




قداص نایوجهر  هب  ع )  ) قداص ماما  ياه  دنپ 

: هدنسیون

يدزی حابصم  یقت  دمحم 

: یپاچ رشان 

ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  13ياهدنپ 

باتک 13تاصخشم 

راتفگ 13شیپ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یعقاو  16ناتسود 

16هراشا

ناسنا يرطف  شیارگ  ادخ ، هب  16برقت 

یقیقح نافرع  هب  ندیسر  هار  ، تیب لها  زا  17يوریپ 

کلاس هدننک ي  دیدهت  رطخ  نیرت  19گرزب 

تیب لها  ناتسود  ياه  21یگژیو 

نانآ رد  ترخآ  21تمظع 

اهنآ لد  ندوب  21رونرپ 

ییارگایند زا  22بانتجا 

ادخ اب  22سنا 

سفن 23هبساحم ي 

23هراشا

ناسنا هدش ي  مگ  يایمیک  تنس ، 24نآرق و 

سفن 25هبساحم ي 

هبساحم هب  ناسنا  هدنزاس ي  راداو  25لماع 

هبساحم 29لحارم 

هبساحم باب  رد  30یتاکن 

30هراشا

هانگ زا  30بانتجا 

هدش ماجنا  ناهانگ  تیمک  هب  31هجوت 
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هدش ماجنا  ناهانگ  تیفیک  هب  32هجوت 

تابجاو همه ي  32ماجنا 

لامعا تحص  طورش  هب  33هجوت 

هورکم هبتشم و  وغل ، ياهراک  زا  بانتجا  رد  یتح  يرگ ، 33باسح 

تدابع رد  ادخ  يایلوا  رظن  36تعسو 

زامن زا  38رافغتسا 

وا هب  ادخ  يایلوا  هقالع ي  41تدش 

يراصنا خیش  موحرم  زا  42يدای 

ایند هب  نمؤم  44هاگن 

44هراشا

ایند ربارب  رد  یگتخاب  لد  زا  44زیهرپ 

يویند ياه  يزور  رب  دنوادخ  قزر  48فرش 

ایند لام  هب  تبسن  حودمم  50هطبغ ي 

راتفگ راتفر و  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  53توعد 

53هراشا

رگیدکی رب  اه  ناسنا  يراتفر  يراتفگ و  53تاریثأت 

راتفگ رد  بطاخم  حطس  هب  هجوت  54ترورض 

لمحت دح  زا  نوریب  راتفگ  ای  58رارسا 

راتفگ ریثأت  یلصا  طرش  رادرک ؛ اب  راتفگ  60قفاوت 

یقیقح نمؤم  نامیا و  ياه  62هناشن 

62هراشا

یعقاو نامیا  يرهاظ و  62نامیا 

نامیا ندوب  شخب  تاجن  67طرش 

یعقاو يرهاظ و  نامیا  مالسا و  69توافت 

یعقاو نمؤم  نامیا و  ياه  هناشن  73یخرب 

ینید لهج  نید و  يراگنا  رازبا  81هطبار 
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81هراشا

یمالسا گنهرف  رد  81لهج 

مدرم نیب  رد  ینید  لهج  جاور  یلصا  82لماع 

ادخ نید  لباقم  رد  ام  87هفیظو ي 

يراد نید  رد  تماقتسا  89تارمث 

89هراشا

ناسنا يرطف  بولطم  89تداعس ،

ترخآ ایند و  رد  یهلا  هژیو ي  ياه  تمعن  زا  نانمؤم  91يرادروخرب 

تداعس زا  دارفا  هرهب ي  94توافت 

تداعس هب  یبای  تسد  طرش  96تماقتسا ،

ایند ياه  تمعن  زا  نانمؤم  يدنم  هرهب  رب  یهلا  تحلصم  98ریثأت 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو  ندوب  شخب  تاجن  99طرش 

99هراشا

اه هتسنادان  زا  توکس  هب  شرافس  نایعیش و  هب  تبسن  ییوگدب  زا  99ریذحت 

طورشم ای  قلطم  ناسنا ؛ تداعس  رد  تیب  لها  تیالو  100ریثأت 

لمع نامیا و  101مزالت 

نامیا 108ناکرا 

يرکف فعضتسم  110هلأسم 

اجر 113فوخ و 

113هراشا

ناسنا يرایتخا  لامعا  ماجنا  رد  هزیگنا  ریثأت  اجر و  فوخ و  113موهفم 

دارفا تخانش  نازیم  اب  سرت  دیما و  116هطبار 

یناسنا تکرح  لماع  ادخ ، زا  اجر  118فوخ و 

اجر فوخ و  باصن  120دح 

اجر فوخ و  نیب  121نزاوت 

مالسا هاگدید  زا  123يداش 
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123هراشا

نمؤم ردارب  ندرک  123داش 

ناسنا يرطف  بولطم  ندوب  126داش 

بولطم 130نزح 

دارفا تساوخ  نیمأت  ورگ  رد  131يداش 

مالسا رظن  رد  بولطم  132يداش 

یناطیش ياه  135ماد 

135هراشا

یفرحرپ یباوخرپ و  ءوس  136راثآ 

ندیباوخ رد  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  138موزل 

باوخ يزیر  141همانرب 

ناطیش ماد  144ود 

یقالخا یتساک  دنچ  زا  ندوب  147رذحرب 

147هراشا

مه یحالطصا  يوغل و  147يانعم 

ناشیا مه  اب  اه  ناسنا  رواب  نازیم  148هطبار 

يرگن هدنیآ  ناسنا و  150لقع 

دوخ ینامیا  ناردارب  هب  تبسن  ناسنا  152فیاظو 

نآ یعامتجا  يدرف و  راثآ  152دسح و 

یعقاو نایعیش  يارب  گرزب  ییاه  155شاداپ 

155هراشا

لمع كالم  صالخا ، 155هزیگنا و 

ینامیا ناردارب  قوقح  هب  ییانتعا  یب  158راثآ 

یهلا ياه  هدعو  ققحت  طیارش  هب  هجوت  159موزل 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رظنم  زا  162هعیش 

162هراشا
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بحم هعیش و  162توافت 

نایعیش ياه  164هناشن 

ینامیا ناردارب  هب  تبسن  یتسد  164هداشگ 

تعکر 165زامن 51 

ندوبن راک  عمط  رگ و  165شاخرپ 

نانآ زا  يرود  تیب و  لها  نانمشد  ربارب  رد  سفن  166تزع 

ماکحا هیلک ي  رد  تیب  لها  ياواتف  هب  167لمع 

یعقاو نایعیش  كدنا  169دادعت 

يدابع ياه  همانرب  یعامتجا و  ياه  تیلاعف  زا  ندشن  170لفاغ 

یعیش تیوه  ظفح  173ترورض 

لوبقم یکین  روفغم و  175هانگ 

175هراشا

ناهانگ مامت  175شزرمآ 

لامعا هدننک  دساف  177ایر 

تبحم رد  یتح  179صولخ 

دنوادخ هب  ماصتعا  181کسمت و 

یهلا راوج  هب  ندیسر  184هار 

184هراشا

نانمؤم تمه  تفرعم و  184تاجرد 

ادخ برق  ماقم  هب  ندیسر  187هار 

ترخآ يارب  هریخذ  گرم و  189دای 

یقالخا شرافس  هتکن و  192دنچ 

192هراشا

ناسنا تیلاعف  راک و  ندوب  دنم  فده  193ترورض 

دنوادخ هب  دامتعا  وترپ  رد  اه  بارطضا  194عفر 

ایالب اه و  تمعن  ربارب  رد  ربص  يرازگرکش و  197موزل 
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ایند یگدنز  199تامیالمان 

ینید ياه  هزومآ  هب  لمع  وترپ  رد  ایند  تالکشم  زا  201ییاهر 

لهاج قلمت  زا  رذحرب  204لقاع ،

204هراشا

هعماج رد  ناشراتفگ  راتفر و  ساکعنا  زا  دارفا  یهاگآ  204ترورض 

زیمآ قلمت  نانخس  ربارب  رد  تمواقم  يرایشوه و  206موزل 

يریذپداقتنا هیحور ي  208تیوقت 

ربکت بجع و  زا  209زیهرپ 

تایدام ایند و  اب  نمؤم  211هطبار ي 

211هراشا

ایند هب  یگتسب  لد  211مدع 

رمع زا  بولطم  212هدافتسا ي 

يداصتقا هعسوت  هرابرد ي  مالسا  214هاگدید 

ایند ياه  تمعن  زا  هدافتسا  هرابرد ي  219یتاکن 

ایند لام  اب  ناسنا  هطبار ي  فلتخم  224لاکشا 

رگید نانمؤم  اب  نمؤم  229هطبار ي 

229هراشا

رگیدکی اب  اه  ناسنا  طابترا  فلتخم  229لاکشا 

هتسیاش ناربهر  ناریدم و  اب  ندرکن  233عازن 

نازرو درخ  يارب  235ییاهدنپ 

235هراشا

اهراک رد  یگدز  باتش  ءوس  236راثآ 

اه باوث  هدننک ي  لیاز  ندراذگ ؛ 241تنم 

نابز 244تافآ 

نویراوح هب  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  ياه  246شرافس 

246هراشا
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نارگید زا  یشوپ  بیع  246موزل 

یناسفن ياه  شهاوخ  اب  247هزرابم 

تالکشم ربارب  رد  250ربص 

هنالوجع ياه  تواضق  زا  بانتجا  253موزل 

نارگید زا  ییوج  بیع  254تافآ 

ناکلاس 257قالخا 

257هراشا

لامعا شزرا  بتارم  257توافت 

شزیگنا تفرعم و  هطبار  هب  هجوت  یتیبرت : هتکن  259کی 

نانابرهمان اب  262ینابرهم 

وفع یقالخا  264شزرا 

نمؤم لاعفا  تیاغ  ترخآ ، 268ادخ و 

268هراشا

تادابع رد  تین  270شقن 

قافنا تفآ  273ایر 

ناسنا راتفر  رب  حیحص  شنیب  276ریثأت 

داعم هب  داقتعا  وترپ  رد  یگدنز  هب  نداد  277تهج 

ناسنا یعقاو  تواقش  تداعس و  لحم  279ترخآ ،

یهلا ياه  تمعن  نوماریپ  283رکفت 

یهلا ياه  تمعن  لابق  رد  ناسنا  285هفیظو 

نآ راثآ  لوبقم و  288زامن 

288هراشا

زامن یلوبق  لوا  288طرش 

زامن یلوبق  مود  290طرش 

زامن یلوبق  موس  291طرش 

رگید 291طیارش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


لوبقم زامن  292راثآ 

ایح نوماریپ  294یثحب 

294هراشا

مالسا سابل  294ایح ،

نآ قیداصم  بولطم و  298يایح 

تلاجخ اب  ایح  302توافت 

ایح نیرت  307بولطم 

مالسا مکحم  هیاپ  تیب ، لها  310تبحم 

310هراشا

مالسا ساسا  تیب ، لها  311تبحم 

تیب لها  تبحم  اب  نید  هطبار  312نییبت 

تیاده هیاپ  تلاسر و  دزم  تیب ، لها  314تبحم 

بیط موحرم  تیب : لها  بحم  کی  زا  316يدای 

تیب لها  نانمشد  هب  ناقفانم  319ریسفت 

321یقرواپ

زکرم 336هرابرد 
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قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهدنپ 

باتک تاصخشم 

شراـگن قیقحت و  ، 1313 يدزی ، حابـصم  یقتدـمحم  قداـص /  ناـیوج  هر  هب  هر )   ) قداـص ماـما  ياهدـنپ  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
.یمق يردان  يدهمدمحم 

.1389 تاراشتنا  ، زکرم  هر ،)   ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  مق :  رشن : تاصخشم 

.ص  312 يرهاظ : تاصخشم 

.75 قالخا  ؛ هرامش 505 . هر )  ؛  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  تاراشتنا  زکرم  تسورف :

.1/2 - 2 تاکشم ؛

لایر  978-964-411-334-5:  40000 کباش :

.مود پاچ  تشاددای :

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

ثیداحا .ق --  148  - 83 مشش ، ماما  (ع ،) دمحم نبرفعج  عوضوم :

راصق تاملک  .ق --  148  - 83 مشش ، ماما  (ع ،) دمحم نبرفعج  عوضوم :

هعیش ثیداحا  عوضوم :

تاراشتنا هر .)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  هدوزفا : هسانش 

م 6پ 9 1389  / BP45/2 : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید : 297/9553 يدنب  هدر 

1705361 یلم : یسانشباتک  هرامش 

راتفگ شیپ 

دهاوخ یم  هک  سک  نآ  .تسا  یساسا  مزال و  یطرش  زوس ، لد  قداص و  هاگآ ، يامنهار  یبرم و  نتـشاد  یناسنا ، لماکت  ریـسم  رد 
یعقاو حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  اهنت  يزوس ، لد  تقادص و  اب  دیاب  نآ ، رب  هوالع  .دشاب  هتفای  هر  دیاب  دوخ  دـنک  تیادـه  ار  نارگید 
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.دنک يریگ  تسد  تیاده و  یقیقح  لامک  هب  لین  رد  ار  وا  ورهر ،

.تسا هدوب  تقیرط  ناگدـنیوج  تقیقح و  هار  ناورهر  مهم  ياـه  هغدـغد  زا  یکی  هشیمه  ییاـمنهار ، ربـهار و  داتـسا ، نینچ  نتفاـی 
تداعـس و لامک و  هب  ندیـسر  ياج  هب  هار ، نیا  نزهر  نادایـش  هارمگ و  ناربهار  ماد  رد  ندـمآ  راتفرگ  رثا  رد  هک  یناسک  دنرایـسب 
ار تلیضف  ناقشاع  تقیقح و  ناکلاس  ور ، نیا  زا  .تسا  هدیدرگن  ناشیا  دیاع  یماک  خلت  تکاله و  طوقـس و  زج  یبیـصن  یبایماک ،

.دنشاب لاعتم  قح  هاوخددم  هتسویپ  و  فاکشوم ، ساسح و  رایسب  مهم ، نیا  رد  هک  تسا  هتسیاب 

رس تشپ  ار  اه  هنتف  نیگمهس  جاوما  ناوت  یم  نانآ  هب  کسمت  اب  هک  دنتـسه  یقداص  نایامنهار  رغـصا ، ربکا و  لقث  ود  نایم ، نیا  رد 
داهن
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مکیف كراـت  ینا  دومرف : تیادـه  ناراد  مچرپ  هلـسلسرس  تلاـسر و  متخ  هک  درک ؛ روـبع  تمالـس  هب  تلالـض  تریح و  يداو  زا  و 
[. 1  ] ...یتیب لها  یترتع  هللا و  باتک  يدعب  اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  نیلقثلا 

تلالض زا  تمالس  تنامـض  تیاده و  غارچ  درب و  دهاوخن  ییاج  هب  هر  زگره  قطان  نآرق  یهارمه  یب  تماص  نآرق  ساسا ، نیا  رب 
.اولضت نل  امهب »  » متکسمت نا  ام  دومرف : هک  ارچ  دش ؛ دهاوخن 

یم ارف  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلالـس  زا  قداص  یماما  قطان و  ینآرق  اـب  یهارمه  هب  ار  قیاـش  ناورهر  اـج  نیا  رد  اـم  يور ، نیدـب 
سرد دـمآ ، دـهاوخ  یپ  رد  رـضاح  باتک  رد  هچنآ  .میوش  یم  هبیط  هرجـش  نیا  نیچ  هشوخ  بدـنج  نب  هللادـبع  اب  هارمه  میناوخ و 

بالط و زا  یهورگ  عمج  رد  هک  تسا  يدزی  حابصم  یقتدمحم  داتسا  هللا  تیآ  ترضح  هنازرف ، داتسا  قالخا  ياه 

هحفص 14] ]

ترضح .تسا  هدیدرگ  داریا  ات 1378  ياه 1376  لاس  یط  مق و  هیملع  هزوح  رد  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  هب  نادـنم  هقالع 
، تیاور نیا  رد  ترضح  نآ  بطاخم  .دنا  هداد  رارق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  ار  دوخ  ثحابم  زا  هلـسلس  نیا  روحم  داتـسا ،

اعطق هک  دنا  هدومرف  نایب  ار  هدنزرا  دیفم و  رایسب  یبلاطم  نآ ، رد  ترضح  تسا و  بدنج  نب  هللادبع  مان  هب  ناشیا  باحـصا  زا  یکی 
.دشاب اشگ  هار  رایسب  دناوت  یم  دنراد ، یم  رب  ماگ  هللا  یلا  برقت  كولس و  ریس و  يزاسدوخ و  ریسم  رد  هک  یناسک  يارب 

يدهم دمحم  مالـسالا  تجح  بانج  هژیو  هب  دنا ، هدـناسر  يرای  رثا  نیا  راشتنا  پاچ و  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  هیلک  زا  میناد  یم  مزال 
ار ناشیا  تاقیفوت  دیزم  هدومن ، رکشت  ریدقت و  دنا ، هداد  ماجنا  ار  نآ  شیاریو  ییاهن و  نیودت  راک  هک  يردان 
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.مییامن تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا 

هحفص 15] ]

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یعقاو  ناتسود 

هراشا

اهب نودـیری  ام  یتح  مهنیعا  یف  هرخالا  تلج  دـقل  انءایلوأ و  الا  اهیف  دـصقی  امف  رورغلا  راد  یف  هلئاـبح  سیلبا  بصن  دـقل  هللادـبع  اـی 
هللااـب و اوسنا  مجعـالا  ودـعلا  مقرـالا و  عاجـشلا  هلزنمب  مهدـنع  ایندـلا  تناـک  اـمنا  اروـن و  تیـشح  بوـلق  یلع  هآ  هآ  لاـق  مث  .الدـب 

[. 2  ] .هیلب لک  عفرت  هنتف و  لک  فشکت  مهب  اقح و  یئایلوا  کئلوا  نوفرتملا  سنأتسا  هب  امم  اوشحوتسا 

ناسنا يرطف  شیارگ  ادخ ، هب  برقت 

نتفرگ جوا  يوـنعم و  تـالامک  هب  ندیـسر  وا ، يرطف  شیارگ  نـیرت  قـیمع  نیرتـالاب و  هـکلب  ناـسنا ، يرطف  ياـه  شیارگ  زا  یکی 
ياضف رد  يا  هدنرپ  دننام  دهاوخ  یم  ییوگ  تسا ، نآ  یپ  رد  هک  دراد  يا  هدـشمگ  اترطف  ناسنا  .تسا  توکلم  ياضف  رد  شحور 

ملع دـسرب و  يرت  یلاـع  تاـماقم  هب  دـنک ، ادـیپ  تسد  يرت  شیب  تـالامک  هب  دـهاوخ  یم  ناـسنا  .دور  ـالاب  دریگب و  جوا  توـکلم 
شیب شتفرعم  دهاوخ  یم  رت ، هداس  ترابع  هب  .دوش  لیدـبت  هناهاگآ  يروضح  یلوصح و  ملع  هب  ادـخ ، هب  شا  هناهاگآان  يروضح 

هب نوگانوگ  ماوقا  خـیرات ، لوط  رد  هشیمه  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  ادـخ  هب  برق  ناسنا  هدـشمگ ي  .دـبایب  ار  شا  هدـشمگ  دوش و  رت 
ترطف قمع  رد  ینافرع  شیارگ  نیا  .دنا  هتشاذگ  نافرع  مه  ار  نآ  مان  دنا و  هدوب  يونعم  تالامک  هب  ندیـسر  يارب  ییاه  هار  لابند 

یلص مرکا  ربمایپ  سدقم  دوجو  صوصخ  هب  مالسلا ، مهیلع  ادخ  يایلوا  ایبنا و  دزن  نآ  هبترم  نیرتالاب  اما  دراد ، دوجو  اه  ناسنا  همه 
همئا ي ناشیا ، زا  سپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

هحفص 16] ]

رت قفوم  هدشمگ  نیا  نتفای  رد  دنک ، لمع  رت  شیب  ناشتاروتسد  هب  دیامن و  يوریپ  رتهب  اهنآ  زا  سک  ره  .تسا  مالـسلا  مهیلع  راهطا 
یگرزب ياهرطخ  هب  یهاگ  هک  دنراد  یتاهابتشا  تافارحنا و  شیبامک  مادک  ره  رگید ، ياه  کلسم  اه و  هار  اما  .تسا 
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.دوش یم  رجنم  مه 

ادیپ هجوت  نآ  هب  تسرد  دوش و  فافـش  هاگره  هک  دراد  دوجو  وا  برق  تخانـش و  ادخ ، هب  قیمع  یـشیارگ  ام  داهن  رد  لاح ، ره  هب 
هدام هب  شیارگ  ياهربا  سوه و  اوه و  ياه  هیال  ماـهبا ، ياـه  هدرپ  رد  هاـگره  اـما  .میتسه  هچ  لاـبند  هب  هک  میوش  یم  هجوتم  مینک ،

زا فده  الوصا  تسا و  يرطف  زاین ، نیا  .میدرگ  یم  يویند  يدام و  ياه  هتـساوخ  لابند  هب  مینک  یم  روصت  هابتـشا  هب  دشاب ، یفخم 
ریس و نیا  يزاس  هنیمز  يارب  زین  یهلا  عیارش  ینامـسآ و  بتک  یحو ، لوزن  .تسا  دنوادخ  برق  ییاهن و  لامک  نیمه  ناسنا  تقلخ 

.دنزاس راومه  ناسنا  يونعم  لماکت  نیا  يارب  ار  هار  ات  دنا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  همه ي  هدوب و  یناسنا  تکرح 

ناشیاه ینارنخـس  رد  تاقوا ، رت  شیب  گنج ، جوا  رد  روشک و  رد  حرطم  یعامتجا  یـسایس و  لیاسم  جوا  رد  هللا  همحر  لحار  ماما 
ماکحا ات  دنا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  ایبنا  هدمآ ، یعامتجا  تلادع  يرارقرب  يارب  مالـسا  تسا  تسرد  هک  دندرک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب 

ادخ تفرعم  نآ  رتالاو و  یفده  يارب  تسا  همدـقم  اهنیا  همه ي  اما  دوش ، رارقرب  ییادـخ  تموکح  دـننک و  هدایپ  هعماج  رد  ار  یهلا 
مدرم فده ، نیمه  هب  ندیـسر  يارب  زین  مالـسا  .دوش  یم  فیرعت  نآ  اب  طابترا  رد  ام  ییاهن  لامک  تسا و  ام  يرطف  زاین ، نیا  .تسا 

، دنتـشاد يرت  شیب  دادعتـسا  تقایل و  هک  دوخ ، نارای  ناتـسود و  زا  یخرب  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ربمایپ و  .دنک  یم  توعد  ار 
.دندش یم  رکذتم  احیرص  ار  بلطم  نیا 

یقیقح نافرع  هب  ندیسر  هار  ، تیب لها  زا  يوریپ 

نآ یعقاو  ریغ  یبلقت و  عون  دشاب ، رتاهبنارگ  ییالاک  ردـق  ره  .دراد  يرت  شیب  نمـشد  دـشاب ، رت  شزرا  اب  رت و  سیفن  یئیـش  هچ  ره 
دایز تسا ، یتمیق  یگنس  نوچ  ساملا  الثم ، دوش ؛ یم  هتخاس  رت  شیب 
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ندوب بایمک  لیلد  هب  هلأسم  نیا  .دنـشورفب  ساـملا  ياـج  هب  دـننک و  تسرد  نآ  دـننام  ار  يرگید  ياـه  گنـس  اـت  دـننک  یم  یعس 
بعص راوشد و  تسا  یهار  یعقاو  كولـس  ریـس و  نافرع و  .تسا  رگید  يوس  زا  نآ  ندوب  دنم  شزرا  وس و  کی  زا  یلـصا  يالاک 

شیوخ تیفرظ  تمه و  ردق  هب  سک  ره  نیا ، زا  هتشذگ  .دراد  راکتشپ  تماقتـسا و  لماک ، صالخا  هب  زاین  نآ  ندومیپ  هک  لوصولا 
نکمم .دیامیپب  ار  نآ  زا  یلحارم  دناوت  یم 

هحفص 17] ]

نیا تیبوبحم  لیلد  هب  .دننک  ادیپ  تسد  نآ  هیلاع ي  بتارم  هب  دنناوتب  رامـش  تشگنا  رفن  دـنچ  اهنت  ناسنا ، اه  نویلیم  نایم  رد  تسا 
رد یبلقت  ياه  نافرع  رازاب  زورما  هنافـسأتم  .دننک  یم  هضرع  ار  نآ  یبلقت  یلدب و  عون  هک  يدارفا  دندایز  شندوب ، يرتشمرپ  الاک و 
رد مینک و  عابـشا  ار  نامیرطف  زاین  نیا  ات  مینکب  دـیاب  هچ  نایم ، نیا  رد  نونکا  .تسین  راظتنا  فالخ  نیا  و  دراد ، يداـیز  جاور  اـیند 

؟ میشاب بایماک  دوخ  ییاهن  لامک  هب  ندیسر 

کحم نانآ و  شور  بتکم و  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  رت  شیب  رتهب و  هچ  ره  تخانش  مهم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هار  اهنت  ام  رظن  هب 
تاروتـسد فراعم و  اب  دـیاب  ددرگ ، یم  هیارا  هک  یلمعلاروتـسد  ره  دوش و  یم  هضرع  هک  یتفرعم  ره  .تسا  نآ  اب  اهزیچ  ریاس  ندز 

رد میمهفب  میناوت  یم  کحم ، نیا  اب  تسا  یعقاو  ریغ  عون  زا  یلدـب و  هنرگ  و  تسا ، یقیقح  دوب  اهنآ  اب  بسانتم  رگا  میجنـسب ؛ نانآ 
.تسا رتدیفم  رت و  ملاس  کی  مادک  دوش ، یم  هضرع  ناسنا  لماکت  كولس و  ریس و  يارب  هک  ییاه  شور  نایم 

ناشصاخ باحصا  زا  یکی  هب  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  تیصو  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  یکی 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رادشه  ادتبا  ترـضح  تیـصو ، نیا  رد  .تسا  هتـشاد  فراعم  تایونعم و  رد  ییالاو  تاماقم  هک  تسا  بدنج  نب  هللادـبع  مان  هب 
دیاب دننک ، یط  ار  یـسانشادخ  تسرد  هار  دنهاوخ  یم  دنریگ و  یم  رارق  یحیحـص  ریـسم  رد  هک  یناسک  دنوش ، یم  رکذتم  دنهد و 

يادتبا رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يوس  زا  هتکن  نیا  حرط  .دراد  دوجو  ناشیور  شیپ  رد  يرایـسب  تارطخ  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت 
ناـیم رد  اـم  هداد و  رارق  اـم  لد  رد  ار  دوخ  هب  ناـمیا  دـنوادخ  هللادـمحب ، هچرگ  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  نداد  هجوت  يارب  تیاور  نیا 

لها بهذم  زین  مالـسا  هب  بوسنم  بهاذـم  نایم  رد  نینچ  مه  میا ؛ هتفریذـپ  ار  مالـسا  ینعی  اهنآ ، نیرت  لماک  ینامـسآ ، نایدا  مامت 
.مینک تلفغ  دیابن  هتکن  کی  زا  اما  میرادن ، یلکشم  چیه  میا و  هتفای  ار  دوخ  هار  ارهاظ  میا و  هدرک  باختنا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب 

کلاس هدننک ي  دیدهت  رطخ  نیرت  گرزب 

رگید دـنک  روـصت  دـسر  یم  ییاـج  هب  یتـقو  ناـسنا  دوـش  یم  بجوـم  نیمه  .دراد  دوـجو  ناـسنا  رد  هشیمه  یلبنت  یبـلط و  تحار 
نابدرن رد  ناسنا  ردق  ره  .تسا  لکـشم  لوا  هزات  هک  دینیب  یم  دشیدنیب ، بوخ  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، مامت  راک  درادـن و  یلکـشم 

هب دنراد  دصق  يا  هدع  هک  دینک  روصت  ار  یگرزب  هوک  .دوش  یم  رت  كانرطخ  شطوقس  دور ، یم  رتالاب  لماکت 

هحفص 18] ]

رگا دنرتالاب ، یمک  هک  اهنآ  .دنک  یمن  ناشدیدهت  ینادنچ  رطخ  دننک ، یم  ریـس  هوک  نماد  رد  هک  یناسک  .دـننک  دوعـص  نآ  هلق ي 
هتفر الاب  هلق  یکیدزن  ات  هک  اهنآ  اما  .دـنرب  یم  رد  هب  ملاس  ناج  هرخالاب  یلو  دـننک ، طوقـس  رتم  ود  یکی  طقف  تسا  نکمم  دـنزغلب ،

.تفای دنهاوخن  تاجن  هجو  چیه  هب  دننک ، طوقس  رگا  دنا ،

زا يرایسب  هک  تسا  تسرد  .تسا  بیترت  نیمه  هب  زین  لماکت  ریسم  رد  ام  تیعضو 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


رد رگا  يا  هلحرم  نینچ  رد  یلو  میسر ، یم  دصقم  هب  میهد  همادا  رگا  و  میا ، هدومیپ  ار  يزارد  هار  میا و  هدرک  یط  ار  لامک  لحارم 
.تسا یعطق  نامتکاله  رطخ  مینک ، طوقس  هار  نیب 

همه ي تلـالج ، تزع و  هب  دـنگوس  [ 3 [ ؛ نیعمجأ مهنیوغأل  کتزعبف  هک  هدروخ  دـنگوس  وا  .تسا  ناـسنا  گرزب  نمـشد  ناـطیش 
هار رد  ناسنا  ردق  ره  .دنک  فرحنم  قح  ریـسم  زا  ار  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  وا  شالت  یعـس و  .تخاس  مهاوخ  هارمگ  ار  اه  ناسنا 

هتشاذگن هار  نیا  رد  مدق  ادتبا  زا  هک  یناسک  اب  ناطیش  .دزاس  فرحنم  ار  وا  ات  دنک  یم  شالت  رت  شیب  ناطیش  دورب ، رت  شیپ  حیحص 
رد مدق  کی  یـسک  هک  نآ  ضحم  هب  .دنک  فرحنم  ار  اهنآ  ناطیـش  تسین  مزال  دنتـسه ؛ فرحنم  ناشدوخ  اهنآ  .درادن  يراک  دـنا ،

شیپ هب  مدـق  ود  رگا  .دـیامن  فرحنم  ار  وا  ادـتبا  نامه  زا  ات  دـنک  یم  یعـس  دوش و  یم  وا  هجوتم  ناطیـش  دراد ، یم  رب  حیحـص  هار 
.دیامن یم  وا  یهارمگ  يارب  يرت  شیب  یعس  ناطیش  دورب ، رتولج  هار  نیا  رد  ردق  ره  .دوش  یم  فعاضم  ناطیش  شالت  تفر ،

يرت شیب  ینمشد  ناطیش  میا ، هدرک  باختنا  ار  اهنآ  نیرت  حیحص  بهاذم ، نایدا و  نیب  رد  میا و  هتخانـش  ار  قح  هار  هک  ام  نیاربانب 
اب هزرابم  رد  میوشن و  شزغل  راچد  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  سپ  .دزاس  نامفرحنم  ات  دنک  یم  فرـص  ار  شیاهورین  دراد و  ام  اب 

دیاب .میرادن  ربخ  دوخ  راک  تبقاع  زا  اریز  میشاب ؛ رورغم  دیابن  مه  نامدوخ  یلعف  تیاده  هب  .مینک  عمج  ار  نامـساوح  الماک  ناطیش 
يا هتکن  نیلوا  نیا  .درک  دهاوخ  فرـص  ام  نتخاس  هارمگ  يارب  ار  شیاهورین  مامت  ناطیـش  نوچ  میـشاب ؛ كان  میب  هدـنیآ  هب  تبـسن 

هیکت نآ  رب  ثیدح  نیا  رد  هک  تسا 
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بلاطم نیا  لیصفت  هب  هدوبن  يزاین  هدوب ، ترضح  نآ  صاخ  نارای  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بطاخم  نوچ  هتبلا  .تسا  هدش 
ماد يراک ، بیرف  ملاع  نیا  رد  ناطیـش  هللادـبع ، يا  رورغلا ؛ راد  یف  هلئابح  سیلبا  بصن  دـقل  هللادـبع  ای  دـنا : هدومرف  دـننک ؛ رکذ  ار 

دوخ ياه 

هحفص 19] ]

هب .دزادـنیب  ماد  هب  ار  ام  ناتـسود  هک  نآ  زج  درادـن ، يدوصقم  چـیه  مه  راک  نیا  زا  انءایلوا ؛ الا  اـهیف  دـصقی  اـمف  .تسا  هدرتسگ  ار 
.تسا ام  ناتسود  نتخادنا  ماد  هب  ناطیش  یلصا  فده  رگید ، ترابع 

تیب لها  ناتسود  ياه  یگژیو 

نانآ رد  ترخآ  تمظع 

یناسک هچ  دنتـسه ، ناطیـش  دوصقم  هک  اهنآ  دوش  مولعم  ات  دنهد  یم  یتاحیـضوت  ناشدوخ  ناتـسود  هرابرد ي  ترـضح  نآ  سپس 
؛ الدب اهب  نودیری  ام  یتح  مهنیعأ  یف  هرخآلا  تلج  دقل  و  هک : تسا  نیا  اهنآ  تفص  نیلوا  .دنرامش  یم  رب  نانآ  يارب  ار  یتافص  .دنا 

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

اهنآ لد  ندوب  رونرپ 

هب دراد  یگتـسب  میتسه ، انـشآ  تاریبعت  نیا  اب  ردقچ  ام  هک  نیا  تسا ! رونرپ  نانآ  ياه  لد  ردـقچ  ارون ؛ تیـشح  بولق  یلع  هآ  هآ ،
ای هچقودنص  تسا ، یفرظ  دننام  وا ، حور  بلق و  ناسنا ، نطاب  .میـشاب  هتـشاد  سنا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  اب  ردقچ  هک  نیا 

، تاسوسحم رد  هک  روط  نامه  .تسا  مکارتم  ياهورین  زا  رپ  نزخم  نیا  .دوش  یم  هتشابنا  نآ  رد  یفلتخم  ياهزیچ  هک  تسا  ینزخم 
يونعم ياهورین  ناسنا ، بلق  رد  .درک  يراک  نینچ  ناوت  یم  مه  تایونعم  رد  درک ، هریخذ  ییاج  رد  ار  یمکارتم  ياهورین  ناوت  یم 

تایونعم ملاع  رد  تسا ، ورین  رهظم  نیرت  هدـش  هتخانـش  نیرت و  گرزب  رون  تاسوسحم ، ملاع  رد  هک  هنوگ  ناـمه  .دوش  یم  هریخذ 
یم یناسنا  ره  .تسا  ییادخ  یتبهوم  رون ، نیا  .ددرگ  یم  هتـشابنا  دریگ و  یم  اج  ناسنا  لد  رد  هک  دراد  دوجو  يونعم  یتینارون  مه 
ایند هب  یهجوت  هک  تسا  نیا  مه  رون  رپ  لد  هناشن ي  .ددرگ  رون  زا  رپ  شلد  ات  دنک  هدامآ  ار  دوخ  بلق  ییاه ، تقایل  بسک  اب  دناوت 

لیاسم هب  شهجوت  طقف  ددنب ، یمن  لد  يدام  ياه  تذل  هب  درادن ، نآ  قرب  قرز و  و 
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ناشنطاب دـنا ، يدام  ياـه  سوه  لاـبند  دـنزود و  یم  مشچ  اـیند  قرب  قرز و  هب  هک  یناـسک  سکع ، هب  اـما  .تسا  يورخا  يونعم و 
شزرا دنیب و  یمن  ار  قیاقح  ناشمشچ  تسا ، یناملظ 

هحفص 20] ]

.دنروخ یم  ار  نآ  هدنبیرف ي  رهاظ  لوگ  هجیتن ، رد  .دننک  یمن  كرد  ار  يونعم  لیاسم 

ییارگایند زا  بانتجا 

كانرطخ رایسب  يرام  نوچ  مه  مالسلا ) مهیلع  تیب  لها  ناتـسود   ) نانآ دزن  ایند  مقرالا ؛ عاجـشلا  هلزنمب  مهدنع  ایندلا  تناک  امنا  و 
دنتسیا یم  دوخ  مد  يور  اهارحص  رد  یهاگ  دنتسه -  مه  كانرطخ  رایسب  هک  اهرام -  زا  یخرب  .تسا  اهنآ  نتفیرف  رظتنم  هک  تسا 

اهنآ هب  یتقو  اما  تسا ، یتخرد  کشخ  هخاـش ي  دـنک  یم  روصت  دـنیبب  ار  اـهنآ  رود  زا  هک  ره  .دـنهد  بیرف  ار  نارادـناج  ریاـس  اـت 
رد هک  دننیب  یم  هدنبیرف  يرام  تروص  هب  ار  ایند  ام  ناتسود  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنعلب  یم  ار  وا  دوش ، یم  کیدزن 

.دنروخن و ار  نآ  بیرف  ات  دنبظاوم  دننک و  یم  هاگن  ایند  هب  هنوگ  نیا  هشیمه  .دـهد  بیرف  ار  اهنآ  ات  تسا  رظتنم  هداتـسیا و  ناشهار 
هب دنک ، ادیپ  طلـست  ناسنا  رب  هاگره  دمهف ؛ یمن  باسح  فرح  هک  تسا  قطنم  یب  ینمـشد  دننامه  نانآ  رظن  رد  ایند  مجعألا ؛ ودعلا 

.دنک یمن  محر  وا 

ادخ اب  سنا 

ياه سوه  اب  اهنت  ناشـسنا  دنریگب و  سنا  ادخ  اب  دـنناوت  یمن  الـصا  هک  ناتـسرپایند  فالخ  هب  تسا ؛ ادـخ  اب  نانیا  سنا  هللااب ؛ اوسنا 
نادـنز رد  ییوگ  دـنناوخب ، بلق  روضح  اب  زامن  تعکر  ود  دـننامب و  اهنت  یقاـتا  رد  یتدـم  دـنهاوخب  رگا  ناتـسرپایند  .تسا  يداـم 

یمن سنا  اهزیچ  نیا  اب  دنتـسین ؛ نینچ  ادـخ  يایلوا  اما  .دـنریگب  ار  ناـشناج  دـنهاوخ  یم  دـنا و  هدـمآ  راـتفرگ  يا  هدنـشک  کـیرات 
.دـنزامن تقو  ندیـسر  رظتنم  .دـننک  رارقرب  طابترا  دوخ  یلـصا  بوبحم  اب  دـنریگب و  هرانک  اه  هناـگیب  زا  اـت  دـنرظتنم  ناـنآ  .دـنریگ 

زار و و  تولخ ، رد  روضح  .دنرب  یم  تذل  ییاهزیچ  نینچ  زا  نانآ  .دنزادرپب  تدابع  هب  تولخ  رد  ات  دسرب  بش  زامن  تقو  دنرظتنم 
نافرتم و هک  ییاهزیچ  زا  نوفرتملا ؛ سنأتسا  هب  امم  اوشحوتسا  .تسا  اهنآ  تذل  نیرت  گرزب  وا  اب  زاین 
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هک اه  نامه  دنتـسه ؛ نم  یعقاو  ناتـسود  نامه  نانیا  اقح ؛ یئایلوا  کئلوا  .دننک  یم  تشحو  دـنراد ، سنا  نآ  اب  اه  نارذـگ  شوخ 
یناسک نامه  اهنیا  هیلب ؛ لک  عفرت  هنتف و  لک  فشکت  مهب  .دنک و  یم  اهنآ  نداد  بیرف  فرـص  ار  شمه  تسا و  ناشلابند  هب  ناطیش 

.دراد یمرب  هعماج  زا  ار  ییالب  ره  دنک و  یم  عفر  ار  يا  هنتف  ره  ناشیا  هطساو  هب  دنوادخ  هک  دنا 

يداقتعا و يونعم ، ياه  هنتف  رت  شیب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  ناسل  رد  هنتف »  » زا روظنم 

هحفص 21] ]

.دوش یم  عفر  یناسک  نینچ  هلیسو ي  هب  دوش ، یم  ادیپ  هعماج  نایم  رد  هک  یتدیقع  يرکف و  تافارحنا  .تسا  يرکف 

وترپ رد  وا  هب  برق  ادـخ و  تفرعم  حیحـص  هار  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  شیاـمرف  زا  شخب  نـیا  زا  هدافتـسا  لـصاح 
ییانتعا یب  دنتسه ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ياراد  هک  یناسک  هناشن ي  نیلوا  .دوش  یم  ادیپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو 
فیاظو هب  ندرک  لمع  اب  ایند  هب  نتـسب  لد  نیب  تسا  قرف  .دراد  توافت  يویند  فیاـظو  هب  ندرکن  لـمع  اـب  نیا  هتبلا  .تسا  اـیند  هب 

نیع رد  اما  دهد ، ماجنا  ار  نآ  توق  مامت  اب  دراد و  يا  هفیظو  هچ  هظحل  ره  دنیبب  دـیاب  ناسنا  .تسا  فیاظو  ماجنا  لحم  ایند  .يویند 
؛ دـنیآ یم  باسح  هب  اهنآ  ناتـسود  زا  دنـشاب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یعقاو  تیالو  ياراد  هک  یناسک  .ددرگن  هتفیرف  ایند  هب  لاـح 

مهیلع تیب  لها  نانمـشد  فالخ  هب  تسا ، ادخ  تدابع  رد  ناشـسنا  تسا و  گرزب  ناشرظن  رد  ترخآ  کچوک و  ناشرظن  رد  ایند 
.تسا یناطیش  يویند و  روما  اب  اهنآ  سنا  هک  مالسلا 

هحفص 23] ]

سفن هبساحم ي 

هراشا

دازتسا هنسح  يأر  ناف  هسفن  بساحم  نوکیف  هسفن  یلع  هلیل  موی و  لک  یف  هلمع  ضرعی  نا  انفرعی  ملسم  لک  یلع  قح  بدنج  نبا  ای 
نا اهنم و 
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.همایقلا موی  يزخی  الئل  اهنم  رفغتسا  هئیس  يأر 

ناسنا يرطف  شیارگ  نوچ : یتاعوضوم  هرابرد ي  بدـنج ، نب  هللادـبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يایاصو  نییبت  زا  لوا  شخب  رد 
رد هللا  یلا  کلاس  هدننک ي  دیدهت  رطخ  نیرت  گرزب  یقیقح ، نافرع  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  ادخ ، هب  برقت  رد 

ندوب ینارون  نانآ ، رظن  رد  ترخآ  تمظع   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  ياه  یگژیو  زا  یخرب  ناطیـش و  هدرتسگ ي  ياه  ماد 
.میریگ یم  یپ  ار  بلطم  همادا  نونکا  .دمآ  نایم  هب  نخس  ادخ ) اب  سنا  ییارگایند و  زا  بانتجا  ناشیا ، ياه  لد 

ناسنا هدش ي  مگ  يایمیک  تنس ، نآرق و 

هک یفراعم  یخرب  .میهد  یم  صیخـشت  تواقـش  زا  ار  تداعـس  هار  يدح  ات  ام  همه ي  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  تکرب  هب 
تـسا ییاهب  نارگ  رهوگ  دـننام  دـنا  هرهب  یب  فراعم  نیا  زا  هک  یناسک  يارب  دـیآ ، یم  باسح  هب  شزرا  مک  کچوک و  ام  رظن  رد 

ام تسد  هب  یتحار  هب  اهرهوگ  نیا  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  تکرب  هب  .دـنبایب  تسد  نآ  هب  اـت  دنـشکب  تمحز  اـه  تدـم  دـیاب  هک 
؛ میریگ یمن  راک  هب  بوخ  ار  اهنآ  میهد و  یمن  تیمها  نادـنچ  اهنآ  هب  یگدـنز  رد  یهاگ  لـیلد ، نیمه  هب  هنافـسأتم  .تسا  هدیـسر 

هدرک یثحب  نآ  هرابرد ي  یـسک  هن  دشاب و  یباتک  رد  هن  هک  تشگ  يزیچ  لابند  هب  دیاب  تداعـس ، هب  ندیـسر  يارب  مینک  یم  روصت 
نیا تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  دشاب ،

هحفص 24] ]

رت شیب  هدوب  رت  مهم  هنیمز  نیا  رد  هک  یلیاسم  هدمآ و  تنس  باتک و  رد  هتشاد ، تیمها  ام  تداعـس  يارب  هچنآ  .تسا  هابتـشا  روصت 
دیابن نیاربانب  .دناسرب  شیوخ  برق  هب  ار  ناگدنب  هک  دهاوخ  یم  دوخ  ادخ  اریز  تسا ؛ هدش  نایب  رت  حضاو  هدیدرگ و  دـیکأت  نآ  رب 

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

سفن هبساحم ي 

هبساحم ي  » هلأسم ي دنا ، هدرک  ثحب  رایـسب  نآ  هرابرد  قالخا  ياملع  هدیدرگ و  دیکأت  رایـسب  تایاور  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
، زور هنابـش  ره  رد  مک ، تسد  دشکب و  باسح  دوخ  زا  دیاب  سک  ره  هک  هدش  دـیکأت  هلأسم  نیا  رب  زین  تیاور  نیا  رد  .تسا  سفن »

نامراتفر رد  هقیقد  دـنچ  مک ، تسد  باوخ ، زا  شیپ  هک  تسا  اه  بش  راک  نیا  يارب  عقوم  نیرتهب  .دـنک  هبـساحم  ار  دوخ  راب  کـی 
رد میشاب و  فرتعم  نآ  هب  میا ، هداد  ماجنا  ییاطخ  رگا  .هن  ای  تسا  هدوب  تسرد  میا  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  ایآ  مینیبب  مینک و  لمأت 

.مییآرب نآ  ناربج  ددص 

یف هلمع  ضرعی  نأ  انفرعی  ملـسم  لک  یلع  قح  بدنج ، نبا  ای  دـنیامرف : یم  بدـنج  نبا  هب  تیاور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يا همیقلا ؛ موی  يزخی  الئل  اهنم  رفغتسا  هئیس  يأر  نا  اهنم و  دازتسا  هنـسح  يأر  ناف  هسفن ، بساحم  نوکیف  هسفن  یلع  هلیل  موی و  لک 

سفن زا  درادب و  هضرع  دوخ  رب  ار  شلامعا  بش ، زور و  ره  رد  هک  تسا  مزال  دسانـش ، یم  ار  ام  هک  یناملـسم  ره  رب  بدـنج ، رـسپ 
تمایق رد  ات  دـیامن  شیاشخب  بلط  تفای ، یتشز  راک  رگا  دـیازفیب و  نآ  رب  تفاـی ، اـهنآ  رد  یبوخ  راـک  رگا  دـشکب ؛ باـسح  دوخ 

.ددرگن ییاوسر  راچد 

هبساحم هب  ناسنا  هدنزاس ي  راداو  لماع 

یم بستنم  ام  هب  ار  دوخ  دسانش و  یم  ار  ام  هک  یناملـسم  ره  هک  دنراد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  تیاور ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دنک یسراو  ار  دوخ  ياهراک  دیاب  دریگب ، ام  زا  ار  شیگدنز  همانرب ي  دهاوخ  یم  دنک و 

هتـشاد تبقارم  تراظن و  دوخ  لامعا  رب  دـناوت  یم  هک  تسا  نیا  هدرک  اطع  ناسنا  حور  هب  لاعتم  يادـخ  هک  ییاـه  یگژیو  هلمج  زا 
یکی نیا  .دشاب 
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اهراک و نارگید و  هب  دناوت  یم  الومعم  سک  ره  .دنا  هدنام  ریحتم  نآ  رد  ناهج  نافوسلیف  زا  يرایسب  هک  تسا  یلیاسم  زا 

هحفص 25] ]

یناسک .تسا  یمدآ  حور  مهم  ياه  یگژیو  زا  دشاب  هتـشاد  رظن  مه  شدوخ  هب  دناوتب  هک  نیا  اما  دـشاب ، هتـشاد  رظن  نانآ  ياهراتفر 
ار دوخ  دناوت  یم  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  دـنا  هدرب  یپ  تیعقاو  نیا  هب  یبوخ  هب  دـنراد ، یتاعلاطم  سفن  تفرعم  هرابرد ي  هک 
زا یکی  نآ ، زا  هتـشذگ  اما  دراد ، لصفم  یثحب  هب  زاین  تسا  یتیـصوصخ  هچ  نیا  هک  نیا  ...و  دنک  خیبوت  دیامن ، هیبنت  دـنک ، قیوشت 

کی مک ، تسد  زور ، هنابـش  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  دـیکأت  دروم  نیاربانب  .تسا  هدرک  تمحرم  ناسنا  هب  هک  تسا  دـنوادخ  فاـطلا 
.هن ای  تسا  هداد  ماجنا  یبوخ  راک  ایآ  دنیبب  دنک ؛ یسررب  ار  دوخ  لامعا  راب 

زا یفطل  هک  دشاب  هتشاد  هجوت  درک ، هدهاشم  شلامعا  رد  یبوخ  راک  رگا  دشاب ، دوخ  لامعا  سرباسح  دیاب  ناسنا  تیاور ، نیا  قبط 
، یتلاح نینچ  رد  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تایاور  رد  .دـهد  ماجنا  رت  شیب  ار  راـک  نآ  هک  دـهاوخب  قیفوت  وا  زا  تسا ، ادـخ  بناـج 

یشزغل مه  رگا  .دهد  ماجنا  يرت  شیب  رتهب و  ياهراک  ادرف  ات  دنک  تیانع  قیفوت  هک  دهاوخب  وا  زا  سپس  درازگ ، رکـش  ار  ادخ  ادتبا 
توف وا  زا  یلمع  رگا  الثم ، دراد ؛ یمزاول  هبوت  یهاگ  هتبلا  .دیامن  هبوت  همه ، زا  شیپ  دنک و  كرادت  درک ، هدـهاشم  دوخ  لامعا  رد 

ات دیامن  ناربج  ار  نآ  هداد ، ماجنا  يرگید  تشز  راک  هچ  نانچ  ای  دنک و  ادا  هتخاس ، عیاض  یـسک  زا  یقح  رگا  ای  دـیامن  اضق  هدـش ،
تمایق رد  تیاهن ، رد  دنکن و  خوسر  وا  حور  رد  دب  ياهراک 
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.دوشن اوسر  زین 

ات همیقلا ؛ موی  يزخی  الئل  هک : دنوش  یم  رکذتم  مه  ار  هتکن  نیا  هبساحم ، هب  هراشا  نمض  دوخ ، تاملک  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک ارچ  میوش ؛ اوسر  تمایق  رد  هک  مینکن  يراک  میـشاب و  بقارم  الماک  ام  ات  دنک  یم  باجیا  رادـشه  نیا  .ددرگن  اوسر  تمایق ، رد 

.دش میهاوخ  التبم  ترسح  هب  تشاد و  دهاوخن  دوجو  ناربج  يارب  یهار  رگید  زور ، نآ  رد 

ای ماجنا  هب  تبـسن  دـنکن  كرد  ار  يراک  ررـض  اـی  دوس  ناـسنا  یتقو  اـت  اریز  تسا ؛ رثؤم  مهم و  ییاهرادـشه  نینچ  یحور ، رظن  زا 
یم وا  دیاع  راک  زا  هک  تسا  یتحلـصم  عفن و  دنک ، یم  يراک  ماجنا  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  یلماع  .دهد  یمن  ناشن  یتبغر  نآ  كرت 
نآ دیاوف  دیاب  مینک ، ارجا  یحیحص  همانرب ي  میهاوخب  رگا  .تسا  يراتفرگ  زا  سرت  دراد ، یم  زاب  نآ  ماجنا  زا  ار  وا  هچنآ  زین  .دوش 
رد لیاسم و  نیا  هب  هجوت  مدـع  .میهد  ماجنا  رتهب  ار  نآ  میـشاب و  هتـشاد  نآ  ماجنا  يارب  يا  هزیگنا  اـت  مییاـمن  مسجم  ناـمرظن  رد  ار 

ینامیشپ زا  يریگولج  يارب  نیاربانب  .دریگن  يدج  ار  لیاسم  دیایب و  راب  لبنت  ناسنا  دوش  یم  بجوم  هزیگنا ، نودب  راک  هجیتن ،

هحفص 26] ]

موی ، » تمایق ياه  مان  زا  یکی  .دـنک  یگدیـسر  دوخ  باسح  هب  الاح  نیمه  زا  دـیاب  ناسنا  تسا -  رت  كاـندرد  یباذـع  ره  زا  هک  - 
.تسا باسحلا » موی   » نآ ياه  مان  زا  رگید  یکی  .تسا  ینامیشپ  هلأسم ي  زا  یشان  یحور  باذع  تیمها  هناشن  نیا  .تسا  هرـسحلا »

دنک یمن  تیلوؤسم  ساسحا  دنشک ، یم  باسح  وا  زا  دوش و  یم  یگدیـسر  شیاهراک  هب  يزور  هک  دشاب  هتـشادن  هجوت  ناسنا  رگا 
يراک هب  ای  دنک  كرت  ار  يراک  دهدب ، یناماسورس  شیاهراک  هب  هک  دتفا  یمن  رکف  هب  و 
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تقیقح نیا  هب  زین  نآرق  رد  .دـنک  یم  یگدیـسر  مه  شیاهراک  تایئزج  هب  تسا ، يدـج  هلأـسم  هک  دـنادب  رگا  اـما  دراـمگ ؛ تمه 
بکترم ناسنا  دوش  یم  بجوم  هک  یـشومارف  ناـمه  تسا ؛ باـسح  زور  یـشومارف  لـیلد  هب  تماـیق  باذـع  هک  تسا  هدـش  هراـشا 

موی اوسن  امب  دیدش  باذع  مهل  هللا  لیبس  نع  نولـضی  نیذلا  نا  دشاب : هتـشاد  لابند  هب  ار  يدبا  باذع  تیاهن ، رد  هک  دوش  ییاهراک 
، دنشاب هتشاد  زین  داقتعا  نآ  هب  تسا  نکمم  دنچ  ره  دنا ، هدرب  دای  زا  ار  باسح  زور  هک  تسا  یناسک  يارب  باذع  نیا  [ 4  ] .باسحلا

.دراذگ یمن  ریثأت  ناشلامعا  رد  تسین و  هدنز  تسا ، گنر  مک  داقتعا  اما 

رگید ردارب  .تشادن  یباتک  باسح و  شلاوما  رد  دوب و  راب  دنب و  یب  اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  یم  لقن  ار  ردارب  ود  ناتساد  میرک  نآرق 
یبر یلا  تددر  نئل  همئاـق و  هعاـسلا  نظأ  اـم  تفگ : یم  دـشاب ، دوـخ  رادرک  لاـمعا و  بقارم  هک  درک  یم  شرافـس  وا  هب  ردـق  ره 
دوخ يادـخ  يوس  هب  نم  دـشاب و  یتمایق  ادـخ و  مه  ضرف  هب  رگا  دوش و  اپرب  یتمایق  منک  یمن  روصت  [ 5 [ ؛ ابلقنم اهنم  اریخ  ندجأل 
نینچ دـیوگب ، هک  تسا  نیا  ناتـساد  نیا  لقن  زا  نآرق  دوصقم  .تفاـی  مهاوخ  اـیند  نیا  زا  رتهب  یلزنم  زین  ناـهج  نآ  رد  مدرگ ، زاـب 

هک تسا  داقتعا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  .تسا  باسح  هب  داقتعا  داعم ، هب  داقتعا  یـساسا  نکر  اریز  درادـن ؛ يا  هدـیاف  داعم  هب  يداقتعا 
نینچ همزال ي  .درادن  ییآراک  ندـش  هدـنز  هب  داقتعا  فرـص  هنرگ  و  مینیبب ، ار  ناملامعا  هجیتن ي  ات  میوش  یم  هدـنز  ناهج  نآ  رد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  ایند  نیمه  رد  راک  تبقاع  هب  هجوت  يداقتعا 
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هبساحم دروم  ار  دوخ  دنـسرب ، امـش  باسح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  [ 6 [ ؛ اوبساحت نأ  لبق  مکـسفنا  اوبـساح  دنیامرف : یم  یتیاور  رد  ملس 
.دیهد رارق 

هحفص 27] ]

ای شاداپ  اقیقد  اهنآ  قباطم  ددرگ و  یم  یگدیـسر  شلاـمعا  همه ي  هب  يزور  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ناـسنا  رد  يرواـب  نینچ  رگا 
.دشک یم  باسح  دوخ  زا  دتفا و  یم  دوخ  سفن  هبساحم ي  رکف  هب  دوش ، یم  هداد  رفیک 

هبساحم لحارم 

هراب نیا  رد  .دـنا  هتـشون  ییاه  باتک  عوضوم  نیا  صوصخ  رد  اـملع  زا  یخرب  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  سفن  هبـساحم ي  هلأـسم ي 
هب ییاه  لمعلاروتسد  یقالخا ، ياه  باتک  رد  .تسا  هتفرگ  ماجنا  نآ  نوماریپ  یناوارف  ياه  ثحب  میراد و  يرایسب  تایاور  تایآ و 

: تسا هدش  هدرمش  هلحرم  راهچ  ای  هس  سفن  هبساحم  يارب  .دنزادرپب  مهم  نیا  هب  رتهب  دنناوتب  ات  هدش  هداد  دارفا 

زین ناهانگ  زا  دـهد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  شفیاظو  زور  نآ  هک  دـنک  طرـش  شدوخ  اب  ناسنا  حبـص  لوا  زا  ینعی  تسا ؛ هطراشم  لوا 
.دزیهرپب

.دنکن یطخت  هدرک  دهع  دوخ  اب  هچنآ  زا  ات  دشاب  شلامعا  دوخ و  بقارم  زور  لوط  رد  ینعی  تسا ؛ هبقارم  مود 

هدرک و لمع  شیوخ  فیاظو  هب  رادقم  هچ  هک  دنک  یسررب  دسرب ؛ دوخ  ياهراک  باسح  هب  بش ، رخآ  رد  هک  تسا ، هبـساحم  موس 
.تسا هتشاد  یهاتوک  رادقم  هچ 

اـه و شزغل  هجوـتم  هبـساحم  رد  ناـسنا  رگا  ینعی  تسا ؛ هبتاـعم  دـنا  هدرک  رکذ  ار  نآ  قـالخا  ياـملع  زا  یخرب  هک  مراـهچ  هلحرم 
قافنا یغلبم  ای  دریگب  هزور  ار  دـعب  زور  هک  دـنک  مزلم  ار  دوخ  الثم  دـنک ؛ هیبنت  ار  دوخ  اهنآ  ناربج  هب  دـش ، شراتفر  رد  یتاهابتـشا 

.دوش تافام  ناربج  ات  دهد  ماجنا  يرگید  ریخ  راک  ای  دیامن  توالت  نآرق  يردق  ای  دنک 

زا شیب  هچنآ  هبساحم  هلأسم ي  رد 
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همادا ي قیفوت  مینک و  رکش  ار  ادخ  میدوب ، هداد  ماجنا  یبوخ  راک  رگا  ات  تسا ، شیوخ  زا  ندیـشک  باسح  سفن  دراد  تیمها  همه 
.میتفیب نآ  كرادت  رکف  هب  میدوب ، هدیزرو  روصق  رگا  میهاوخب و  ار  نآ 

هبساحم باب  رد  یتاکن 

هراشا

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  مهم  تاکن  سفن ، هبساحم  هرابرد 

هحفص 28] ]

هانگ زا  بانتجا 

یفرعم نمض  هدیرفآ و  ار  ام  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  هچ ؟ ینعی  هانگ  الـصا  هک  دشیدنیب  رت  شیب  هانگ  هرابرد ي  دیاب  ناسنا 
نیا زا  ریغ  يرگید  ملاع  میدـقتعم  نینچ  مه  .تسا  هداد  رارق  ام  دوخ  رایتخا  رد  ار  اهنآ  زا  کـی  ره  باـختنا  اـم ، هب  دـب  بوخ و  هار 
یم شاداپ  رفیک و  دوش و  یم  یگدیـسر  میا  هدرک  ایند  نیا  رد  هک  ییاـه  باـختنا  ناـمیاهراک و  هب  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  زین  اـیند 
ایند نیا  هب  ام  .مینک  هدافتسا  لکش  نیرتهب  هب  میراد  رایتخا  رد  هک  يرمع  هیامرـس ي  زا  هک  تسا  نیا  يداقتعا  نینچ  ياضتقم  .مینیب 

.میدرگ دنم  هرهب  نآ  جیاتن  زا  يدبا  یگدنز  رد  ات  میسرب  لامک  هب  مینک و  يزاسدوخ  یلحارم  یط  میوش ، ناحتما  ات  میا  هتشاذگ  اپ 
يویند یگدنز  هب  تبسن  ینینج  یگدنز  ریظن  ترخآ ، اب  هسیاقم  رد  یتقوم و  ایند  نیا  یناگدنز  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  نیاربانب 
یناهج نیا  یگدـنز  هدامآ ي  هک  نیا  يارب  مه  نآ  دـنارذگ ، یم  ردام  مکـش  رد  ار  یهام  دـنچ  طـقف  نینج  هک  هنوگ  ناـمه  .تسا 

، دوب يرهق  ینینج  دـشر  هک  توافت  نیا  اب  میوش ، یم  هدامآ  يدـبا  یگدـنز  يارب  ییایند ، یگدـنز  هاتوک  ههرب  نیا  رد  مه  ام  دوش ،
ناهج یلو  تسا ، هسیاقم  لباق  تدم  ثیح  زا  يویند  یگدنز  اب  ینینج  یگدنز  نآ ، رب  هوالع  .تسا  يرایتخا  یناهج  نیا  دشر  یلو 

.تسین هسیاقم  لباق  یناهج  نیا  دودحم  یگدنز  اب  هجو ، چیه  هب  شندوب ، يدبا  لیلد  هب  ترخآ 

يزاسدوخ التبا و  لحم  ایند  نیا  دنک ، یم  یفرعم  نید  هک  هنوگ  نآ  تروص ، ره  هب 
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، میهد یم  فک  زا  هک  يا  هیامرس  لباقم  رد  مینیب  یم  مینک ، هاگن  شرگن  نیا  اب  رگا  .مینک  ایهم  رگید  ملاع  يارب  ار  دوخ  دیاب  .تسا 
اما .اهنم  دازتسا  هنسح  يأر  نا  مینک ؛ رکش  ار  ادخ  دیاب  تسا و  دنمدوس  رایسب  نامیدبا  یگدنز  يارب  هک  میروآ  یم  تسد  هب  يزیچ 

شیوخ يارب  يورخا  یتخبدب  هیام ، نارگ  هیامرس ي  فرص  لباقم  رد  میوش ، تلفغ  راچد  ای  میشاب  هتـشاد  نیا  زا  ریغ  یـشرگن  رگا 
هک نیا  نیب  تسا  قرف  ردقچ  .همیقلا  موی  يزخی  الئل  اهنم  رفغتسا  هئیس  يأر  نا  مییآرب ؛ نآ  ناربج  رکف  هب  دیاب  سپ  .میا  هتخاس  ایهم 

نیا و  دنامب ، یقاب  ياج  رب  شا  هیامرس  تروص  ره  رد  اما  دربن ، يدوس  نآ  زا  هک  دشاب  نیا  طقف  شلکشم  و  دنکب ، يا  هلماعم  یسک 
هلماعم خنـس  نیمه  زا  ندرک  هانگ  .دهد  یم  فک  زا  ار  هیامرـس  لصا  دـنک و  یم  مه  ررـض  درب ، یمن  هک  دوس  هلماعم  رد  یـسک  هک 

.ندیدرگ يدبا  باذع  راچد  يورخا و  تداعس  رمع و  نداد  فک  زا  نایز ؛ ندیرخ  هیامرس و  نداد  تسد  زا  ینعی  تسا ؛ مود 

هحفص 29] ]

هدش ماجنا  ناهانگ  تیمک  هب  هجوت 

ددص رد  میا و  هدرک  هانگ  ردقچ  مینیبب  دیاب  تسا ، تشز  رایسب  هانگ  میدیمهف  یتقو  هک  تسا  نیا  سفن  هبساحم  دروم  رد  مود  هتکن 
یـشومارف هب  ای  دـنک  راـکنا  ار  اـهنآ  هک  نآ  هن  دـشاب ، هتـشاد  فارتعا  دـنوادخ  دزن  دوخ  ناـهانگ  هب  دـیاب  ناـسنا  .مییآرب  نآ  ناربج 

، هدرک تبیغ  دنچ  الثم   ) تسا هدرک  هانگ  دنچ  بش ، ات  حبص  لوا  زا  زور  ره  اقیقد  هک  دنک  صخـشم  دناوت  یمن  ناسنا  هتبلا  .دراپـسب 
هلأسم ي نیا  .تسا  هدش  هانگ  فرـص  ام  تقو  ردقچ  مینیبب  مینک ، تقد  دیاب  لاح  ره  هب  اما  ...و ) هدز  تمهت  دنچ  هتفگ ، غورد  دنچ 

تسا یمهم 
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ره ددرگ  یم  بجوم  دراذـگ و  یم  رثا  ناـسنا  لـماکت  رد  هبـساحم  هک  تسا  نینچ  نیا  .میـشیدنیب  ناـمناهانگ  تیمک  هب  میناوتب  هک 
.دوش رتهب  هتشذگ  هب  تبسن  وا  یگدنز  زور 

هدش ماجنا  ناهانگ  تیفیک  هب  هجوت 

تیمها تمظع و  هانگ  زا  يرگید  عون  باـکترا  لاـس  داـتفه  ردـق  هب  ناـهانگ  زا  یـضعب  .تسا  ناـهانگ  تیفیک  هب  هجوت  موس  هتکن 
، الثم تسا ؛ مهم  هانگ  ندوب  هریبک  ای  هریغـص  هب  هجوت  .دـشکن  لوط  رت  شیب  هظحل  کی  اـهنآ  ماـجنا  تسا  نکمم  هک  نآ  اـب  دـنراد ،

زین مهم  هتکن ي  نیا  هب  هراب ، نیا  رد  .دـناسر  یم  ار  نآ  رایـسب  حـبق  هک  هدـش  دراو  يددـعتم  تایاور  نآ  تیمها  تبیغ و  هرابرد ي 
کچوک هک  تسناد  دـیاب  اما  تسا ، رت  مک  ریابک  زا  ناشتیمها  دـنا و  هریغـص  ناـهانگ  زا  یخرب  تسا  تسرد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

یم تلفغ  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  ناطیـش  ياـه  ماد  هلمج  زا  نیا  دـیآ و  یم  باـسح  هب  هریبـک  هاـنگ  دوخ  هریغـص ، ناـهانگ  ندرمش 
.دنکفا

تابجاو همه ي  ماجنا 

هزور و زامن ، اـم  هک  دـشاب  نیا  ناـمروصت  ادـتبا  دـیاش  .میروآ  اـج  هب  ار  ناـمتابجاو  همه  میـشاب  بقارم  دـیاب  هک ، نآ  مراـهچ  هتکن 
فیلاکت زا  يرایسب  اریز  تسا ؛ ناطیـش  ماد  نامه  نیا  میا ؟ هدرک  كرت  ار  بجاو  مادک  سپ  مینک ، یمن  كرت  ار  نآ  دننام  یفیاظو 

زا زین  دـنراد  راک  رـس و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانخـس  نآرق و  تایآ  هقف ، اـب  میاد ، روط  هب  هک  ناـنآ  یتح  .تسا  اـم  تلفغ  دروم 
، رگید يرایسب  هدرک و  تجاح  راهظا  هک  ینمؤم  تجاح  ياضق  محر ، هلص ي  نیدلاو ، هب  یکین  .دننک  یم  تلفغ  تابجاو  يرایـسب 

ات یهاگ  تسا  نکمم  هک  تسا  تابجاو  هلمج ي  زا  همه 

هحفص 30] ]

ناشدادعت مینیب  یم  مینک ، هفاضا  اهنآ  هب  مه  ار  یـسایس  یعامتجا و  تابجاو  رگا  .میـشابن  اهنآ  زا  يرایـسب  ماجنا  رکف  هب  ام  اه ، لاس 
، دنا هدرک  ادیپ  هجوت  يرایسب  دح  ات  دوخ  یعامتجا  یـسایس و  لیاسم  هب  ام  مدرم  بالقنا ، تکرب  هب  زورما  .دوش  یم  رت  شیب  رایـسب 

هک دوب  ینامز  یلو 
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دوخ فیلاکت  وزج  ار  اهنآ  دنلفاغ و  فیاظو  نیا  زا  هک  دنتسه  يا  هدع  مه  زونه  هچ  رگا  دنتشاد ؛ تلفغ  فیاظو  نیا  زا  يرایـسب  زا 
زا ...و  ینید  يرکف و  یتدیقع ، تافارحنا  اب  هزرابم  ملظ ، اب  هزرابم  لهاج ، داشرا  رکنمزا ، یهن  فورعم ، هبرما  .دنروآ  یمن  رامـش  هب 

.دیآ یم  باسح  هب  هریبک  هانگ  اهنآ  رد  یهاتوک  هک  تسا  تابجاو  مها 

فیلاکت زا  یلودـج  هدرک ، يزیر  همانرب  ناـمیادرف  يارب  لـبق ، زا  هک  مینک  لـمع  فیاـظو  نیا  همه ي  هب  یبوخ  هب  میناوت  یم  یتقو 
.مینک لمع  اهنآ  هب  رتهب  میناوتب  ات  میشاب  هدروآ  مهارف 

لامعا تحص  طورش  هب  هجوت 

یعقاو شزرا  زا  نامراک  هک  نآ  زا  لفاغ  میا ، هداد  ماجنا  ار  ناـمفیلاکت  هک  مینک  یم  شوخ  لد  اـم  یهاـگ  هک  تسا  نیا  مجنپ  هتکن 
مه لاحشوخ  .میناوخب  زامن  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو ي  الثم ، میا ؛ هدرک  دساف  ار  نآ  لمع ، ماجنا  زا  سپ  ای  نیح  رد  تسا و  هرهب  یب 
ایآ هک  مینک  یمن  هجوـت  اـما  میربـب ؛ يرت  شیب  باوـث  اـت  مینک  یم  تکرـش  مه  تعاـمج  رد  میناوـخ ، یم  زاـمن  هک  نـیا  زا  میتـسه 

؟ مینک یم  تیاعر  ار  لمع  نسح  طیارـش  ایآ  میوش ؟ یمن  بکترم  ییایر  ایآ  هن ؛ اـی  تسه  دـنوادخ  لوبق  دروم  تسرد و  ناـمزامن 
رجا ندراذـگ ، تنم  اـب  اـیآ  مینک  یم  قاـفنا  ـالثم  رگا  اـی  میرب ؟ یمن  نیب  زا  ار  نآ  هجیتن ي  رورغ ، بجع و  اـب  راـک ، ماـجنا  زا  سپ 

.مینک هجوت  زین  لامعا  یلوبق  تحص و  طیارش  هب  دیاب  نیاربانب  میزاس ...؟ یمن  هابت  ار  نامراک 

هحفص 31] ]

هورکم هبتشم و  وغل ، ياهراک  زا  بانتجا  رد  یتح  يرگ ، باسح 

دازتسا هنسح  يأر  ناف  هسفن  بساحم  نوکیف  هسفن  یلع  هلیل  موی و  لک  یف  هلمع  ضرعی  نا  انفرعی  ملسم  لک  یلع  قح  بدنج  نبا  ای 
.همایقلا موی  يزخی  الئل  اهنم  رفغتسا  هئیس  يأر  نا  اهنم و 

ار ام  بتکم  هب  باستنا  راختفا  هک  ره  دـندومرف : بدـنج  نب  هللادـبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـش  هتفگ  هتـشذگ  هسلج ي  رد 
ترابع هب  .دشاب  هتشاد  يا  هبساحم  دوخ  لامعا  هب  تبسن  زور  هنابـش  ره  رد  دراد  هفیظو  دشاب  یم  دنم  هرهب  مالـسا  تفرعم  زا  دراد و 

اهراک نآ  یتدایز  قیفوت  هک  دهاوخب  ادخ  زا  هداد ، ماجنا  یبوخ  ياهراک  دید  رگا  دـشکب ؛ باسح  شدوخ  زا  دـیاب  سک  ره  رگید ،
.دوشن ییاوسر  يزخ و  هب  التبم  تمایق  رد  ات  دنک  رافغتسا  هدز ، رس  يو  زا  یشزغل  دید  رگا  دنک و  تمحرم  وا  هب  ار 

هتشاد هجوت  دیاب  هبساحم ، رد 
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یلوبق هبترم ي  هب  هدـیدرگ و  دـساف  ای  هدـش ، عقاو  لوبق  دروم  هدوب و  رثؤم  اعقاو  هدز  رـس  ام  زا  هک  مه  یبوخ  لامعا  اـیآ  هک  میـشاب 
ماجنا حیحص  یتین  اب  هک  دراد  ریثأت  ناسنا  تداعس  رد  تسا و  یعقاو  هنـسح ي  یتروص  رد  مه  بوخ  ياهراک  اریز  تسا ؟ هدیـسرن 

اهنت هن  دننک ، فیرعت  وا  زا  دنونشب و  دننیبب و  نارگید  هک  نیا  يارب  دهد ، ماجنا  هعمـس  ایر و  تین  هب  ار  بوخ  راک  ناسنا  رگا  .دریگ 
.دوشب مه  وا  طوقس  بجوم  تسا  نکمم  یتح  هکلب  دوش ، یمن  شتداعس  بجوم  درب و  یمن  نآ  زا  یباوث 

شلاوما هب  تبـسن  ایند  رد  هک  روط  نیمه  تسا  بوخ  دـنک ، كرد  رتهب  شیاهراتفر  لباقم  رد  ار  دوخ  تیعقوم  هک  نآ  يارب  ناـسنا 
شلامعا باسح  هب  دنک و  لمأت  يردق  تسا ، رگ  باسح 

هحفص 32] ]

رجات کی  .هن  ای  هتشاد  یفاک  دوس  شبسک  ایآ  هک  تسا  نآ  نارگن  دراد  يا  هیامرس  یـسک  ره  یعیبط ، روط  هب  .دیامن  یگدیـسر  مه 
نیا رتدب  تیعضو  .تسا  هدشن  شدیاع  يدوس  چیه  هتفر و  نیب  زا  شا  هیامرـس  هک  دنیب  یم  دنک ، یم  باسح  یتقو  یهاگ  بساک  و 

و یگداوناخ ، یحور ، یمـسج ، ياهررـض  هکلب  هدرواـین ، شیارب  يدوس  اـهنت  هن  هک  دـشاب  هدـیرخ  يزیچ  شا  هیامرـس  اـب  هک  تسا 
تیعضو ود  نیا  زا  دننک  یم  یعس  هک  نیا  رب  هوالع  دنتسه ، هبساحم  لها  ناشلاوما  رد  هک  یناسک  .تسا  هتـشاد  یپ  رد  مه  ییاوسر 

دارفا هنوگ  نیا  .دشاب  هتشاد  يرت  شیب  دوس  هک  دنهد  ماجنا  يا  هلماعم  دنتـسه  نآ  لابند  هب  هشیمه  مه  دوس  دروم  رد  دننک ، بانتجا 
راک رد  ار  هیامرس  نآ  دنتسین  رضاح  دنروآ ، یم  تسد  هب  دوس  ناموت  رازه  يراک  رد  يراذگ  هیامرـس  اب  الثم ، هک  دنوش  هجوتم  رگا 

يرگید
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مک شدوس  هک  مینک  يراک  فرـص  ار  هیامرـس  ارچ  دنیوگ : یم  دوخ  اب  دـننک و  فرـص  دروآ ، یم  ناشیارب  دوس  ناموت  دـصناپ  هک 
؟ تسا

نامیارب اهنت  هن  هک  میا  هداد  ماجنا  یلامعا  ام  یهاگ  .دراد  دوجو  اه  تیعـضو  نیا  هیبش  میهد  یم  ماجنا  اـم  هک  مه  یلاـمعا  دروم  رد 
هیامرس هک  نآ  ياج  هب  ناسنا  رگا  درادن ؟ ینامیشپ  نیا  ایآ  .دوش  یم  زین  تمایق  رد  ام  تلذ  ییاوسر و  بجوم  هکلب  هتشادن ، يدوس 

، دنک هدافتـسا  نآ  زا  یبسانمان  هنیمز ي  رد  ای  دراذـگب  دـکار  ار  نآ  دزادـنیب ، نایرج  هب  دراد  يدـمآرد  دوس و  هک  يراک  رد  ار  شا 
هن دشاب ، باسح  لها  تراجت و  لها  هک  یـسک  لاح  ره  هب  یلو  دشاب  هدرکن  يررـض  چیه  دیاش  تسا ؟ هدادن  ماجنا  يا  هدوهیب  راک 

ناسل رد  هدیاف  یب  ياهراک  هنوگ  نیا  .دوش  یم  تحاران  تسا  هدربن  يا  هدیاف  چـیه  شا  هلماعم  زا  هک  مه  نیا  زا  هکلب  ررـض  زا  طقف 
ياهراک زا  هک  دنا  یناسک  نانمؤم  [ 7 [ ؛ نوضرعم وغللا  نع  مه  نیذلا  و  میناوخ : یم  نونمؤم  هروس  رد  .دوش  یم  هدـیمان  وغل »  » عرش

مینک فرص  يراک  رد  ار  نآ  ارچ  دیـسر  راشرـس  يدوس  هب  نآ  اب  ناوت  یم  هک  میراد  يا  هیامرـس  یتقو  .دننک  یم  ضارعا  هدیاف  یب 
؟ درادن يا  هدیاف  چیه  هک 

ادابم دنربن ، یبوخ  دوس  ادرف  هلماعم  رد  دـنا  هدـیرخ  هک  یـسنج  زا  ادابم  دـننارگن  بش  یتح  هک  دـنرگ  باسح  ردـق  نآ  دارفا  یخرب 
دناد یمن  ناسنا  هک  يراک  ینعی  میـشاب ؛ نینچ  دـیاب  هبتـشم  لامعا  باکترا  دروم  رد  ناملامعا ، رد  زین  ام  .دـشاب  بویعم  اهنآ  سنج 

لامتحا تسا و  هبتشم  نوچ  اما  دشاب ، مه  حابم  ارهاظ  هحابا  لصا  ساسا  رب  تسا  نکمم  و  هن ، ای  تسا  مارح 

هحفص 33] ]

هداد ماجنا  هک  يراک  دنکن  هک  دشاب  نارگن  دیاب  نمؤم  دراد ، دوجو  نآ  تمرح 
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.دشاب فالخ  عقاو  رد 

هک میهدـب  یـسنج  لباقم  رد  ار  ناملوپ  تسا  لوقعم  اـیآ  میراد ، نآ  ندوب  ملاـس  هب  نیقی  هک  میرخب  یـسنج  میناوت  یم  هک  یماداـم 
ماجنا تسرد  دصرددص  يراک  میتسناوت  یم  یتقو  ارچ  هک  نیا  زا  میروخب  سوسفا  يزور  ادابم  تسا !؟ ندوب  بویعم  هب  كوکـشم 
نارگن مه  نیا  زا  دنادب  ار  شا  هیامرـس  رمع و  ردق  دشاب و  رگ  باسح  ناسنا  رگا  میا ؟ هداد  ماجنا  هباشتم  كوکـشم و  يراک  میهد ،

(. تسا حوجرم  عرش  رظن  زا  لاح ، ره  هب  یلو  درادن ، باذع  دنچ  ره  هک  ییاهراک   ) تاهورکم ماجنا  هب  دسرب  هچ  دوش ، یم 

تدابع رد  ادخ  يایلوا  رظن  تعسو 

ار تامرحم  میهد و  ماجنا  ار  نامتابجاو  هک  دهد  قیفوت  میهاوخب  ادخ  زا  دـیاب  میتسه ، نامیا  زا  يرت  نییاپ  بتارم  رد  هک  هدـنب  لاثما 
یم قرف  ام  اب  هک  دنراد  یتابساحم  .تسا  اهنیا  زا  رتالاب  رایـسب  ناشدید  قفا  هک  دراد  یناگدنب  دنوادخ  مینادب  دیاب  یلو  مینک ؛ كرت 

اهنیا .تسا  تاهبتشم  تاهورکم و  رد  دنزب  رس  اهنآ  زا  یـشزغل  مه  رگا  دنوش و  یمن  مارح  بکترم  الـصا  هک  دنتـسه  یناسک  دنک ؛
یم یعس  اهنآ  .هن  ای  دنا  هدرک  يوغل  راک  ایآ  دننیبب  هک  دنتـسه  نآ  لابند  هب  هکلب  هن ، ای  دنا  هدرک  یمارح  راک  هک  دنتـسین  نآ  نارگن 

.تسا رضم  هک  يراک  هب  دسر  هچ  ات  دنهدن ، ماجنا  تسا  هدیاف  یب  مه  ناشترخآ  يارب  هک  يراک  یتح  دننک 

هاگن ندیـشک ، سفن  دـننام  دـشاب -  یم  حابم  ام  لامعا  رت  شیب  و  تسا ، دودـحم  تابحتـسم  تاـبجاو و  هریاد ي  مینک  یم  رکف  اـم 
؛ دنـشاب مارح  ای  بجاو  تسا  نکمم  يوناث  نیوانع  اب  مه  اـه  نیمه  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  یلو  ندـیباوخ -  ندروخ و  اذـغ  ندرک ،

مه ار  نامرمع  مامت  رگا  هک  دید  میهاوخ  میراد ، يوناث  ناونع  هب  یفیلاکت  هچ  مینادب  رگا 
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رد هک  ار  یتاهبـش  میراد و  یفیاـظو  هچ  هک  مینک  هجوـت  اـه  هبلط  اـم  رگا  لاـثم ، يارب  .میروآ  یم  مک  تقو  مینک ، تاـبجاو  فرص 
مه ار  نامتعاس  رگا 24  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  هاگ  نآ  میهد ، خـساپ  دـیاب  دوش ، یم  حرطم  نارگید  يارب  يداقتعا  لیاسم 

تیب لها  فراعم  هب  هک  ار ، ملاـع  ناـسنا  اـهدرایلیم  میهاوخب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  تسا ، مک  مه  زاـب  مینک  قیقحت  هعلاـطم و  فرص 
تسا یتناما  نیا  میناسرب ، ایند  مدرم  همه ي  هب  ار  فراعم  نیا  میفظوم  ام  .مینک  تیاده  دنراد ، زاین  مالسلا  مهیلع 

هحفص 34] ]

هب ار  اه  تناما  هک  دهد  یم  نامرف  امش  هب  ادخ  8 ؛] [ ؛ اهلهأ یلا  تانامألا  اودؤت  نأ  مکرمأی  هللا  نا  دـیامرف : یم  نآرق  و  ام ، تسد  رد 
هچ دنام ، یمن  یقاب  مه  تابحتسم  يارب  ییاج  الصا  هک  دیمهف  میهاوخ  میشاب ، هتشاد  هجوت  فیلاکت  نیا  هب  رگا  .دیناسرب  شنابحاص 

.تاحابم هب  دسر 

بحتسم بجاو و  زا  ریغ  يرگید  راک  ره  هب  دنشاب ، هتشاد  تابحتسم  ماجنا  يارب  یتصرف  مه  رگا  دنراد  يرتالاب  دید  قفا  هک  یناسک 
ادخ اریز  دننک ؛ یم  رافغتسا  مه  هورکم  هبتـشم و  زا  یتح  اهنآ  دراد ، دوخ  ياج  هک  مارح  .دننک  یم  رافغتـسا  نآ  زا  دننزب  تسد  هک 

دننیب یم  دـننک و  یم  هبـساحم  بش  یتقو  دارفا  هنوگ  نیا  [ 9  ] .نوضرعم وغللا  نع  مه  نیذلا  و  دـشاب : وغل  لها  ناسنا  درادـن  تسود 
.تسا هدزرـس  اهنآ  زا  وغل  راک  دـنچ  دـننک  یم  باسح  اما  دوش ، یم  تحار  ناشلایخ  دـنا ، هدـشن  بکترم  یمارح  راک  زور  لوط  رد 

ناشترخآ هب  يررـض  دنداد  یمن  ماجنا  رگا  هک  دنا  هداد  ماجنا  ار  راک  مادـک  هک  تسا  تهج  نیا  زا  رت  شیب  ناش  هبـساحم  دارفا  نیا 
ماجنا مه  رگا  هک  دنا ...، هدینش  ار  ادص  مادک  دنا ، هتفگ  ینخس  هچ  دنا ، هدرک  یهاگن  هچ  دیسر ؛ یمن 
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ناشتقو دنا و  هداد  ماجنا  ار  اهراک  لیبق  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  زا  رت  شیب  ینارگن  .دمآ  یمن  شیپ  ناشترخآ  يارب  یلکـشم  دش  یمن 
.دشاب هتشاد  دوس  امتح  هک  دنا  هدرکن  يراک  فرص  ار 

زامن زا  رافغتسا 

هک دنتسه  يدارفا  .تسا  هابتشا  روصت  نیا  اما  تسین ؛ یـسک  درادن و  ضرف  رگید  میتفگ  لاح  هب  ات  هچنآ  زا  رتالاب  مینک  روصت  دیاش 
راربالا تانـسح  هک  دنناد ؛ یم  هانگ  تسا ، هداد  ام  هب  ار  شماجنا  قیفوت  ادـخ  هک  تسا  شوخ  ناملد  میناد و  یم  تدابع  ام  ار  هچنآ 

.نیبرقملا تائیس 

ریخ هولصلا  [ 10 ، ] نیدلا دومع  هولـصلا  دـندومرف  هک  تسا ؛ زامن  دراد  رارق  ام  بوخ  لامعا  ردـص  رد  هک  ییاهراک  نیرتهب  زا  یکی 
میناوخ یم  ام  هک  ییاهزامن  زا  ادـخ  يایلوا  دـنراد ؟ ینأش  نینچ  ام  ياهزامن  ایآ  اـما  [ 12  ] .یقت لک  نابرق  هولـصلا  و  [ 11  ] عوضوم

ار اهنآ  دننک و  یم  رافغتسا 

هحفص 35] ]

فرص تعاس  رد 24  ام  هک  ار  یتقو  رادـقم  .تسین  ادـخ  يایلوا  نأش  رد  ندـناوخ  زامن  هنوگ  نیا  .دـنناد  یم  هاـنگ  ناـشدوخ  يارب 
زامن رگا  .تسین  هارمه  لماک  هجوت  اب  ابلاغ  مه  تعاـس  کـی  نیمه  .دـسر  یمن  مه  تعاـس  کـی  هب  یتح  مینک  یم  زاـمن  ندـناوخ 
ياج نامبلق  لد و  ادخ  اب  نتفگ  نخس  ماگنه  هب  هک  تسا  یبدا  یب  لامک  .دشاب  اربم  ریغ  هب  هجوت  زا  دیاب  تسا ، ادخ  اب  نتفگ  نخس 

هب ار  شیور  امش و  فرط  هب  ار  شتشپ  تبحص  نیب  رد  اما  دنک ، یم  تبحص  امش  اب  ناتناتسود  زا  یکی  هک  دینک  روصت  .دشاب  رگید 
فرط هب  ار  نامیور  هک  مه  زامن  ماگنه  دـینک ؟ یمن  یقلت  ناـتدوخ  هب  تناـها  یتمرح و  یب  ار  راـک  نیا  اـیآ  دـنک ؛ یم  رگید  فرط 

ادخ هب  عقاو  رد  دشاب ، يرگید  زیچ  هجوتم  ناملد  رگا  مینک ، یم  ادخ 
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.میا هدرک  تشپ 

لثم تسین  وا  هجوتم  ناملد  یتقو  .دشاب  ادخ  فرط  هب  دیاب  ام  لد  هکلب  دشاب ، وا  فرط  هب  ام  تروص  ور و  هک  تسین  مسج  دنوادخ 
نامدوخ هب  دیاب  مه  زاب  ایآ  دراد ؟ باوث  قاقحتسا  يزامن  نینچ  ایآ  تروص ، نیا  رد  .میا  هدینادرگرب  وا  زا  ار  نامیور  هک  تسا  نیا 

؟ میا هدوب  بدا  یب  ردقچ  هک  میشاب  هدنمرش  دیاب  ای  میا ؟ هدرک  یتدابع  نینچ  هک  میلابب 

، تسا ادخ  ریغ  هب  شهجوت  زامن  رد  هک  یسک  دیامرف : یم  هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد 
هبـساحم ار  دوخ  لامعا  یتقو  دنرتالاب  ام  زا  هک  ییاهنآ  [ 13 [ ؟ دنک خسم  یغالا  تروص  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  زا  دـسرت  یمن  ایآ 

هجوت بلق و  روضح  اب  ردقچ  میدناوخ ، هک  ینآرق  اعد و  ای  میدناوخ ، هک  یحبـص  زامن  دنـسرپ ، یم  دوخ  زا  لاثم ، يارب  دـننک ، یم 
هک ییاـج  رد  یتـح  دـننک ، هضرع  هک  دـنرادن  يزیچ  دـننیب  یم  نوچ  دـننک ؛ یم  رافغتـسا  هشیمه  لـیلد ، نیا  هب  دوب ؟ هارمه  ادـخ  هب 

.دنا هدرک  یبدا  یب  دنریگب ، سنا  ناشبوبحم  اب  دنا  هتساوخ 

مینک و یم  هچ  میتسه و  هک  مینادب  هک  تسا  نیا  شا  هدیاف  نیرت  مک  تاماقم  نیا  هب  هجوت  اما  میتسین ، حطس  نیا  رد  هدنب  لاثما  هتبلا 
ار اـم  ناطیـش  میناوخب ، هلفاـن  تعکر  ود  میوش  قفوم  بش  کـی  رگا  .میوشن  رورغم  دوـخ  هتـسکش  اـپ  تسد و  ياـه  تداـبع  نیا  هب 
هب زین  ناشتدابع  رکذ و  زا  هک  ناشناهانگ ، زا  هن  ادخ  يایلوا  میا ! هدرک  یتدابع  بجع  هک  میوش  یم  بجع  راچد  دنک و  یم  هسوسو 

قیفوت ام  هب  میهاوخب  ادخ  زا  دیاب  مه  ام  .دننک  یم  رافغتسا  دنوادخ  هاگرد 

هحفص 36] ]

تیب لها  زا  ندرک  يوریپ  عیشت و  .مینک  ادیپ  یتهابش  اهنآ  هب  یهاگ  دهد 
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نوردقت مکنا ال  الا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دنک  ادیپ  اهنآ  هب  یتهابـش  دنک  یعـس  ناسنا  هک  نیا  ینعی  مالـسلا  مهیلع 
نان و صرق  هب  نم  لثم  هک   ) دیرادن ار  نآ  تردق  امـش  هک  دینادب  [ 14 [ ؛ دادـس هفع و  داهتجا و  عروب و  ینونیعا  نکل  کلذ و  یلع 

لثم مینک  شالت  دیاب  .دیناسر  يرای  ارم  يراد  هگن  دوخ  ینماد و  كاپ  شـشوک ، مراحم ، زا  بانتجا  اب  یلو  دـیزاسب ) یبآ  هعرج ي 
ادیپ تالاح  نیا  زا  یهاگ  هک  دهد  قیفوت  وا  هب  دهاوخ  یم  ادـخ  زا  دـنراد ، دوجو  مه  يدارفا  نینچ  دـنادب  یتقو  ناسنا  .میوشب  اهنآ 

.دنک

هانگ ناشدوخ  يارب  یلاح » ره  رد   » ار ادخ  ریغ  هب  هجوت  ادـخ  ناگدـنب  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  هبـساحم  بتارم  زا  یکی  لاح ، ره  هب 
یم رامش  هب  اهنآ  تائیـس  وزج  هدنب ، لاثما  ياهزامن  تسا و  هانگ  نابرقم  يارب  زامن ، رد  ادخ  ریغ  هب  هجوت  هک  روط  نامه  دنناد ، یم 

.دیآ

انلـصف لسرلا  کلت  دنراد : قرف  رگیدـکی  اب  دنتـسین و  هبترم  کی  رد  زین  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  یتح  دـنراد ، یتاجرد  مه  نابرقم  هتبلا 
ادیپ وا  ریغ  هب  یهجوت  رگا  ادخ  يایلوا  زا  یضعب  .میدیشخب  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  ناربمایپ  زا  یـضعب  [ 15 [ ؛ ضعب یلع  مهضعب 

لباقم رد  روضح  ار  زامن  طقف  ام  هک  یلاح  رد  دنتسه ؛ ادخ  روضح  رد  هشیمه  اریز  دنناد ؛ یم  هانگ  کی  ناشدوخ  يارب  ار  نآ  دننک 
تاقوا رد  هک  میرادن  یعمط  مه  نامدوخ  .میتسه  نامدـنزرف  هناخ و  ثحب ، سرد ، راک ، رکف  هب  رگید ، تالاح  رد  میناد و  یم  ادـخ 

همحر لحار  ماما  شیامرف  هب  انب  دننیب ؛ یم  رـضاح  ار  وا  هشیمه  ادخ  ناگدنب  زا  یـضعب  اما  .میـشاب  هتـشاد  ادـخ  هب  یهجوت  زامن  ریغ 
رضحم ار  ملاع  هللا ،
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فرـصنم وا  زا  ناشبلق  دـننک و  ادـیپ  وا  ریغ  هب  یهجوت  رگا  نیاربانب  .دـننیب  یم  وربور  ادـخ  اب  ار  ناـشدوخ  هشیمه  دـنناد و  یم  یهلا 
هک ینادرم  [ 16 [ ؛ هللا رکذ  نع  عیب  هراـجت و ال  مهیهلتـال  لاـجر  دـیامرف : یم  ناـنآ  فصو  رد  دـنوادخ  .دـنیامن  یم  رافغتـسا  دوش ،

نیح رد  هک  یناسک  اه  هبلط  نایم  رد  دنتـسه  .تسا  یلاع  رایـسب  ماقم  نیا  .دزاس  یمن  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  ناـنآ  هلماـعم ، تراـجت و 
، دننک لح  ار  یملع  لکـشم  کی  دنهاوخ  یم  دنتـسه و  ناشتارکفت  قمع  رد  هک  مه  یتقو  دنتـسین ، لفاغ  ادـخ  دای  زا  ثحب  سرد و 

.تسا ادخ  اب  ناشلد  زین  اج  نآ 

هحفص 37] ]

وا هب  ادخ  يایلوا  هقالع ي  تدش 

نکمم ریغ  تسین  رـسیم  ام  يارب  ار  هچ  ره  دیابن  اما  دشاب ، راوشد  ام  يارب  یمک  شروصت  دیاش  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  اعقاو  ایآ 
زا تسا  نکمم  روطچ  دنک ، تفایرد  ادخ  زا  ار  ملع  هک  نیا  يارب  دناد  یم  رازبا  هلیسو و  کی  ار  شندرک  رکف  هک  یسک  .میرامـشب 

یـسک اب  وا  رگا  دنیبب ؟ بیاغ  ار  ادخ  تسا  نکمم  رگم  .دریگب  ادـخ  تسد  زا  ار  فراعم  همه ي  هک  هدرک  نیرمت  وا  دوش ؟ لفاغ  وا 
ادـیپ ار  ادـخ  هار  دـنوش و  تیادـه  یناسک  دوش و  يراج  وا  نابز  هب  بلاطم  نیا  ات  هتـساوخ  ادـخ  هک  دراد  هجوت  دـنک ، یم  تبحص 
.دوش یمن  لفاغ  ادخ  زا  هاگ  چیه  یـسک  نینچ  .دیوگ  یم  ار  نانخـس  نیا  ادخ  رما  هب  تسا و  ادخ  روضح  رد  هک  دناد  یم  وا  .دـننک 
ادـخ هک  تسا  اه  نیمه  دوجو  هب  .دـنرادن  دوجو  هک  تسین  نیا  رب  لـیلد  میـسانش  یمن  ار  اـهنآ  اـم  رگا  .دراد  یناگدـنب  نینچ  ادـخ 

تایلب تافآ و  اهنآ  تکرب  هب  هک  یصلاخ  نایعیش  دنک ؛ یم  لزان  مدرم  رب  ار  شتاکرب 
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.دوش یم  هتشادرب  نیمز  لها  زا 

دـشاب هدـمآ  شیپ  یهاگ  مه  ام  دوخ  يارب  دـیاش  هک  يدراوم  زا  میناوت  یم  دوش ، رت  کـیدزن  ناـمنهذ  هب  لـیاسم  نیا  هک  نیا  يارب 
شیپ شساوح  امئاد  دوش  یم  رضاح  سالک  رد  یتقو  دشاب ، هداد  تسد  زا  يزیزع  هتـساوخن -  يادخ  هک -  یـسک  الثم  .مینزب  لاثم 

هک یناسک  الثم  ای  .تسا  وا  شیپ  شلد  قمع  اما  دنک ، یم  مه  هثحابم  دهد ، یم  شوگ  دناوخ ، یم  سرد  .تسا  هتفر  تسد  زا  زیزع 
هجوـتم ناـشلد  هت  اـما  دـنزادرپ  یم  ناـش  هرمزور  ياـهراک  هب  هک  لاـح  نیع  رد  دـنزوس ، یم  یبوـبحم  هب  قـشع  تبحم و  شتآ  رد 

شیب لیلد ، نیمه  هب  .دنناد  یمن  شتاقولخم  زا  رت  مک  ار  یهلا  لالج  لامج و  دنا ، هتخانـش  ار  ادخ  هک  مه  یناسک  .تسا  ناشبوبحم 
؛ دورن بوبحم  غارـس  دناوت  یمن  لد  دش  ادیپ  تبحم  یتقو  دـنزرو و  یم  تبحم  ادـخ  هب  دـننک ، ادـیپ  تبحم  تاقولخم  هب  هک  نآ  زا 

.تسا نارگید  زا  رت  شیب  ادخ  هب  ناشتبحم  نانمؤم  [ 17 [ ؛ ابح هللا دشأ  اونمآ  نیذلا  تسا : بوبحم  هجوتم  لد  یعیبط ، روط  هب  اریز 

تکرب هب  ات  میوش ، لسوتم  اهنآ  هب  نینچ  مه  مینک ، هدافتـسا  مه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاروتـسد  زا  میهاوخب ، ادـخ  زا  دـیاب  سپ 
تبحم دوش و  ناسنا  بیـصن  یتداعـس  نینچ  رگا  .دـنک  نشور  دوخ  تبحم  تفرعم و  رون  هب  ار  ام  ياه  لد  ادـخ  سدـقم ، راونا  نیا 

لثم دوش  لفاغ  يا  هظحل  رگا  سکع ، رب  هک  تسین  یلکـشم  راک  ندرک  ادخ  دای  تقو  نآ  دناودب ، هشیر  دریگب و  اج  شلد  رد  ادخ 
.دراد یگرزب  هدش ي  مگ  هک  تسا  نیا 

هحفص 38] ]

يراصنا خیش  موحرم  زا  يدای 

اب ات  دندرگ  یم  یتصرف  لابند  دننک ، یمن  ضوع  زیچ  چیه  اب  ار  ادخ  یتسود  اهنآ  .دنراد  یم  شتـسود  اعقاو  هک  دراد  یناگدنب  ادخ 
دننک و تولخ  وا 
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ناتسبات يامرگ  رد  خیش  يزور  هک  درک  یم  لقن  هنع  هللا  یضر  يراصنا  خیش  موحرم  زا  مظاعا  زا  یکی  .دنزادرپب  وا  اب  زاین  زار و  هب 
فجن رد  اه  تقو  نآ  هک  دیشاب  هدینش  ای  هدید  دیاش   ) .دنک یم  بآ  بلط  هدوب و  هدروآ  راشف  خیش  هب  یگنشت  .دوش  یم  لزنم  دراو 
يردـق بادرـس ، یکنخ  زا  ات  دـندرک  یم  نازیوآ  اه  بادرـس  لخاد  ار  اهنآ  هک  دوب  ییاه  هزوک  اه و  هبرـشم  هدوبن ، لاـچخی  خـی و 

اب فجن  ناتـسبات  رهظ  دـینک  روصت  .مناوخب  زامن  تعکر  ود  تسا  بوخ  دـیوگ : یم  شدوخ  اب  خیـش  هلـصاف  نیا  رد  .دوش ) کـنخ 
یتقو اضق  زا  .دنیشن  یمن  راک  یب  هلصاف  نیا  رد  اما  دنروایب ، بآ  شیارب  هتفگ  هتشگرب ، سرد  زا  هتسخ  مه  خیش  هجرد ، يامرگ 50 
مامت خیش  زامن  یتقو  ات  .دناوخ  یم  ار  نآرق  لیوط  ياه  هروس  زا  یکی  زامن ، رد  دنک و  یم  ادیپ  یلاح  دوش ، یم  زامن  لوغـشم  خیش 
یمک مرگ  بآ  نامه  زا  تیاهن ، رد  .تسا  هدش  مرگ  دننیب  یم  دننک  لوانت  ار  بآ  دـنهاوخ  یم  یتقو  .دـشک  یم  لوط  یتدـم  دوش ،

.دنور یم  ناشراک  لابند  دنروخ و  یم 

هچ اب  مه  نآ  دنا ، هدرک  ادیپ  ار  ناشبوبحم  ییوگ  دنتـسیا ، یم  زامن  هب  دننک ، یم  ادـیپ  یتصرف  هک  نیمه  يراصنا  خیـش  لاثما  يرآ !
.دننک یم  شومارف  ار  یگنشت  هک  دنرب  یم  تذل  زامن  نیا  زا  ردقنآ  یسنا !

خیـش بساکم  لئاسر و  طقف  ام  .تسا  هتـشاد  سنا  ادـخ  اب  ردـقچ  گرزب  درم  نیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نیا  .دراد  تیعقاو  اهنیا 
ام هب  ار  اه  تفرعم  نیا  زا  يا  هرهب  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب  .میراد  تفرعم  وا  يونعم  تاماقم  هب  رت  مک  میـسانش و  یم  ار  يراصنا 

رت شیب  میرادرب و  مدق  ادخ  یگدنب  ریسم  رد  رتهب  مینادب ، رت  شیب  ار  نامرمع  ردق  ات  دنک  تمحرم  مه 
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.میوش عقاو  اهنآ  تعافش  لومشم  هللاءاش  نا  ات  مینک ، ادیپ  تهابش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب 

هحفص 39] ]

ایند هب  نمؤم  هاگن 

هراشا

ههلت مل  نمل  یبوط  اهل ، یعـس  هرخآلا و  بلط  دـبعل  یبوط  اـهترهز ، ایندـلا و  میعن  نم  اوتوا  اـم  یلع  نیئطاـخلا  طـبغی  مل  دـبعل  یبوط 
.هبذاکلا ینامالا 

ایند ربارب  رد  یگتخاب  لد  زا  زیهرپ 

يروحم و لیاسم  زا  یکی  هک  دـید  میهاوخ  مینک ، تقد  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  مرکا و  ربماـیپ  ظـعاوم  رد  رگا 
زا زیهرپ   » و ترخآ » هب  هجوت   » هلأسم ي هدـیدرگ  نایب  ادـکؤم  ینوگانوگ  بلاطم  نآ  هرابرد ي  هدـش و  هیکت  نآ  رب  دایز  هک  یمهم 

تسا و هدـش  هتفرگ  نآرق  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  میلاعت  همه ي  هک  منک  یم  ضرع  زتنارپ  رد  .تسا  ایند » ربارب  رد  یگتخاـب  لد 
ادـخ هطـساو ي  نودـب  ناگتفای  تیبرت  نانآ  .تسا  یهلا  تیبرت  میلعت و  میرک و  نآرق  ناـیب  عباـت  ناراوگرزب  نیا  ظـعاوم  ناـنخس و 
مینک تقد  بوخ  نانآ  یگدنز  رد  رگا  .دنا  مسجم  نآرق  ناشدوخ  اهنآ  رگید ، ترابع  هب  .تسا  اهنآ  لدع  عقاو ، رد  نآرق  دنتسه و 

نآ رب  قبطنم  نآرق و  زا  هتفرگرب  مینیب  یم  مینک ، هجوت  بوخ  هک  مه  ناشیا  تاملک  رد  .میباـی  یم  کـی  هب  کـی  ار  نآرق  قیداـصم 
هک تسا  نیا  رد  قلخ  ریاس  رب  ام  زایتما  تسا و  نآرق  زا  مییوگ  یم  ام  ار  هچنآ  هک  دنا  هدرک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  مه  اهنآ  دوخ  .تسا 

.دنمهف یم  رت  مک  ای  دنمهف  یمن  ار  اهنآ  ای  نارگید  هک  میمهف  یم  ار  ییاهزیچ  دنوادخ  مالک  زا 

نآرق .تسا  نآ  يرادیاپان  ایند و  یگدـنز  ندوب  شزرا  مک  دراد  رایـسب  دـیکأت  نآ  رب  میرک  نآرق  هک  یلیاسم  زا  یکی  لاح ، ره  رد 
هک اج  نآ  ات  ...و  تسا ؛ تالامک  زا  وا  هدنرادزاب ي  ناسنا و  بیرف  بجوم  ایند  یگدنز  و  رترادـیاپ ، رترب و  ترخآ  هک  دراد  دـیکأت 

هب یگتسب  لد  یتح 

هحفص 40] ]

رارق رفک  فیدر  رد  يویند  یگدنز 
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یناسک نارفاک  نایب ، نیا  قبط  [ 18  ] .هرخآلا یلع  ایندلا  هایحلا  نوبحتـسی  نیذلا  .دیدش  باذع  نم  نیرفاکلل  لیو  و  تسا : هدش  هداد 
زاسراک نانآ  ترخآ  يارب  هچنآ  يویند و  ياه  هتساوخ  نیب  دوش  ریاد  رما  یتقو  دنهد ؛ یم  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  یگدنز  هک  دنا 

.دنهد یم  حیجرت  ترخآ  يدبا  یمئاد و  تداعس  رب  ار  شرذگدوز  ياه  تذل  ایند و  تسا ،

لاح هب  اشوخ  : » دیامرف یم  بدـنج  نب  هللادـبع  هب  میرک ، نآرق  ینایب  هویـش ي  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور ، زا  شخب  نیا  رد 
لاح هب  اشوخ  تسا ! هدش  هداد  ناشیا  هب  نآ  ياهرویز  ایند و  ياه  تمعن  زا  هچنآ  يارب  دروخن  ترسح  نارفاک  هب  تبـسن  هک  یـسک 

!« دادن شبیرف  نیغورد  ياهوزرآ  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دومن ! ششوک  نآ  هار  رد  دیزگرب و  ار  ترخآ  هک  یسک 

یم هک  تسا  نآرق  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  باـطخ  دـننامه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تیاور  نیا 
، ربمایپ يا  [ 19 [ ؛ یقبأ ریخ و  کبر  قزر  هیف و  مهنتفنل  ایندـلا  هایحلا  هرهز  مهنم  اجاوزأ  هب  انعتم  اـم  یلا  کـینیع  ندـمت  ـال  دـیامرف :

هتبلا .تسا  رت  هدنیاپ  رترب و  وت  يادخ  قزر  اشگم و  وزرآ  مشچ  میداد  يویند  تایح  هولج ي  رد  نانآ  هب  هک  يزیچان  عاتم  هب  زگره 
هک هنوگ  نامه  اما  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  هب  رهاظ  رد  ینآرق  ياه  باطخ  هنوگ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
ات دنیوگ  یم  رد  هب  ، » نامدوخ لوق  هب  و  هراج » ای  یعمـسا  ینعا و  كایا   » باب زا  اهنیا  هدـش ، تیاور  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  زا 

.تسا دونشب » راوید 

ماجنا ار  شراک  دنک و  یم  هاگن  فارطا  هب  تسا و  زاب  شمشچ  هک  روط  نیمه  ناسنا  یهاگ 
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هریخ يزیچ  هب  ناسنا  یهاگ  اما  تسا ؛ ارذگ  هاگن  نیا  دنیب ؛ یم  دـنراد ، یگدـنز  رد  نارگید  هک  مه  ار  ییاه  هرهب  انمـض  ، دـهد یم 
هداد نارگید  هب  هک  ییاه  تمعن  هب  ار  تیاه  مشچ  دیامرف : یم  دنوادخ  روبزم ، هیآ ي  رد  .دریگ  یم  رارق  نآ  ریثأت  تحت  دوش و  یم 

.مییامزایب ار  اهنآ  ات  میا  هداد  مدرم  زا  یهورگ  هب  هک  تسا  ییاه  هرهب  ایند و  رویز  رز و  اهنیا  .وشن  هریخ  اهزیچ  نیا  هب  زودن ، میا ،

یقالخا نینچ  ینیوکت ، توص  هب  هشیمه  .دنتسین  يواسم  نآ  ياه  تمعن  ایند و  یگدنز  زا  هدافتسا  رد  مدرم  همه ي  یعیبط ، روط  هب 
.تشاد دهاوخ  دوجو  مه  دبا  ات  هتشاد و  دوجو 

هحفص 41] ]

هک دـتفیب  ییاه  تمعن  هب  ناسنا  هاگن  یتقو  لاـح ، ره  رد  .دوش  ثحب  دـیاب  دوخ  ياـج  رد  هک  دراد  ینوگاـنوگ  لـیالد  عوضوم  نیا 
ییاه غاب  هچ  ییاه ، نیشام  هچ  ییاه ، هناخ  هچ  نارگید  هک  دنیبب  الثم  دوش ؛ عقاو  ریثأت  تحت  تسا  نکمم  دنراد ، رایتخا  رد  نارگید 
.تسا وا  هار  رـس  رگید  لکـشم  اه  هد  درادن و  یغاب  درادـن ، ینیـشام  تسا ، نیـشن  هراجا  رقحم  يا  هناخ  رد  شدوخ  اما  دـنراد ، ...و 

نیا لابند  هب  دش  دیدشت  اه  سوه  یتقو  .ددرگ  یم  داجیا  وا  رد  سوه  دوش  یم  هریخ  یگدنز  رهاوظ  اه و  تمعن  هنوگ  نیا  هب  یتقو 
هار زا  دنیب  یم  یتقو  اما  .مروآ  یم  تسد  هب  ار  اهنآ  لالح  هار  زا  دیوگ  یم  ادـتبا  .دـنک  ادـیپ  تسد  اهنآ  هب  مه  شدوخ  هک  دور  یم 

شراک مه  اهنآ  اب  دنیب  یم  هک  دعب  .دنک  یم  تسرد  شدوخ  يارب  یعرش  هالک  دور و  یم  تاهبتـشم  غارـس  هب  تسین  نکمم  لالح 
یگدنز هب  ندیسر  يارب  الثم ، دوش ؛ دراو  مارح  رد  زا  احیرص  شیاه  هتساوخ  هب  ندیـسر  يارب  دوش  یم  روبجم  دسر ، یمن  ییاج  هب 

نکمم هک  ییاج  ات  اهنآ  تخادرپ  يارب  دنک ، یم  ضرق  دناوت  یم  ات  رتهب ،
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هب هجیتن ، رد  ...و  دیامن  یم  هدـعو  فلخ  ای  دـنک  یم  يوبر  ضرق  دزیرن  شیوربآ  هک  نیا  يارب  دـعب  دـهد ، یم  هتفـس  کچ و  تسا 
، هدوب یلاخ  همه  زا  ناشتسد  اسب  هچ  هک  یناسک  دنا ؛ هدومیپ  ار  نآ  يدایز  دارفا  هک  تسا  يریسم  نیا  .ددرگ  یم  هدولآ  ملسم  مارح 

.دنا هدرک  ادیپ  تسد  هدروآ  داب  ياه  تورث  هب  اه  سوه  نیمه  هجیتن ي  رد  اما 

هب دنک ؛ دس  ار  هانگ  همـشچرس ي  نیا  يولج  ادتبا  زا  دیاب  ددرگن ، التبم  یتشز  بقاوع  نانچ  یناهانگ و  نینچ  هب  دهاوخب  ناسنا  رگا 
یگدـنز تنیز  رویز و  اهنیا  هک  تسا  تسرد  .درگنب  لیاسم  نیا  هب  ارذـگ  تروص  هب  هکلب  دوشن ، هریخ  نارگید  تنکم  ایند و  رهاظ 

.ددرگ یم  يورخا  رادیاپ  رتهب و  یگدنز  زا  ندنام  مورحم  ببس  اهنآ  هب  نتخود  مشچ  یلو  تسا ، يویند 

ایند رهاوظ  زا  يرادروخرب  رد  اه  ناسنا  يرباربان  تمکح 

شیب ياه  تمعن  مدرم  زا  یخرب  هب  ارچ  هک  نیا  هرابرد ي  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  هب  باطخ  روبزم ، هیآ ي  رد  دنوادخ 
: دیامرف یم  نایب  هتکن  ود  هداد  يرت 

اهنآ زا  دـنوادخ  شیامزآ  هناشن ي  هکلب  تسین ، اـهنآ  اـب  ادـخ  رت  شیب  یتسود  هناـشن ي  مدرم  زا  یخرب  تمعن  ینوزفا  هک ، نآ  لوا 
عوضوم نیا  هب  هراشا  رد  يرگید ، هیآ ي  رد  دنوادخ  .تسا 

هحفص 42] ]

: دیامرف یم  يرگید  ياج  رد  .دنیامش  شیامزآ  هیام ي  طقف  امش  نادنزرف  لاوما و  [ 20 [ ؛ هنتف مکدالوأ  مکلاومأ و  امنأ  دیامرف : یم 
هک مه  یلاوما  .تسا  شیامزآ  يانعم  هب  لصا  رد  هنتف »  » .مییامزآ یم  یبوخ  يدب و  هب  ار  امـش  و  [ 21 [ ؛ هنتف ریخلا  رشلاب و  مکولبن  و 

ماکحا نآ ، فرـصم  ندروآ و  تسد  هب  رد  ایآ  هک  دوش  مولعم  ات  تسا  هدـش  هدـناوخ  هنتف »  » لیلد نیمه  هب  هدرک  تیانع  ام  هب  ادـخ 
تیاعر ار  یعرش 
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تلاصا هک  دوب  يزیچ  رگا  هلب ، .درادـن  ندـش  هریخ  نتخود و  مشچ  شزرا  تسا  شیامزآ  هلیـسو ي  هچنآ  نیارباـنب  .هن  اـی  مینک  یم 
ماجنا زا  سپ  دـیاب  تسا و  شیامزآ  هلیـسو ي  نوچ  اما  مینک ، زکرمتم  نآ  يور  ار  ناـمرکف  تشاد  اـج  دوب ، بولطم  اـتاذ  تشاد و 
شناد هب  ناحتما  هسلج ي  رد  هک  تسا  يذـغاک  گرب  لثم  درادـن ؛ ار  هشیدـنا  ندرک  رپ  رطاـخ و  قلعت  شزرا  دوش ، اـهر  شیاـمزآ 

ناحتما لصا  هب  دیاب  هن ، ای  تسا  ییابیز  ذغاک  هک  دشاب  نیا  رکف  رد  دیابن  دسیونب ؛ نآ  يور  ار  شتالاؤس  خـساپ  ات  دـنهد  یم  زومآ 
.دیآرب نآ  هدهع ي  زا  بوخ  ات  دشیدنیب 

نیا رد  نآرق  هک  يریبعت  .تسا  يورخا  ياه  تمعن  اب  اـه  تمعن  نیا  هسیاـقم ي  هدـش ، هراـشا  نادـب  روبزم  هیآ  رد  هک  یمود  بلطم 
شدوخ هب  صوصخ  هب  ار  ترخآ  قزر  دـنوادخ  .یقبا ؛ ریخ و  کـبر  قزر  و  تسا : قیقد  اـنعم و  رپ  يریبـعت  درب  یم  راـک  هب  دروـم 
دنوادـخ هدـنهد  يزور  یمالـسا ، میلاـعت  نآرق و  رظن  زا  مینک  هجوت  هک  دـبای  یم  حوضو  بوخ  یتـقو  بلطم  نیا.دـنک  یم  بستنم 

هداد ناـسنا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـه  يزور  عقاو  رد  مه  اـیند  نیا  ياـه  تمعن  همه ي  .نیتـملا  هوقلا  وذ  قازرلا  وه  هللا  نا  تسا :
زیچ ادـخ  صوصخم  قزر  زودـن ، مشچ  تسا  شیاـمزآ  هلیـسو ي  عـقاو ، رد  هک  اـه  تمعن  نیا  هب  دـیامرف : یم  لاـح  نیع  رد  .تسا 

شزرا هک  تسا  یقزر  نـینچ  [ 22  ] .نوقزری مهبر  دـنع  دـیامرف : یم  ادهـش  هرابرد ي  هک  یقزر  ناـمه  کـبر ؛ قزر  تسا ؛ يرگید 
.دزرو مامتها  نادب  دشاب و  نآ  لابند  هب  ناسنا  دراد 

يویند ياه  يزور  رب  دنوادخ  قزر  فرش 

افیرشت هچنآ  اما  تسا ، ادخ  قزر  اه  قزر  همه ي  رظن ، کی  زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ار  هتکن  نیا 

هحفص 43] ]

الاو یشزرا  زا  تسا  وا  هب  بوسنم 
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يا هفاضا  نینچ  .تسا  وا  هب  قلعتم  تویب  همه ي  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  یفرعم  [ 23 « ] یتیب  » ار هبعک  هک  نیا  لـثم  تسا ؛ رادروخرب 
هنومن .دنک  یم  بستنم  شدوخ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنراد ، اهزیچ  یخرب  هک  یتفارش  لیلد  هب  ینعی ، دنیوگ ؛ یم  یفیرـشت » هفاضا   » ار

اما تسا ، ادـخ  نآ  زا  شحور  دراد  یحور  هک  يا  هدـنبنج  ره  .تسا  [ 24 « ] یحور نم  هیف  تخفن   » تراـبع رد  بلطم  نـیا  رگید  ي 
.تسا هدیمان  شدوخ  حور  ار  ناسنا  حور  طقف  دنوادخ 

؛ تسناد یهلا  قزر  ناوت  یمن  ار  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  ایناث ، .تسا  ناسنا  شیامزآ  هلیـسو ي  همه  يویند ، ياه  تمعن  ـالوا ، نیارباـنب 
ایندلا و ضرع  نودیرت  دنک : یم  شصاخ  ناگدنب  بیصن  ترخآ  رد  هک  تسا  نآ  تسا ، لاعتم  يادخ  رظن  دروم  هک  ییادخ ، قزر 

.دهاوخ یم  ار  ترخآ  ادخ  دیهاوخ و  یم  ار  ایند  عاتم  امش  [ 25 [ ؛ هرخآلا دیری  هللا 

یم دـنوادخ  میراد : نآرق  رد  مه  رگید  هیآ ي  ود  نارگید ) ییاـیند  يرادروـخرب  زا  نتفرگن  رارق  ریثأـت  تـحت   ) نومـضم نـیمه  اـب 
زا ادابم  [ 26 [ ؛ نورفاک مه  مهـسفنأ و  قهزت  ایندـلا و  یف  اهب  مهبذـعی  نأ  هللا  دـیری  امنا  مهدـالوأ  مهلاومأ و  کـبجعت  ـال  و  دـیامرف :

دنرفاک هک  یلاح  رد  دنک و  باذع  اه  نادب  ایند  یگدنز  رد  ار  اهنآ  دـهاوخ  یم  ادـخ  ییآ ؛ تفگـش  هب  اهنآ  دالوا  لاوما و  ترثک ) )
.تسا هیآ  نیمه  هیبش  اـقیقد  فـالتخا ، هملک  ود  یکی  اـب  هک  تسا  هبوت  هروس ي  هیآ ي 85  مه  رگید  هیآ ي  .دناتـسب  ار  نانآ  ناـج 

.تسا هدش  لزان  ناقفانم  هرابرد ي  تایآ  نیا 

يزیچ زا  طقف  ناسنا  هک  دراد  نیا  زا  رت  قیمع  یموهفم  باجعا »  » .تسا هدرب  راـک  هب  ار  باـجعا »  » هملک ي تاـیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
ار وا  دهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناسنا  يزیچ  هاگره  .دیایب  ششوخ 
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لاوما و ترثک  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  هب  دنوادخ  .تسا  هتـشاداو  باجعا  هب  ار  وا  مییوگ  یم  دنک ، لعفنم 
لام دارفا  تمحز  رـسدرد و  نیلوا  .دیـشچ  دنهاوخن  ار  نآ  ینیریـش  یگدنز و  معط  اهنآ  .دنکن  یلوغـشم  لد  راچد  ار  وت  اهنآ  دالوا 

مه ندرم  ماگنه  .دننک  یمن  كرد  ار  یگدنز  ینیریش  لیلد ، نیمه  هب  .نآ  يراد  هگن  رد  سپـس  تسا ، لام  ندرک  عمج  رد  تسود 
دندوب هدومن  تظفاحم  نآ  زا  تمحز  اب  هدرک و  عمج  ار  هچنآ  مامت  دننیب  یم  یتقو 

هحفص 44] ]

زواجت یشک و  قح  متس ، ملظ و  تمحز ، رمع  کی  اب  هک  ار  یلاوما  دنوش ! یم  هدرسفا  نارگن و  رت  شیب  هچ  ره  دنهد ، یم  تسد  زا 
ماقم رد  .دنرفاک  هک  دنور  یم  ایند  زا  یلاح  رد  هاگ  نآ  .دنهد  یم  تسد  زا  اج  کی  ار  همه  دـندوب ، هدرک  مهارف  نارگید  قوقح  هب 

نیرتدب دیآ و  یمرد  ناشناج  ینعی  مهـسفنأ » قهزت  : » دـیامرف یم  هکلب  نوتومی  دـیامرف : یمن  دـنوادخ  یناسک ، نینچ  ندرم  زا  ریبعت 
ریباعت نیا  دـنوادخ  .دوش  یم  رهاظ  گرم  ماگنه  رد  هک  تسا  شیامزآ  ءوس  هجیتن ي  نامه  نیا  .دـنوش  یم  لمحتم  ار  اه  یتحاراـن 

.دراد رذح  رب  ایند  رویز  رز و  هب  ندش  هریخ  نتسب و  لد  زا  ار  ناسنا  ات  درب  یم  راک  هب  ار 

لاح ره  رد  اما  تسا ، يرگید  ثحب  هداد  رارق  ناسنا  لد  رد  ار  ایند  رهاوظ  هنوگ  نیا  تمس  هب  لیامت  شـشک و  دنوادخ  ارچ  هک  نیا 
.تسا یگدنز  يدام  رهاظم  هب  نتخود  مشچ  زا  مدرم  ریذحت  ددصرد  تایاور  تایآ و  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور 

ایند لام  هب  تبسن  حودمم  هطبغ ي 

رایتخا رد  يدایز  ياه  تمعن  مه  ادخ  يایلوا  ناگرزب و  یخرب  هکلب  تسین ، رافک  صوصخم  ایند  ياه  تمعن  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  الثم ، دنا ؛ هتشاد 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرب راـک  هب  ار  [ 27 « ] يدـعب نم  دـحال  یعبنی  اکلم ال   » ریبعت شا  هرابرد  نآرق  هک  دوب  دـنم  هرهب  دـنوادخ  ياـه  تمعن  زا  يردـق  هب 
نینچ نیاربانب ، .دـندوب  شرایتخا  رد  مه  ناگدـنرپ  یـشحو و  تاناویح  یتح  سنا و  نج و  هک  هدـمآ  ترـضح  نآ  لاوحا  رد  .تسا 

اه تمعن  هنوگ  نیا  هکلب  دـش ، دـهاوخ  وا  باذـع  هیام ي  اه  تمعن  نیا  تسا و  يدـب  مدآ  اـمتح  دراد ، یتمعن  یـسک  ره  هک  تسین 
يارب نآ  زا  دننکن و  شومارف  ار  ادخ  هک  یناسک  .هتـسکشرس  یخرب  دـنیآ و  یم  نوریب  دنلبرـس  نآ  زا  یخرب  دـنا ؛ شیامزآ  بابـسا 
دننکن تیاعر  ار  عرش  نیزاوم  اهنآ  زا  هدافتسا  لاوما و  نیا  ندرک  عمج  رد  هک  یناسک  دوب و  دنهاوخ  دنلبرس  دنریگ  هرهب  ناشترخآ 

نآ زا  دوخ  ترخآ  هار  رد  ات  دهد  رارق  وا  رایتخا  رد  ییایند  لاوما  زا  دهاوخب  ادخ  زا  ناسنا  هک  درادن  یبیع  نیاربانب  .دنناگتسکشرس 
، دننک یم  فرص  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  هک  نیا  رد  دوشب  ام  هطبغ  بجوم  رگا  تسا ، نانمؤم  تسد  رد  هک  ییاه  تمعن  .دنک  هدافتـسا 

هک یلاوما  دننام  درادن ؛ یلاکشا 

هحفص 45] ]

هک تسا  نیا  تسا  كانرطخ  هچنآ  .درک  فرص  مالسا  يایحا  رشن و  هار  رد  ار  اهنآ  دوب و  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  تسد  رد 
ترـسح دـننک  یمن  هدافتـسا  دوـخ  ترخآ  يارب  نآ  زا  هک  تسا  یناـسک  راـیتخا  رد  هک  یلاوـما  نارفاـک و  ییاـیند  ياـه  هتـشاد  هـب 
دندرکن هدافتـسا  ناـشترخآ  يارب  دوخ  تنکم  لاـم و  زا  هک  یناـسک  مینیبب  اـت  دـنز  یم  لاـثم  اـم  يارب  نآرق ، رد  دـنوادخ  .میروخب 

.دش هچ  ناشماجنارس 

ياهدیلک طقف  دیاب  دنمورین  ناولهپ  يا  هدع  هک  دوب  هدش  هداد  رارق  شرایتخا  رد  ناوارف  ياه  جنگ  زا  يردق  هب  هک  دوب  یسک  نوراق 
هانیتآ دندرک : یم  لمح  ار  شیاه  جنگ 
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زا يا  هدـع  .تشاذـگ  شیاـمن  هب  شموق  ربارب  رد  ار  شا  ییاراد  ماـمت  وا  [ 28  ] .هوقلا یلوأ  هبـصعلاب  أونتل  هحتافم  نا  اـم  زونکلا  نم 
راک هتفگ ، نیا  اب  ناـنآ  .میتشاد  يا  هرهب  اـه  تمعن  نیا  زا  مه  اـم  شاـک ، يا  دـنتفگ : دوخ  اـب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ناوریپ 

ام لثم  انل  تیل  ای  دـنداتفا : سوه  هب  دـندید  ار  ییاراد  تارهاوج و  همه  نیا  یتقو  طقف  دـندشن ، یمارح  بکترم  دـندرکن و  یفـالخ 
[. 29  ] .میظع ظح  وذل  هنا  نوراق  یتوأ 

ورف نیمز  رد  شا  ییاراد  مامت  دوخ و  دـنوادخ ، باذـع  اـب  درک و  یچیپرـس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تعاـطا  زا  نوراـق  یتقو 
مه ام  رگا  میدوب ، هدرک  یهابتـشا  بجع  دنتفگ : دندمآ و  دوخ  هب  دنـشاب ، هتـشاد  ار  وا  ییاراد  هک  دندرک  یم  وزرآ  هک  اهنآ  دنتفر ،

ییوگ دنادرگ و  یم  هداشگ  ار  شقزر  دهاوخب  هک  ره  رب  ادـخ  ییوگ  میتشگ ؛ یم  التبم  عضو  نیمه  هب  زورما  میتشاد  وا  لثم  یلاوما 
هدابع و نم  ءاشی  نمل  قزرلا  طسبی  هللا  نأکی  نولوقی و  سمألاب  هناکم  اونمت  نیذلا  حبـصا  و  دنک : یمن  دنم  تداعـس  ار  نارفاک  ادخ 

[. 30  ] .نورفاکلا حلفی  هنأکی ال  انب و  فسخل  انیلع  هللا  نم  نا  الول  ردقی 

نارگید رایتخا  رد  ادخ  هک  ار  ییاه  تمعن  میمهفب  مینک و  لمأت  ام  هک  دـنک  یم  لقن  نیا  يارب  ار  اه  ناتـساد  هنوگ  نیا  دـیجم  نآرق 
دروآ تسد  هب  یلام  حیحـص  هار  زا  ناسنا  رگا  هلب ، .میدنبب  لد  میوش و  هریخ  اهنآ  هب  میهاوخب  هک  درادن  شزرا  نانچ  دـهد  یم  رارق 

کی افرص  هکلب  درادن ، نتسب  لد  شزرا  لام  دوخ  اما  تسا ، بوخ  دنک  فرصم  مه  ادخ  هار  رد  و 

هحفص 46] ]

نآ رد  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  نآ  شزرا  تسا و  ناحتما  گرب  کی  تسا ، شیامزآ  هلیسو ي 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ایند  ياهرویز  اه و  تمعن  زا  هچنآ  يارب  دروخن  هطبغ  ناراک  هنگ  هب  تبسن  هک  يا  هدنب  لاح  هب  اشوخ   » سپ .میسیونب  یخساپ  هچ 
ياهوزرآ هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دومن ! شـشوک  نآ  هار  رد  دیزگرب و  ار  ترخآ  هک  يا  هدنب  لاح  هب  اشوخ  تسا ! هدـش  هداد  ناشیا 

!« دادن شبیرف  یعقاو  ریغ  ياهوزرآ  نیغورد و 

هحفص 47] ]

راتفگ راتفر و  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  توعد 

هراشا

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

رگیدکی رب  اه  ناسنا  يراتفر  يراتفگ و  تاریثأت 

بولطم ریغ  ای  بولطم  يراثآ  رگیدـکی  رب  نوگانوگ ، ياه  تروص  هب  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  رد  اه  ناـسنا  همه ي  کـش ، نودـب 
یثـحب عوـضوم  هلأـسم  نیا  .دـشاب  یم  راـتفر  هار  زا  زین  يرت  مک  دـصرد  و  تـسا ، راـتفگ  هار  زا  اـهریثأت  نـیا  رت  شیب  .دـنراذگ  یم 

یمن هلمج  دـنچ  رکذ  اب  نیاربانب  .تسا  یـسانش  ناور  هب  طوبرم  نآ  لصا  هتبلا  هک  تسا  یناـسنا  مولع  زا  هتـشر  نیدـنچ  رد  هدرتسگ 
: مینک یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  لامجا ، هب  اج  نیا  رد  ام  .داد  رارق  ثحب  دروم  ار  عوضوم  نیا  بناوج  مامت  ناوت 

هاوخ دزاس ، یم  ار  ملعتم  ملعم و  نیب  هطبار ي  دـنک و  یم  هولج  ملعت  میلعت و  تروص  هب  یهاگ  رگیدـکی  رب  اه  ناسنا  يراتفگ  ریثأت 
رایـسب لاکـشا  هب  تسا و  هدرتـسگ  رایـسب  ملعت  میلعت و  هریاد ي  هتبلا  .یمـسر  ریغ  هاوـخ  دـشاب و  یمـسر  ملعت  مـیلعت و  تروـص  هـب 

رگید زا  دـنراد  دارفا  رب  یتاـغیلبت  ياـه  هاگتـسد  هک  يریثأـت  .تسا  غیلبت »  » نآ لاکـشا  زا  یکی  .دریذـپ  تروص  دـناوت  یم  یعوـنتم 
هک میشاب  هتشاد  هجوت  نامدوخ  هک  نیا  نودب  یهاگ  .تسه  مه  رت  شیب  یهاگ  هکلب  تسین ، هک  رت  مک  تیبرت  میلعت و  ياه  هاگتسد 

.میا هدـش  يرگید  روط  زورما  میا و  هدوـب  يروـط  زورید  هدرک ، رییغت  ناـمراتفر  هک  مینک  یم  ساـسحا  میا ، هتفریذـپ  ریثأـت  اـجک  زا 
تحت هک  تسا  نآ  تیعقاو  اما  هتـشاذگن ، ریثأت  ام  رب  یلماع  مینک و  رییغت  میا  هتـساوخ  ناـمدوخ  مینک  یم  روصت  تاـقوا  زا  يرایـسب 

.میا هدرک  سابتقا  ییاج  زا  ار  نامراتفر  میا و  هدش  عقاو  ریثأت 

هحفص 48] ]

یعامتجا ياـه  هورگ  يراذـگریثأت  هب  ناوت  یم  نـالک ، حطـس  رد  .تسا  ریغتم  رایـسب  زین  نارگید  رب  يراـتفر  يراذـگریثأت  هنماد ي 
ییاه هورگ  نآ  زراب  هنومن ي  .درک  هراشا 
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حطـس رد  .دندش  اه  هورگ  نیا  بذج  يدایز  دارفا  دش و  لیکـشت  ام  دوخ  روشک  رد  نآ  زا  سپ  هچ  بالقنا و  زا  شیپ  هچ  هک  تسا 
ای نایب  ظاحل  زا  يرتهب  تیعقوم  سالک  رد  هک  يزومآ  شناد  .دز  لاثم  سالک  کـی  رب  زومآ  شناد  کـی  ریثأـت  هب  ناوت  یم  نییاـپ ،

، سابل عون  ظاحل  زا  راتفر ، رکف و  زرط  رظن  زا  ار  نازومآ  شناد  دصرد  دون  زا  شیب  دناوت  یم  دراد ، نآ  دـننام  ای  يراتفگ  هبذاج ي 
، لاثم يارب  .تسا  هدیـسر  تابثا  هب  هبرجت  اب  هدـش و  قیقحت  هلأسم  نیا  لصا  .دـهد  رارق  ریثأت  تحت  نآ  دـننام  سـالک و  رد  نتـسشن 

یم دـیلقت  وا  زا  دـنوش و  یم  دـنم  هقالع  سابل  نآ  هب  مه  نارگید  یهاـتوک  تدـم  رد  دـشوپ ، یم  یـصاخ  ساـبل  هک  يزومآ  شناد 
دنک و یم  حرطم  ار  يا  هلأسم  یـسک  یهاگ  الثم  .تسا  تروص  نیمه  هب  هلأسم  زین  يراتفگ  ای  يراتفر و  ياه  هنیمز  ریاس  رد  .دننک 

مکحم لالدتـسا  یهاگ  اـما  .دریذـپ  یم  ار  وا  فرح  لالدتـسا  نآ  ریثأـت  تحت  هدنونـش  دـنک و  یم  هئارا  یقطنم  لالدتـسا  نآ  يارب 
تسرد یـصخش  هدنیوگ  الثم ، دهد ؛ یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  بطاخم  هک  تسا  يروط  هدنیوگ  دروخرب  نایب و  هوحن ي  یلو  تسین ،
سکع .دراد  بطاخم  دزن  هک  تسا  یتیعقوم  وا و  لوبقم  تیـصخش  لیلد  هب  شفرح  ریثأت  دصرد  اج 50  نیا  رد  .تسا  هجوم  راک و 

.تسا قداص  مه  بلطم  نیا 

یهن فورعم و  هب  رما  غیلبت ، داشرا ، توعد ، لیبق  زا  یلیاسم  رب  مالـسا  دوش ، یم  یـشان  راتفگ  راتفر و  زا  هک  یتاریثأت  نیمه  لیلد  هب 
.تسا هدرک  دیکأت  رکنم  زا 

راتفگ رد  بطاخم  حطس  هب  هجوت  ترورض 

لقن نارگید  يارب  ار  نآ  دـنراد  تسود  دنونـش  یم  يا  هزاـت  نخـس  یتـقو  هک  تسا  هنوگ  نیا  اـه ، ناوج  صوصخ  هب  ناـسنا ، عـبط 
نیا لصا  .دننک 
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عوـن هب  هک  نیا  هلمج  زا  میـشاب ؛ هتـشاد  رظن  دـم  ار  یتاـکن  دـیاب  هراـب  نیا  رد  اـما  درادـن ، مه  یلاکـشا  تسا و  یعیبـط  يرما  هلأـسم 
، تسا یملع  یبلطم  رگا  ایآ  .دراذـگ  یم  ياج  رب  يریثأت  هچ  وا  رد  اـم  نخـس  اـیآ  هک  مینک  تقد  میـشاب و  هتـشاد  هجوت  ناـمبطاخم 

ینهذ تیفرظ  هب  دیاب  بلاطم ، لقن  رد  .تسین  كرد  لباق  مدرم  همه ي  يارب  فراعم  زا  يرایـسب  دراد ؟ ار  نآ  كرد  ناوت  بطاخم 
.تفگ سک  همه  يارب  دیابن  ار  زیچ  همه  تشاد ؛ هجوت  دارفا  یتفرعم  هیاپ ي  و 

هحفص 49] ]

يدـه همئا ي  زا  يرایـسب  تایاور  .دراد  دوجو  رـس » نامتک   » مان هب  یباب  ییاور  بتک  رد  میدـش ، رکذـتم  هک  يا  هتکن  اب  طاـبترا  رد 
هچ رارسا  رگم  هک  دوش  لاؤس  دیاش  .دییوگن  نارگید  هب  دینک و  نامتک  ار  ام  رارسا  هک  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع 

هدش عقاو  نعل  دروم  دنا  هدرک  شاف  ار  اهنآ  رارسا  هک  يدارفا  زا  یضعب  ارچ  ای  تسا ؟ هدش  یم  هتفگ  نارگید  هب  دیابن  هک  تسا  هدوب 
مه ام  ایآ  تسا ؟ هدـش  رکذ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رارـسا  ياشفا  نآ  تلع  هدـش ، لزاـن  ییاـهالب  دارفا  یخرب  رب  رگا  ارچ  اـی  دـنا ؟

باحـصا زا  يا  هدع  لماش  طقف  ای  دوش  یم  مه  ام  لاح  لماش  تایاور  نیا  ایآ  مینک ؟ نامتک  نارگید  زا  دیاب  هک  میناد  یم  يرارـسا 
؟ تسیچ بلطم  نیا  كالم  تفگ ؟ اج  همه  ناوت  یم  ار  زیچ  همه  ایآ  دننک ؟ نامتک  ار  اهنآ  دیاب  هک  دوش  یم  رس 

ییامنهار ماقم  رد  ناـسنا  هک  دراد  هراـشا  بلطم  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  بدـنج ، نب  هللادـبع  تیاور  زا  تمـسق  نیا  رد 
.درک لقتنم  بطاخم  هب  اج  کی  ار  بلاطم  همه ي  دیابن  .دشاب  هتشاد  هجوت  بطاخم  تیفرظ  هب  دیاب  نارگید ،
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فراعم هلمج ي  زا  تاعوضوم  زا  یخرب  نیا ، رب  هوالع  .دـشاب  هتـشادن  ار  بلاـطم  زا  مجح  نیا  شریذـپ  تیفرظ  يدرف  تسا  نکمم 
هلمج زا  بلاطم ، عون  نیا  .درادن  ار  نآ  كرد  ناوت  سک  همه  هک  تسا  ایلوا  مالـسلا و  مهیلع  ایبنا  تاماقم  ای  دیحوت  هرابرد ي  دنلب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .دوش  یم  اـهنآ  یهارمگ  بجوم  هنرگ  و  تفگ ، سک  همه  هب  دـیابن  هک  دوش  یم  بوـسحم  رارـسا  ي 
یم یهاگآ  درذگ  یم  ناملس  لد  رد  هچ  نادب  رذوبا  رگا  [ 31 [ ؛ هلتقل ناملس  بلق  یف  ام  رذوبا  ملع  ول  دنیامرف : یم  یتیاور  رد  ملس 

ره اهنآ  دوب و  هدرک  داجیا  يردارب  ود  نیا  نیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نآ  دوجو  اب  نیا  تشک ! یم  ار  وا  تفای 
.دنتشاد رارق  مه  هب  کیدزن  الاب و  یحطس  رد  تفرعم ، نامیا و  هیاپ ي  رظن  زا  ود ،

يانعم مدرم  دیآرد ، ظفل  تروص  هب  یتقو  دیآ ؛ یمن  رد  ظفل  هب  هک  دراد  دوجو  يدنلب  فراعم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  بلطم  نیا  زا 
ناشدوخ ای  دنیامن  یم  رفک  هب  مهتم  ار  هدنیوگ  ای  هنرگ  و  درک ، حرطم  سک  ره  دزن  ار  اهنآ  دیابن  نیاربانب  .دنمهف  یم  نآ  زا  يرگید 

.دننک یم  ادیپ  نظءوس  نارگید  هب  تبسن  ای  دنوش و  یم  هدیشک  رفک  هب 

فارحنا بجوم  تسا  نکمم  هنرگ  و  تشون ، یباتک  ره  رد  دـیابن  ار  زیچ  همه  تسا ؛ قداص  زین  هتـشون  باتک و  دروم  رد  هلأسم  نیا 
نافرع هفسلف و  رد  دوجو » تدحو   » هلأسم هب  ناوت  یم  لاثم  يارب  ددرگ ؛ ریسفت  یفرع  هنایماع و  يانعم  قباطم  ای  دوش  مدرم  زا  یخرب 

هحفص 50] ]

دراد و توافت  افرع  هفسالف و  رظن  دروم  يانعم  اب  هک  دنمهف  یم  ییانعم  هملک  نیا  زا  يرایسب  .درک  هراشا 
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دوش بیکرت  مه  اب  یتقو  ملاع  عومجم   » ای تسا » ادـخ  زیچ  همه   » رگا دـنیوگ : یم  دـننک و  یم  رفک  هب  مهتم  ار  افرع  لیلد ، نیمه  هب 
یم افرع  ار  هچنآ  ام  تسا  نکمم  .دنا  هتفگن  انعم  نیا  هب  ار  دوجو » تدـحو   » هاگ چـیه  افرع  اما  .تسا  رفک  نیا  دـش ،» دـهاوخ  ادـخ 

هک دشاب  رظن  دروم  يدـنلب  يانعم  تسا  نکمم  .دـنا  هدرک  هدارا  یطلغ  يانعم  نانآ  هک  تسین  نآ  شیانعم  نیا  اما  میمهفن ، دـنیوگ :
.تسا زجاع  نآ  میسرت  زا  ظفل 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور  یتیاور ، بسح  رب  .دراد  دوجو  زین  مالسلا  مهیلع  ءایلوا  ایبنا و  تاماقم  هرابرد ي  بلطم  نیا  ریظن 
هک مدیسرت  یمن  رگا  : » دندومرف ترضح  .درک  روبع  ناشیا  لباقم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دندوب و  هتسشن  ییاج  رد  ملس  هلآ و 
وا تاماقم  دنتفگ ، مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هرابرد ي  اراصن  هک  دنیوگب  ار  ییاهزیچ  مالـسلا ، هیلع  یلع  مردارب ، هرابرد ي  مدرم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  هک  دراد  یتاماقم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ینعی  [ 32 « ] .مدرک یم  ناـیب  یتسرد  هب  ار 

اه ناملسم  دنتسناد ، ادخ  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  نایحیسم  هک  هنوگ  نامه  دش و  یم  مهف  ءوس  بجوم  تفگ ، یم  مدرم  يارب  ار  اهنآ 
« یهللا یلع   » دننک و كرد  ار  وا  ماقم  تقیقح  دنناوت  یمن  يا  هدـع  مه  لاح  نیمه  رد  دـندناوخ ! یم  ادـخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مه 

باحـصا يارب  یتح  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تاماقم  همه ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يور ، نیدب  .دنا  هدـش 
.دنا هدرکن  نایب  دوخ  صاخ 

مهف بتارم  توافت  لیلد  هب  دراد  دوجو  دارفا  نیب  ییاه  فـالتخا  گرزب  ياـه  تیـصخش  زا  یخرب  هراـبرد ي  هزورما  مینیب  یم  رگا 
دارفا نیا  .دننک  كرد  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ماقم  تمظع  دنناوت  یمن  همه  الثم ، تسا ؛ اهنآ 
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هبترم رد  مدرم  همه ي  تشاد  عقوت  دـیابن  .تسین  نیا  زا  شیب  ناشمهف  هکلب  دنتـسین ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ضغبم  هللااب -  ذایعلا  - 
.دنشاب ادخ  يایلوا  صاوخ  تفرعم  ي 

لمحت دح  زا  نوریب  راتفگ  ای  رارسا 

هدنونش ار  هچنآ  .دراد  ار  نآ  تیحالص  هک  تفگ  وا  هب  ار  ییاهزیچ  تشاد و  رظن  رد  ار  هدنونش  تیفرظ  دیاب  میلعت  داشرا و  ماقم  رد 
هنوگ نامه  درک -  راهظا  سک  همه  دزن  دیابن  تسا و  رارـسا  زا  هک  یبلاطم  زا  یکی  .تسا  رارـسا »  » زا درادن  ار  شندینـش  تیحالص 

 - دش رکذ  هک 

هحفص 51] ]

نارگید یهارمگ  بجوم  مینکن  هجوت  هلأسم  نیا  هب  رگا  .تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ایلوا  ایبنا و  دـیحوت ، هرابرد ي  یفراـعم 
لیاـسم هب  طوبرم  رارـسا  یخرب  یهاـگ  .تسین  لـیاسم  نیمه  صتخم  رارـسا  اـما  .میا  هدز  نماد  تما  ناـیم  فـالتخا  هب  میا و  هدـش 

.تسا یسایس  یعامتجا و 

ار نانآ  تخس  تسناوت  یمن  تموکح  اریز  دندنارذگ ؛ هیقت  لاح  رد  ار  ناشرمع  رت  شیب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  زا  سپ  همئا ي 
نامه اهنآ  اب  دـندرک  یم  حیرـصت  تیعقاو  نیا  هب  اج  همه  ناـنآ  رگا  .دریذـپب  فـالخ  رب  یگتـسیاش  ندوب و  قح  هب  ياـعدا  رب  ینبم 

یم يور  نیمه  هب  .دـندناسر  یم  تداهـش  هب  يدوز  هب  ار  ناشیا  همه ي  و  ناـنآ ؛ زا  شیپ  همئا ي  اـب  هک  دـندرک  یم  دروخرب  هنوگ 
یم هدامآ  ار  وا  جیردت  هب  نآ  زا  سپ  دندیجنـس ، یم  ار  وا  تیفرظ  دندرک ، یم  ادـیپ  ار  نآ  لها  ادـتبا  بلاطم ، نیا  راهظا  يارب  مینیب 

ام ...و  دنرادن ، ار  بصنم  نیا  یگتـسیاش  تفالخ ، نیغورد  نایعدم  ارچ  تسیک ، یقیقح  ماما  هک  دـنداد  یم  حیـضوت  دـعب  دـندرک ،
ار بلاطم  نیمه  اما  مینک ؛ حرطم  میناوت  یم  یتحار  هب  ار  بلاطم  نیا  زا  یخرب  مینک و  یم  یگدنز  یعیـش  روشک  کی  رد  هللادمحب ،

مه زونه 
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هنرگ و  تسا ، تابجاو  زا  یکی  رارـسا  نیا  ظـفح  نیارباـنب  .درک  حرطم  ناـیرع  تروص  هب  ناوت  یمن  ناملـسم  ياـهروشک  رگید  رد 
.میوش کیرش  موصعم  ماما  نوخ  رد  تسا  نکمم 

رد یحیحص  شور  هک  یناسک  زا  وس ، کی  زا  بدنج ، نب  هللادبع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تاشیامرف  زا  شخب  نیا  رد  ور ، نیا  زا 
یم شاف  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  رارـسا  هک  یناسک  زا  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدش  فیرعت  یحیولت ، تروص  هب  دنراد  نارگید  داشرا 

.تسا هدیدرگ  شهوکن  دننک 

علطم ناشیا  تیناقح  زا  مدرم  ریاس  دنتـشاد و  لوبق  ار  ناـشیا  تماـما  مدرم  زا  يدودـعم  دادـعت  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ناـمز  رد 
یمن یتسرد  هب  ار  تماما  لیاسم  اما  دـندوب ، حـلاص  يدارفا  هک  نآ  دوجو  اـب  اـهنآ  زا  یخرب  زین  اـه  هداز  ماـما  نیب  رد  یتح  .دـندوبن 

نـشور ام  يارب  هک  رـشع ، انثا  همئا ي  هلأسم ي  هک : دندومرف  ار  بلطم  نیا  ناشتانایب  رد  راب  ود  یکی  هللا  همحر  لحار  ماما  .دنتـسناد 
.دوب نشور  نینچ  نیا  مدرم  همه  يارب  لوا  زور  زا  هک  دینکن  لایخ  تسا ،

زا دـیز  ترـضح   ) .دـش عقاو  یثحب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  نایم  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
بـصاغ تموکح  اب  درک و  مایق  ادخ  يارب  يو  .تسا  هدیـسر  ناشیا  حدـم  رد  يددـعتم  تایاور  هک  تسا  مالـسا  راوگرزب  يادـهش 

دوب نیا  رس  رب  ثحب  .دیگنج )

هحفص 52] ]

، دوب دنم  هقالع  رایسب  نم  هب  مردپ   » هک درک  یم  لالدتسا  دیز  ترـضح  دوش ؟ ماما  دیاب  یـسک  هچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سپ  هک 
زا سپ  تماما  رگا  دـنتفگ : یم  خـساپ  رد  مه  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  .تشاذـگ » یم  نم  ناـهد  رد  تفرگ و  یم  همقل  ار  اذـغ  یتح 

؟ دنتفگن نم  هب  ارچ  سپ  دوب ، امش  قح  ناشیا 
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[. 33]

نشور ناشناکیدزن  يارب  یهاگ  یتح  هک  هتشاد  دوجو  یبلاطم  مه  مالسلا  مهیلع  يده  همئا ي  دوخ  نامز  رد  هک  تسا  نیا  رد  هتکن 
اما درادـن ، ار  تیـساسح  نآ  ام  هعماج  رد  نامز و  نیا  رد  لیاسم  نیا  زا  یخرب  هتبلا  .دـنا  هدرک  یم  نایب  هنامرحم  تروص  هب  هدوبن و 

.تفرگ رظن  رد  ار  بطاخم  حطس  اهنآ  راهظا  رد  دیاب  هک  دوش  یم  حرطم  ییاهزیچ  لاح ، ره  هب 

زا هتسد  نآ   ) دنک تمحر  دنوادخ  ارانم ؛ اجارس و  اوناک  اموق  هللا  محر  دنیامرف : یم  فیرـش  تیاور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
بـصن نییاپ  رد  گرزب ، کچوک و  غارچ  زا  تسا  معا  جارـس »  » .دـندوب کیدزن  رود و  يارب  ییامنهار  غارچ و  هک  ار ) اـم  ناـیعیش 

هک تسا  يرونرپ  غارچ  يانعم  هب  رانم »  » تسا و کچوک  غارچ  يانعم  هب  دریگ  رارق  رانم »  » رانک رد  یتقو  اما  دـنلب ؛ ياج  رد  ای  دوش 
تهج نیمه  زا  دوش  یم  هتفگ  رانم  هرانم  هب  هک  مه  نیا  .دنبایب  نآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  هار  ناورهر  ات  دـنهد  یم  رارق  يدـنلب  ياج  رد 

رد نارفاسم  مدرم و  دشاب و  تیؤر  لباق  رود  هلـصاف  زا  ات  دندرک  یم  نشور  غارچ  نآ  رد  هک  هدوب  ییدنلب  قباس ، رد  هرانم  هک  تسا 
ار یناسک  دنک  تمحر  ادخ   » هک نخـس  نیا  زا  ترـضح  روظنم  لاح  ره  رد  .دنوشن  مگ  دننک و  ادـیپ  ار  دوخ  هار  نآ  ندـید  اب  بش 

.دنتسه رود  اهنآ  زا  هک  ار  یناسک  مه  دننک و  یم  ییامنهار  ار  دوخ  ناکیدزن  مه  هک  تسا  یناسک  دندوب » رانم  غارچ و  هک 

راتفگ ریثأت  یلصا  طرش  رادرک ؛ اب  راتفگ  قفاوت 

میـشاب هتـشاد  هجوت  نادب  دیاب  حیحـص ، بهذـم  غیلبت  تیبرت و  رد  صوصخ  هب  نارگید ، میلعت  داشرا و  ماقم  رد  هک  یتاکن  رگید  زا 
هک تسا  نیا 
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دنازوس و یم  ران »  » هک یلاح  رد  دراذگ ، یم  رثا  نارگید  رد  تمیالم  یمارآ و  هب  رون »  » .دشاب هتشاد  قفاوت  مه  اب  نامراتفگ  راتفر و 
هدنونـش بطاخم و  هک  مینزب  فرح  يروط  دـیابن  .ران  هن  دوب ، رون  لثم  دـیاب  نارگید ، تیادـه  داشرا و  ماقم  رد  .تسا  هدـنهد  رازآ 

قداص ماما  .دـنک  رثا  هدنونـش  رد  قح  فرح  ات  مینک  راتفر  تمیالم  اب  دـیاب  مییامن ، دروخرب  تنوشخ  يدـنت و  اب  دـیابن  دوش ، تیذا 
همادا رد  مالسلا  هیلع 

هحفص 53] ]

ار مدرم  ناشناوت  تیاهن  ناشلامعا و  اب  هکلب ) اهنت  نابز  اب  هن   ) نانآ مهتقاط ؛ دوهجم  مهلامعاب و  انیلا  اتاعد  اوناک  دنیامرف : یم  ثیدح 
.دننک یم  توعد  ام  يوس  هب 

فعـض و شنخـس  رگا  دـنوش و  لیامتم  وا  هب  نارگید  هک  دوش  یم  بجوم  صخـش  کی  راتفر  یهاگ  دـش ، هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه 
.تسین راتفگ  زا  رت  مک  لمع  ریثأت  تحیصن ، داشرا و  ماقم  رد  نیاربانب ، .دوش  یم  ناربج  شتیـصخش  راتفر و  اب  دشاب  هتـشاد  یـصقن 

.دندرک شالت  مدرم  تیاده  رد  دوخ  ناوت  مامت  لمع و  اب  هک  ار  یهورگ  دنک  تمحر  ادخ  دیامرف : یم  ترضح  لیلد  نیمه  هب 

تیادـه ام  فیاظو  نیرت  گرزب  زا  یکی  تسین ؛ مالـسا  تاروتـسد  هب  يدرف  لمع  طـقف  اـم  هفیظو ي  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب 
دوخ ناوت  ردق  هب  دیاب  سک  ره  .یناحور  ریغ  هچ  و  میا -  هتفریذپ  ار  تیلوؤسم  نیا  امـسر  هک  میـشاب -  یناحور  هچ  تسا ، نارگید 

: دنک تیاده  ار  نارگید 

تسا هاچ  انیبان و  هک  ینیب  رگا 

[. 34  ] تسا هانگ  ینیشنب  شوماخ  رگا 

یم عقاو  رثؤم  یتقو  ییاـمنهار  نیا  .مینک  ناـش  ییاـمنهار  میریگب و  ار  اـهنآ  تسد  دـیاب  دـنوش ، یم  هارمگ  نارگید  مینیب  یم  یتقو 
راتفگ هب  دشاب ، تسرد  ام  راتفر  رگا  یهاگ  یتح  .دشاب  هارمه  نامراتفگ  اب  ام  راتفر  هک  دوش 
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یم ام  هک  مینک  هجوت  دیاب  .میـشاب  نامراتفگ  راتفر و  بقارم  مینادب و  دوخ  هفیظو ي  ار  تیادـه  هک  نآ  طرـش  هب  تسین ، يزاین  مه 
.میشاب وگلا  نامناکیدزن  ناتسود و  دنزرف ، رسمه ، يارب  میناوت 

همئا ي يوس  هب  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  زا  یحیولت ، تروص  هب  ناشنانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
یناسک دننام  هن  انرارـسا ؛ عیذی  نمک  سیل  دننک : یم  شهوکن  دراد ، یفنم  هجیتن ي  ناشراک  اما  دننک  تیاده  مالـسلا  مهیلع  راهطا 
ياشفا اب  دنوش ، نومنهر  تسرد  هار  هب  ار  مدرم  حیحص ، يا  هویـش  هب  هک  نآ  ياج  هب  یناسک  نینچ  .دننک  یم  شاف  ار  ام  رارـسا  هک 

رد نامراتفر  هک  میـشوکب  میـشاب و  بقارم  دـیاب  نیاربانب ، .دـنیامن  یم  يریگولج  اـهنآ  تیادـه  زا  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  رارـسا 
.دنکفیب یهارمگ  هب  ار  نانآ  هدرکان  يادخ  هک  نآ  هن  ددرگ  نانآ  تیاده  بجوم  دشاب و  هتشاد  بولطم  رثا  نارگید 

هحفص 55] ]

یقیقح نمؤم  نامیا و  ياه  هناشن 

هراشا

اوقفشا و اولجو و  هئامعن  هللا و  اورکذ  اذاف  يدهلا  نم  اوطعا  ام  اوبلـسی  نا  نوقفـشی  هللا و  نوفاخی  يذلا  نونمؤملا  امنا  بدنج ، نبا  ای 
.نولکوتی مهبر  یلع  هتردق و  ذافن  نم  هرهظا  امم  انامیا  مهتداز  هتایا  مهیلع  تیلت  اذا 

یعقاو نامیا  يرهاظ و  نامیا 

.تخانـش ار  یقیقح  نمؤم  اهنآ  هار  زا  ناوت  یم  هک  يراثآ  تسا ؛ نآ  راثآ  یقیقح و  نامیا  حیـضوت  ماـقم  رد  تیاور  زا  تمـسق  نیا 
تـسد .تسا  هدش  دراو  يرایـسب  تایاور  تایآ و  نامیا ، تاجرد  بتارم و  یقیقح و  نمؤم  یفرعم  نآ ، راثآ  یعقاو و  نامیا  هرابرد 

ای تسا  رفاک  ای  ناسنا  هک  دننک  یم  روصت  دـنراد ، یحطـس  رکف  هک  دارفا  یـضعب  هک  تسا  نآ  بلاطم  نیا  رکذ  لیالد  زا  یکی  مک ،
دیاوف راثآ و  همه ي  درادـن و  یقرف  نانمؤم  رگید  اب  دـش ، هک  مه  نمؤم  .تسا  نمؤم  دوبن  تمایق  ادـخ و  رکنم  رفاک و  رگا  و  نمؤم ،

جک عوـن  نیا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  یخیراـت  ياـه  ثحب  تاـیاور و  زا  .تسین  نـینچ  هـک  یتروـص  رد  دراد ؛ دوـجو  وا  يارب  ناـمیا 
.تسا هتشاد  دوجو  مالسا  ردص  زا  اه  یشیدنا 

طقف اـیند و  یگدـنز  هب  تسا  طوبرم  مالـسا  عوـن  نیا  رثا  يرهاـظ .» رفک   » لـباقم رد  تسا ، يرهاـظ » مالـسا   » دارفا زا  یخرب  مالـسا 
.دوش یم  بترتم  نآ  رب  ایند  نیا  رد  یماکحا 

باوث زا  يا  هرهب  چـیه  اما  دـشاب ، تباث  وا  يارب  ایند  نیا  رد  مه  مالـسا  ماکحا  مامت  دـشاب و  ناملـسم  رهاـظ  رد  یـسک  تسا  نکمم 
.دنک یم  مالـسا  راهظا  رهاظ  رد  طقف  هک  تسا  یقفانم  یـسک  نینچ  .دزوسب  منهج  نیلفاسلا  لفـسا  رد  دبا  ات  دشاب و  هتـشادن  ترخآ 

مالسا ماکحا 

هحفص 56] ]
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زیاج شلاوما  رد  فرصت  تسا ، مارح  شنوخ  نتخیر  هک  نیا  ریظن  تسا ؛ تباث  یصخش  نینچ  يارب 
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نیا يارب  يرهاظ و  یماکحا  طقف  اهنیا  یلو  ...و ، درب  یم  ثرا  شناملسم  ردام  ردپ و  زا  دنک ، جاودزا  دناوت  یم  ناناملسم  اب  تسین ،
.دنتسه ایند 

فص رد  یهاگ  یتح  دندناوخ ، یم  زامن  دندمآ ، یم  دجسم  هب  دندرک ، یم  مالسا  راهظا  رهاظ  رد  دارفا  زا  یهورگ  مالسا  ردص  رد 
رظان نآرق  زا  يرایسب  تایآ  .دندوبن  یعقاو  ناملسم  یلو  دندرک ، یم  لمع  مالسا  يرهاظ  ماکحا  هب  هصالخ  دنداتسیا و  یم  مه  لوا 

، دننک یم  مالـسا  راهظا  رهاظ  رد  هک  نیمه  اما  دنرادن  يداقتعا  مالـسا  ربمایپ و  ادـخ و  هب  ناشبلق  رد  هچرگ  دارفا  نیا  .تسا  اهنیا  هب 
رب ار  نیتداهش  یسک  هک  نیمه  ینعی  تسا ؛ نیتداهـش  نتفگ  مالـسا ، نیا  كالم  .دوش  یم  ارجا  ناشدروم  رد  مالـسا  يرهاظ  ماکحا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  تداهـش  ینعی  نیتداهـش  .دـیآ  یم  باسح  هب  ناناملـسم  وزج  درک  يراج  نابز 
.میشاب هتشاد  لوبق  هدروآ  دنوادخ  فرط  زا  تلاسر  ناونع  هب  وا  ار  هچ  ره  هک  ملس  هلآ و 

اب مرادن ، لوبق  ار  نآ  دیوگب  لاح  نیع  رد  هدومرف و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  املـسم  ار  يزیچ  دنادب  یـسک  رگا  نیاربانب 
هچنآ اما  مراد  لوبق  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلاسر  تفگ ، ناوت  یم  روط  هچ  .دنک  یم  ادیپ  ضقانت  تلاسر  شریذـپ 
ناـمه نیا  ددرگ و  یم  رفک  بجوم  نید  تایرورـض  راـکنا  اذـل  .تسا  ضقاـنت  نیا  مریذـپ !؟ یمن  تسا  هدروآ  ادـخ  فرط  زا  وا  ار 

دراد مه  يراکنا  رگا  و  مراد ، لوبق  هدروآ  ربمایپ  ار  هچنآ  همه  دـیوگ  یم  رهاظ  رد  وا  تسین ، هنوگ  نیا  قفانم  .تسا  يرهاظ » رفک  »
رفک نیا  دوش  رکنم  مه  رهاظ  هب  رگا  هنرگ  و  تسا ؛ وا  بلق  رد  نطاب و  رد 
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یـضعب .دشابن  يراج  وا  دروم  رد  ایند  نیا  رد  مه  مالـسا  يرهاظ  ماکحا  دوش  یم  بجوم  يورخا  باذع  رب  هوالع  هک  تسا  يرهاظ 
هک ار  يزیچ  ینعی  ددرگ ؛ یم  زاب  تلاسر  راکنا  هب  نید  يرورـض  راکنا  هک  دـننک  یم  حیرـصت  هللا  همحر  ماما  ترـضح  لثم  اهقف  زا 

نمؤم ره  .ندناوخ  زامن  لثم  تسین ؛ راکنا  لباق  هدروآ  تلاسر  ناونع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دناد  یم  شدوخ  صخش 
ار نآ  دـیوگب  رگا  اذـل  تسا ، هدوب  شتلاسر  وزج  اـعطق  هدروآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  هچنآ  هک  دـناد  یم  يرفاـک  و 

.تسا ضقانت  نیا  مرادن  لوبق 

، دوش یم  تباث  یـصخش  نینچ  يارب  مالـسا  ماکحا  نیتداهـش ، نتفگ  اب  ینعی  تسا ؛ يرهاظ  مالـسا  هب  طوبرم  اـهنیا  تروص ، ره  رد 
راکنا هب  شراکنا  هک  ار -  نید  تایرورض  زا  یکی  ای  مدش ، ناملسم  هک  مدرک  هابتشا  دیوگب ، الثم  دوش ؛ تباث  شـضقن  هک  نیا  رگم 

تلاسر

هحفص 57] ]

باوث ترخآ و  یگدنز  هب  یطبر  چیه  دوش  یم  راب  يرهاظ  مالسا  هناقفانم و  مالسا  رب  هک  یماکحا  .دنک  راکنا  دنک -  یم  تشگزاب 
یم رارق  يرهاظ » رفک   » مه نآ  لباقم  رد  .تسا  ییاـیند  لـیاسم  نیمه  مه  شکـالم  تسا ، يرهاـظ  مکح  درادـن ، يورخا  باـقع  و 

.دنک راکنا  ار  نید  تایرورض  زا  یکی  ای  دیوگن  ار  نیتداهش  نابز ، اب  یسک  هک  نیا  ینعی  دریگ ؛

نامیا دروم  رد  طقف  ار  نامیا »  » هژاو میمانب و  مالـسا »  » ار يرهاـظ  ناـمیا  تسا  رتهب  یعقاو ، ناـمیا  زا  يرهاـظ  ناـمیا  کـیکفت  يارب 
مل لق  انمآ  بارعألا  تلاق  دـیامرف : یم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  میربب ؛ راـک  هب  تسا  يورخا  تداعـس  بجوم  هک  یعقاو ،

[35  ] .مکبولق یف  نامیالا  لخدی  امل  انملسأ و  اولوق  نکل  اونمؤت و 
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لخدـی امل  تسا ؛ بلق  نورد و  هب  طوبرم  نامیا »  » اـما تسا ، ینوریب  رهاـظت  يرهاـظ و  لاـمعا  ماـجنا  ظـفل و  راـهظا  نیمه  مالـسا » »
رد يرثا  چیه  رواب  نیا  تسین  نکمم  دشاب ، هتـشاد  رواب  مالـسا  قیاقح  داعم و  توبن ، دـیحوت ، هب  یـسک  رگا  مکبولق ».»  » یف نامیالا 

.دوش یم  رهاظ  وا  رد  شمزاول  زا  یضعب  مک ، تسد  درک  رواب  ار  يزیچ  ناسنا  رگا  .دشاب  هتشادن  وا  رهاظ  نوریب و 

نوعرف لآ  نمؤم  لثم  دیامن ؛ هیقت  دنکن و  رهاظ  ار  شنامیا  رمع ، رخآ  ات  اما  دـشاب  نمؤم  اعقاو  یـسک  تسا  نکمم  يدراوم  رد  هتبلا 
مالـسلا هیلع  بلاطوبا  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  .دـندرک  یمن  راهظا  ار  ناشنامیا  هک  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  اـی 

( ننست لها   ) ناناملسم رت  شیب  مه  زورما  ات  هدش و  ناناملسم  رب  رما  هابتشا  ثعاب  هلأسم  نیا  .تسا  هتـشاد  ار  نوعرف  لآ  نمؤم  مکح 
هللا یلص  ربمغیپ  هک  ادتبا  نامه  زا  ناشیا  هعیش ، داقتعا  هب  هک  یتروص  رد  درواین ، نامیا  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  هک  دندقتعم 

.دنک تیامح  ترضح  نآ  زا  رافک  لباقم  رد  دناوتب  ات  درک  یم  نامتک  یلو  تشاد ، نامیا  دندش ، ثوعبم  ملس  هلآ و  هیلع و 

یم رگید  ياج  رد  اـی  [ 36  ] هناـمیا متکی  : » دـنک یم  حیرـصت  هک  تسا  نوعرف  لآ  نمؤـم  هلأـسم  نیا  نشور  هنوـمن ي  مه  نآرق  رد 
 – الثم رگا  هک  دـننک  شدـیدهت  دوش ؛ رفک  راهظا  هب  راداو  یـسک  تسا  نکمم  [ 37 « ] .نامیالاب نئمطم  هبلق  هرکأ و  نم  ـالا  دـیامرف :

همظعم هبعک ي  هب  رگا  هک  دننک  دیدهت  ار  وا  ای  میشک ، یم  ار  وت  ینکن  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  ای  مرکا  ربمایپ  بس  هللااب -  ذایعلا 
نیهوت

هحفص 58] ]

یلو دنک ، يربت  رهاظ  رد  شناج ، ظفح  يارب  دشاب  روبجم  مه  وا  میزیر ، یم  ار  تنوخ  ینکن 
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.دنز یمن  ررض  نامیا  هب  تسا و  بجاو  يدراوم  نینچ  رد  هیقت  [ 38  ] .هاقت مهنم  اوقتت  نأ  الا  دشاب ؛ هتشادن  يداقتعا  نینچ  نطاب ، رد 
نامیا وا  هک  دـنمهفن  مدرم  دـنارذگب و  هیقت  اب  ار  يرمع  بلاطوبا  ترـضح  اـی  نوعرف  لآ  نمؤم  لـثم  یـسک  تسا  نکمم  ور  نیا  زا 

.تسا ناسنا  نطاب  بلق و  اب  شراک  ورس  اتلاصا  نامیا  هک  تسا  ببس  نادب  نیا  .دراد 

شبلق رد  دیاب  ار  شزامن  یصخش  نینچ  .دشاب  هتشادن  مه  ار  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  ناوت  هک  درک  ضرف  ار  ینمؤم  ناوت  یم  یتح 
رظن ریز  ـالماک  ناـمالغ  یخرب  تشاد و  دوـجو  يراد  هدرب  هک  هتـشذگ  ياـه  ناـمز  رد  اـما  تسا ، يدـیعب  ضرف  نیا  هـتبلا  .دـناوخب 

.دمآ یم  شیپ  یتالاح  نینچ  دنتشاد ، رارق  ناشیالوم 

نامیا ندوب  شخب  تاجن  طرش 

هدوب وگتفگ  ثحب و  دروم  مالـسا  ردـص  زا  هک  تسا  يا  هلأسم  دور ، یم  نیب  زا  هچ  اـب  دوش و  یم  تباـث  زیچ  هچ  اـب  ناـمیا  هک  نیا 
یلو دوش ، بکترم  مه  ار  ناهانگ  همه ي  دهدن ، ماجنا  مه  یلمع  چیه  دروایب و  نامیا  ناسنا  تسا  نکمم  دـنتفگ : یم  یخرب  .تسا 
هانگ بکترم  ینمؤم  رگا  دـندوب  دـقتعم  یخرب  لباقم ، رد  .دـنفورعم  هئجرم »  » هب هورگ  نیا  .دورب  تشهب  هب  تسا  هدروآ  نامیا  نوچ 

هب لـمع  ناـمه  ناـمیا  هک  دـنتفگ  یم  اـهنآ  .دـنهد  یم  تبـسن  جراوخ  هب  هک  تسا  يداـقتعا  نیا  .دوش  یم  رفاـک »  » ددرگ يا  هریبک 
نارادــفرط نوـخ  جراوـخ  لـیلد ، نـیمه  هـب  .تـسا  رفاـک  هریبـک  بـکترم  ور ، نـیا  زا  تـسا و  هریبـک  ناـهانگ  كرت  تاروتــسد و 

نیا ناشفرح  .دندش  بکترم  ار  عیاجف  همه  نآ  دندرک و  یم  زواجت  ناشسیماون  هب  دنتسناد و  یم  لالح  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هک دندرک  یم  راهظا  نینچ  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  صخش  دروم  رد  یتح  .دنا  هدش  رفاک  اهنیا  دنتفگ  یم  هک  دوب 
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زا یفارحنا  تشادرب  یعون  نیا  .تسا  هدـش  جراـخ  مالـسا  زا  سپ  كرـش -  تسا و  رفک  نیا  و  هتفریذـپ -  ار  تیمکح  ناـشیا  نوچ 
.دوب نامیا 

.ار جراوخ  رظن  هن  دنتشاد  لوبق  ار  هئجرم  رظن  هن  نانآ  .تسین  تسرد  اهنیا  زا  مادک  چیه  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  همئا ي  رظن  هب  اما 
.هری و اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  دـشاب : هدرک  هانگ  رمع  همه  هچرگ  دورب ، تشهب  هب  ناسنا  یبلق ، نامیا  فرـص  هب  هک  تسین  نینچ 

هرذ لاقثم  لمعی  نم 

هحفص 59] ]

دوش و بکترم  ار  یهانگ  ره  دشاب  زاجم  دعب  دوش و  مامت  يا  هظحل  نامیا  کی  اب  ناسنا  یگدـنز  هک  تسین  روط  نیا  [ 39  ] .هری ارش 
سپ ترخآ ، ملاع  رد  درک ، ظفح  تایح  هظحل ي  نیرخآ  ات  ار  شنامیا  یـسک  رگا  هلب ، .دـشاب  ظوفحم  شنامیا  لصا  لاح  نیع  رد 

لومـشم لحارم ، زا  یـضعب  رد  تشاد ، ار  تعافـش  تقایل  رگا  دـش ، باذـع  شناهانگ  هزادـنا ي  هب  تماـیق  تاـصرع  رد  هک  نیا  زا 
.دور یم  تشهب  هب  دریگ و  یم  رارق  تعافش 

دناوت یمن  سک  چیه  اما  .دهد  یم  تاجن  ار  وا  دـنک ، ظفح  هظحل  نیرخآ  ات  ار  نآ  تسناوت  صخـش  رگا  هک  دراد  ار  رنه  نیا  نامیا 
انطاب ناسنا  دورب و  نیب  زا  دوش و  فیعض  جیردت  هب  نامیا  هک  دوش  یم  بجوم  ناهانگ  باکترا  نوچ  دشاب ؛ هتـشاد  ینانیمطا  نینچ 

دنا و هدوب  مه  هتشذگ  رد  .درک  ییاسانـش  ار  اهنآ  ناوت  یم  تقد ، یمک  اب  .تسین و  مک  ام  نامز  رد  دارفا  نیا  هنومن ي  .ددرگ  رفاک 
هناخاتسگ هک  یناسک  [ 40  ] .هللا تایآب  اوبذک  نأ  ياوسلا  اؤاسأ  نیذلا  هبقاع  ناک  مث  تسا : یهلا  تنـس  نیا  دوب ؛ دنهاوخ  زین  رخآ  ات 

يداع يرما  تروص  هب  اهنآ  يارب  ندرک  هانگ  دنوش و  یم  هانگ  بکترم 
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ار یهلا  تایآ  هک  دنور  یم  شیپ  اج  نآ  ات  دنوش و  یم  هدیـشک  رفک  هب  تسین  ناشکاب  دنـشاب ، هدرک  هانگ  مه  ردقچره  هدـمآرد و 
«. دننک یم  بیذکت 

ناسنا یتقو  هک  جراوخ  لوق  هن  و  دشاب ، هتشادن  ناسنا  تواقش  تداعـس و  رد  يریثأت  چیه  هانگ  هک  تسا  تسرد  هئجرم  رظن  هن  سپ 
یم تلهم  وا  هب  ادخ  دوشب  مه  هریبک  هانگ  بکترم  یتح  نمؤم  رگا  .دوش  رفاک  ددرگ و  جراخ  نامیا  زا  اروف  دـش  يا  هریبک  بکترم 

دشاب ظوفحم  شنامیا  رگا  دوش و  یم  باذع  خزرب  ملاع  رد  شهانگ ، نامه  هزادنا ي  هب  دشن  هبوت  هب  قفوم  رگا  دنک و  هبوت  ات  دهد 
.دنک یم  ادیپ  تاجن  تمایق  رد  تیاهن ، رد 

یعقاو يرهاظ و  نامیا  مالسا و  توافت 

ماکحا كالم  طقف  يرهاظ  مالـسا  ایناث ، دنتـسه ؛ توافتم  هلوقم ي  ود  نامیا  يرهاظ و  مالـسا  الوا ، هک  دـش  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 
رد دوش ، یم  لصاح  نیتداهـش  هب  رارقا  اب  هک  مه  يرهاظ  مالـسا  اثلاث  دوش ؛ یمن  يورخا  تداعـس  بجوم  تسا و  یعامتجا  يرهاظ 

یسک رگا  نیاربانب  .دشاب  مزتلم  مه  نیتداهش  مزاول  هب  رهاظ -  رد  دنچ  ره  درف -  هک  تسا  یتروص 

هحفص 60] ]

روصت یـضعب  .درادن  مه  يرهاظ  مالـسا  یتح  تسا و  رفاک  اعطق  تشادـن ، لوبق  ار  نآ  درکن و  رارقا  داعم  هب  یلو  تفگ  ار  نیتداهش 
لوـصا و زا  یخرب  هب  رارقا  درف  هـچرگ  تـسا  تاـجن  بجوـم  مالـسا  دوـش و  یم  مالـسا  بجوـم  نیتداهـش  هـب  رارقا  هـک  دـنا  هدرک 

فراـعم لـیاسم و  هب  تبـسن  تفرعم  صقن  زا  تاروـصت  نیا  .دـشاب  هتـشادن  داـعم -  هب  رارقا  شریذـپ و  دـننام  مالـسا -  تاـیرورض 
زا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هچ  ره  ینعی  تسا ؛ نآ  مزاول  تلاسر و  هب  تداهش  شیانعم  تلاسر  هب  تداهش  .تسا  یمالسا 

فرط
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مالسا ردص  ناناملسم  یتح  دوش و  دهعتم  نآ  هب  دیاب  ناملـسم  ره  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  عطق  روط  هب  و  تسا ؛ لوبق  امتح  هتفگ  ادخ 
نکمم روط  هچ  .تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  نآ  هرابرد ي  زین  نآرق  لوا  ياـه  هروس  رد  هک  تسا  داـعم  هب  داـقتعا  دنتـسناد ، یم  مه 

هک تسا  نآ  ناشیا  ياعدا  هک  دنادن  اما  مراد ، لوبق  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  مناملسم و  نم  دیوگب  یـسک  تسا 
تـسا يدبا  باذع  بجوم  هک  ینطاب  رفک  اب  يرهاظ  مالـسا  هتبلا  دـشاب ؟ یم  ترـضح  نآ  تلاسر  وزج  نیا  تسا و  راک  رد  يداعم 

دننک روصت  مه  مدرم  دشاب ، اه  ناملـسم  وزج  رمع  رخآ  ات  یـسک  تسا  نکمم  دش ، رکذ  هک  هنوگ  نامه  ور ، نیا  زا  .دوش  یم  عمج 
مالـسا  » نامه نیا  .مکبولق  یف  نامیالا  لخدی  امل  دشابن : شلد  رد  نامیا  يا  هرذ  عقاو ، رد  یلو  تسا ، دهعتم  حلاص و  یناملـسم  هک 

نیا رد  ام  ثحب  ـالعف  هتبلا  .مینادـب  یمالـسا  قوقح  نیناوق و  لومـشم  ار  درف  اـیند  نیا  رد  دوش  یم  بجوم  طـقف  هک  تسا  يرهاـظ »
طوبرم هلأسم  نیا  .مییامن  تباث  شیارب  ار  مالسا  يرهاظ  ماکحا  مینک و  باسح  ناملسم  دیاب  ار  یسک  هچ  رهاظ ، ثیح  زا  هک  تسین 

.ددرگ یم  بلس  اهنآ  زا  ای  دوش  یم  تباث  دارفا  نیا  يارب  عامتجا  رد  یقوقح  هچ  هک  تسا  اهقف  هب 

ترضح .دنوش  لیان  نآ  هب  دنتساوخ  یم  دنوادخ  زا  مالسلا  مهیلع  ایبنا  یتح  هک  دراد  مه  يرگید  بتارم  مالسا  هک ، نیا  رگید  هتکن 
؛ کل نیملـسم  انلعجا  انبر و  دوب : نیا  ناشاهاعد  زا  یکی  دـندرک  یم  اـنب  ار  هبعک  یتقو  مالـسلا  مهیلع  لیعامـسا  ترـضح  میهاربا و 

بتارم هدنهد ي  ناشن  نیا  .هدب  رارق  ناملسم  ار  ام  ایادخ ! [ 41]
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.تسا ادخ  ربارب  رد  قلطم  ندوب  میلست  نآ ، تسا و  مالسا  زا  يرت  یلاع 

دنتفگ یم  دنتـسناد و  یم  تاـجن  بجوـم  اـقلطم  ار  ناـمیا  هک  تسین  حیحـص  مه  هئجرم ي  شیارگ  هک  مینک  یم  دـیکأت  نینچ  مه 
نکمم .دش  دهاوخن  یباذع  چیه  دریمب ، نمؤم  هک  یسک 

هحفص 61] ]

لحارم رد  هدـش ، بکترم  هک  يدایز  ناهانگ  لیلد  هب  اـما  دـشاب -  هتـشاد  یعقاو  ناـمیا  ینعی  دورب -  اـیند  زا  مه  نمؤم  یـسک  تسا 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  وا  يارب  ییاه  باذع  فلتخم 

هدیـشخب شناهانگ  دشاب و  هدرکن  هبوت  شناهانگ  زا  رگا  دور ، یم  ایند  زا  یتقو  نمؤم  هک  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  يددعتم  تایاور 
خزرب رد  دش ، كاپ  رگا  .دوش  كاپ  شناهانگ  ددرگ  یم  بجوم  یتخس  نیا  .دریگ  یم  تخس  ار  شناج  توملا  کلم  دشاب ، هدشن 

رد .درذـگ  یم  تخـس  وا  رب  ربق  لوا  بش  دوش ، كاـپ  نداد  ناـج  یتخـس  اـب  هک  دوب  نآ  زا  شیب  شناـهانگ  رگا  اـما  .تسا  تحار 
خزرب ملاع  رد  اه  باذع  نیا  هنرگ  و  رتهب ، هچ  دش ، كاپ  هلحرم  نیا  رد  رگا  .تسا  هدش  رکذ  ییاه  باذع  بش ، نیا  يارب  تایاور ،
كاپ شناهانگ  مه  زاب  دیـشک و  ار  اه  باذـع  همه ي  خزرب ، ملاع  لوط  رد  ینمؤم  رگا  .دوش  كاپ  شناج  هک  ینامز  اـت  دراد  همادا 

ار اه  تبیـصم  عاونا  بارطـضا و  تشحو ، يراتفرگ ، یگدنمرـش ، یگنـشت ، ردـق  نآ  رـشحم ، رد  تمایق و  تاـصرع  رد  دوب ، هدـشن 
رد تسا  نکمم  هداد ، ماجنا  هک  یبوخ  لامعا  دوخ و  تقایل  بسح  هب  سک  ره  لحارم ، نیا  مامت  رد  .دوش  كاپ  اـت  دیـشک  دـهاوخ 

[. 42  ] .تمایق رد  هرخالاب ، خزرب و  ملاع  رد  ربق ، لوا  بش  نداد ، ناج  عقوم  دوش : عقاو  تعافش  لومشم  يا  هلحرم 

: دندومرف یم  ناشنایعیش  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
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روط نیا  باسح ، نیا  اب  .دـینکب » يرکف  دوخ  خزرب  ملاـع  يارب  تسا ؛ تماـیق  تعافـش  مینک ، یم  تنامـض  امـش  يارب  اـم  ار  هچنآ  »
.دشاب تحار  خزرب  ملاع  رد  امتح  دشاب ، هعیش  نمؤم و  سک  ره  هک  تسین 

ادخ هب  .لاس  اه  نویلیم  مه  دیاش  لاس ، نارازه  دیاش  دناد ! یم  ادخ  لاس ، دـنچ  .دـشکب  باذـع  اه  لاس  خزرب  ملاع  رد  تسا  نکمم 
روط نیا  دـنوش ، یم  عقاو  تعافـش  لومـشم  دارفا  نالف  دـنیوگ  یم  یتقو  .تسین  باـسح  یب  تعافـش ، لاـح ، ره  هب  میرب ! یم  هاـنپ 

ياـهاج رد  تسا  نکمم  دارفا  دراد و  یلحارم  تعافـش  .دـنریگ  رارق  تعافـش  دروـم  دـنور  یم  اـیند  زا  هک  لوا  ناـمه  زا  هک  تسین 
هیفصت یلک  هب  اه  باسح  هک  یتقو  تسا ؛ تمایق  زور  صوصخم  زاسراک ، تعافش  نآ  اما  .دنوش  عقاو  تعافش  لومـشم  ینوگانوگ 

تسا هدش  حیرصت  تایاور ، رد  لیلد ، نیمه  هب  .تخوس  دهاوخ  منهج  رد  دبا  ات  دشن  كاپ  شباسح  اج  نآ  رد  یسک  رگا  .دوش  یم 
او هانگ  باکترا  هب  دندرک و  یم  کیرحت  ار  ناناوج  ناشراکفا ، رشن  اب  اهنآ  .دیرادب  رانک  رب  هئجرم ي  راکفا  زا  ناتدوخ  ناناوج  هک 

نارگن دنتفگ : یم  دنتشاد ؛ یم 

هحفص 62] ]

رب یفارحنا  راکفا  نیا  دیـشاب  بظاوم  دندومرف : یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  اذـل  .دوش  یم  یتشهب  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  سک  ره  دیـشابن ،
رایسب مالسا  زا  یتشادرب  نینچ  [ 43  ] .اهیأرب هئجرملا  مهیلع  بلغی  هب ال  هللا  مهعفنی  ام  مکنایبص  اوملع  دراذگن : رثا  امش  ناناوج  راکفا 
یتسار .درک  دهاوخن  يراددوخ  یتیانج  چیه  زا  دوش ، یم  هدیزرمآ  دهد  ماجنا  يراک  ره  هک  دنک  رکف  ناسنا  یتقو  .تسا  كانرطخ 

؟ تسا هدوب  هچ  يارب  میلاعت  اهراذنا و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاروتسد  همه  نیا  سپ  دشاب  هنوگ  نیا  رگا 

همه مه  یعقاو  نامیا  نتشاد  رد  هک  تسا  نیا  رگید  هلأسم 
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زا یـضعب  .دراد  یتاجرد  نامیا  هک  هدش  دیکأت  هلأسم  نیا  رب  ام  تایاور  رد  .تسا  دایز  رایـسب  نامیا  بتارم  .دنتـسین  حطـس  کی  رد 
بتارم مییوگب  میناوت  یم  قیقد ، رظن  قیقحت و  بسح  رب  اما  .دنا  هدرک  رکذ  هبترم  تفه  اهنآ  زا  یـضعب  هبترم و  هد  نآ  يارب  تایاور 

رگیدـکی هیبش  ـالماک  مه  رفن  ود  دـیاش  هک  دراد  دوجو  دارفا  ناـمیا  بتارم  رد  فـالتخا  ردـق  نآ  .دراد  همادا  تیاـهن  یب  اـت  ناـمیا 
.دنشابن

ناملد .مینکن  افتکا  يرهاـظ  مالـسا  هب  اـهنت  میـشاب و  هتـشاد  یعقاو  ناـمیا  مینک  یعـس  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  لوا  هجرد  رد  هچنآ 
.تسا كاپ  نامندب  ای  تسا  لالح  نام  هحیبذ  میربب ، ثرا  میناوت  یم  نامردام  ردـپ و  زا  میتسه ، اه  ناملـسم  وزج  هک  دـشابن  شوخ 

دعب هجرد  رد  .میشاب  هتـشاد  نامیا  نطاب ، رد  دیاب  يورخا  تداعـس  يارب  .تسا  ایند  نیا  يرهاظ  ماکحا  تسین ، هدننک  شوخلد  اهنیا 
دراد دوجو  نامیا  يارب  یلاع  بتارم  ردق  نآ  .مینکن  افتکا  نامیا  هیلوا ي  بتارم  هب  میتسه و  نامیا  زا  هبترم  مادک  رد  مینیبب  دـیاب  زین 

 - هدرکان يادخ  رگا -  ای  هدرک و  یقرت  ردق  هچ  دـمهف  یم  دـنک ، هاگن  نییاپ  هبترم ي  هب  یتقو  دـسرب ، هک  يا  هبترم  ره  هب  ناسنا  هک 
نامرمع لوط  رد  ام  .دیآ  یم  شیپ  همه  يارب  اه  لوحت  نیا  هتبلا  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  یمیظع  هیامرـس ي  هچ  دنیب  یم  دنک ، لزنت 

.تسا هدـش  رت  مک  نامنامیا  مینیبب  مییامزایب و  ار  دوخ  یهاگ  سکع ، هب  تسا  نکمم  دوش و  تیوقت  ناـمنامیا  یهاـگ  تسا  نکمم 
.تسین نتخانش  لباق  یگداس  هب  نامیا  راثآ  مه  یهاگ  .تسا  رت  شیب  لمع  رد  شریثأت  دشاب  رت  يوق  نامیا  ردق  ره 

یعقاو نمؤم  نامیا و  ياه  هناشن  یخرب 

تسا مدرم  هب  یعقاو  نامیا  یفرعم  ماقم  رد  نآرق  تایآ  زا  یخرب 
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هک دنک  یم  بیغرت  ار  اهنآ  و 

هحفص 63] ]

مود هیآ ي  تایآ  نیا  زا  یکی  .دـننکن  افتکا  نامیا  لزان  بتارم  هب  دوش و  رت  لماک  ناـشنامیا  دـننک  یعـس  دـنروآ و  تسد  هب  ار  نآ 
یم ادـخ  دای  یتقو  هک  تسا  نآ  یعقاو  نمؤم  هناشن ي  نیلوا  .مهبولق  تلجو  هللا  رکذ  اذا  نیذـلا  نونمؤملا  امنا  تسا : لافنا  هروس ي 

ام رد  هناشن  نیا  ردـقچ  هک  مینادـب  ات  مییامزایب  ار  نامدوخ  میناوت  یم  مه  ام  .دزرل  یم  شلد  دـتفا ، یم  ادـخ  دای  هب  شدوخ  اـی  دوش 
.میشاب هتشاد  هیآ  نیا  حیضوت  رد  ار  یثحب  مینک و  گنرد  یتخل  تسا  بسانم  اج  نیا  رد  .دراد  دوجو 

، ضغب تبحم ، ناـمیا ، نیقی ، ياـج  .فـطاوع  تاـساسحا و  زکرم  مه  تسا و  ناـسنا  تفرعم  زکرم  مه  نآرق ، حالطـصا  رد  بـلق » »
هک تسا  یلـصفم  ثحب  دوخ  دوش  یم  رکذ  شیارب  فاصوا  نیا  هک  تسیچ  بلق  تقیقح  هک  نیا  .تسا  بلق  ...و  دیما  سرت ، هنیک ،

ياـج یملع ، ریبـعت  هب  .دراد  ار  راـثآ  نیا  هک  تسا  ناـمه  نآرق ، حالطـصا  رد  بـلق » ، » تروـص ره  رد  .دـبلط  یم  ار  رگید  یلاـجم 
نامیا همزـال  هک  ساـسحا  نآ  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ناـمیا  یفرظ  نینچ  رد  رگا  .تسا  بلق  رد  فطاوع  تاـساسحا و  فراـعم ،

رییغت دروایب ، ار  شمان  یـسک  ای  دتفیب  وا  دای  هب  اقافتا  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  یـسک  اعقاو  ناسنا  رگا  .دـیایب  دـیدپ  عقوم  هب  تسا ،
يا هزادنا  نامه  هب  دنک  یم  ساسحا  دونـش ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مسا  یتقو  لاثم ، ناونع  هب  .دوش  یم  ادیپ  ناسنا  رد  یلاح 

تفرعم و ناـسنا  ردـق  ره  .دوـش  یم  ادـیپ  وا  رد  یلاـح  رییغت  دروـخ و  یم  ناـکت  شلد  دراد  هقـالع  تفرعم و  ناـشیا  هب  تبـسن  هـک 
.دوش یم  رهاظ  وا  رد  يرت  شیب  لاح  رییغت  دشاب ، رت  شیب  شتبحم 

یکی
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رد تفرعم  نیا  دنـسانش و  یم  تیاهن  یب  تمظع  کـی  ناونع  هب  ار  ادـخ  هک  یناـسک  .تسا  ادـخ  داـی  هدـعاق ، نیا  مهم  قیداـصم  زا 
همیرک ي تایآ  رد  هک  تسا  نامه  نیا  .دـنک  یم  رییغت  ناشلاح  ادـخ  دای  ماگنه  هب  ناـشتفرعم ، هجرد  هب  هتـسب  دراد ، دوجو  ناـشلد 

مزاول ای  دنراد و  دحاو  ییانعم  ریباعت  نیا  همه ي  .تسا  هدش  دای  نآ  زا  اهنیا  دننام  لجو و  فوخ ، تیشخ ، لیبق  زا  یتاریبعت  اب  نآرق 
لماش طقف  نآرق  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راذنا  ای  تیاده  دیامرف ، یم  يرایـسب  تایآ  رد  .دنتـسه  تقیقح  کی  عباوت  و 

رد ناشراگدرورپ  زا  هک  ار  یناسک  اهنت  وت ] [ ] 44 [ ؛ بیغلاب مهبر  نوشخی  نیذلا  رذنت  امنا  دنشاب : هتشاد  تیشخ  هک  دوش  یم  یناسک 
تیشخ وا  هب  تبسن  دننیب ، یمن  ار  ادخ  هک  نآ  اب  نانیا  .یهد  یم  رادشه  دنسرت ، یم  ناهن 

هحفص 64] ]

وت دیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  اذل  .دنک  یمن  هدافتـسا  نآرق  تیاده  زا  ناسنا  دشابن ، تیـشخ  نآ  ات  و  دـنراد ،
نم مه  دیامرف : یم  يرگید  هیآ ي  رد  .دشاب  اهنآ  رد  تیـشخ  تلاح  نیا  هک  يراذگ  یم  رثا  اهنآ  رد  یهد و  یم  میب  ار  یناسک  اهنت 

« لجو  » .مهبولق تلجو  هللا  رکذ  اذا  نیذلا  دـیامرف : یم  ثحب  دروم  هیآ ي  رد  [ 46  ] .مهبر نوفاخی  ای : و  [ 45 ، ] نوقفشم مهبر  هیشخ 
یمن نیاربانب  دنک ؛ یمن  یقرف  شیارب  دشابن  هچ  دـشاب ، ادـخ  دای  هب  هچ  ناسنا  دـشابن ، یتلاح  نینچ  رگا  .تسا  ناکت  شزرل و  تلاح 
ادـیپ ناسنا  نورد  رد  یلاـح  رییغت  ادـخ  هب  هجوت  ماـگنه  هک  تسا  نیا  ناـمیا  رثا  نیلوا  سپ  .دراد  ادـخ  هب  یعقاو  ناـمیا  تفگ  دوش 

.دوش

تسا نآ  یعقاو  نامیا  رگید  هناشن ي  انامیا ؛ مهتداز  هتایا  مهیلع  تیلت  اذا  دیامرف : یم  سپس 
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یم هدناوخ  یـسک  نینچ  يارب  یهلا  تایآ  یتقو  .تسا  هدنبای  دـشر  تسا ، كرحتم  ایوپ و  حالطـصا ، هب  تسین ؛ دـماج  نکاس و  هک 
يارب شدوخ ، فطل  زا  لاعتم  يادخ  دراد ، ار  نامیا  زا  يا  هبترم  هک  یسک  نینچ  .دوش  یم  مه  هدوزفا  شنامیا  رب  دراد ، نامیا  دوش ،

کیدزن رت  شیب  وا  هب  هک  نیا  يارب  ام ، رت  شیب  تیاده  يارب  تسا  یهلا  مایپ  نآرق  .تسا  نآرق  نآ ، هداتسرف و  يا  هلیسو  وا  تیاده 
هک یلاح  رد  دـیوش ، یم  لاحـشوخ  دـییآ و  یم  قوش  هب  دـینک ، تفایرد  يا  همان  دـیراد  یم  تسود  ار  وا  هک  یـسک  زا  رگا  .میوش 

، دشاب هتشاد  نامیا  ادخ  هب  یسک  تسا  نکمم  روط  هچ  .شناگدنب  يارب  تسا  ادخ  همان ي  زین  نآرق  .دوب  یعیبط  ناتلاح  نآ  زا  شیپ 
دیامرف یم  نآرق  .تسا  نامیا  فعض  تمالع  دشاب  روط  نیا  رگا  دنکن !؟ ادیپ  لاح  رییغت  دنناوخ  یم  شیارب  ار  ادخ  همان ي  یتقو  اما 

.دوش هدوزفا  شنامیا  رب  دنک و  ادیپ  هجوت  اهنآ  هب  ناسنا  دوش ، یم  توالت  نآرق  تایآ  یتقو  هک  تسا  هدنز  ینامیا 

ار ادخ  دـش و  هفاضا  ناسنا  نامیا  یتقو  .نولکوتی  مهبر  یلع  هک : تسا  نیا  دوش  یم  رهاظ  نمؤم  ناسنا  بلق  رد  هک  یموس  هناشن ي 
هطاحا زیچ  همه  رب  تسا ، وا  تردق  دی  هب  للع  بابسا و  هلسلسرس ي  تسا ، وا  تسد  هب  اهراک  همه ي  دیلک  هک  تخانـش  هنوگ  نیا 

ار تاببـسم  بابـسا و  هلـسلس ي  ياه  هقلح  الومعم  ام  .دوب  دهاوخ  ادخ  هب  طقف  شدامتعا  دنک ؛ یم  ریثأت  وا  نذا  هب  زیچ  همه  دراد و 
هدارا هب  زیچ  همه  تسا و  وا  تسد  هب  اه  هلسلس  همه  هک  تسا  وا  .مینیب  یمن  تسا ، نابنج  هلـسلس  هک  ار ، یلـصا  لماع  اما  مینیب ، یم 

نامدامتعا مینک ، كرد  ار  نیا  رگا  .دیآ  یم  رد  تکرح  هب  وا 
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.دش دهاوخ  رت  شیب  وا  هب 

هحفص 65] ]

لکریدم هب  شنواعم  سپـس  دهدب ، روتـسد  ریزو  دـیاب  ادـتبا  هک  دـناد  یم  دراد و  يراک  يا  هناخ  ترازو  رد  یـصخش  دـینک  ضرف 
نیا دامتعا  اج ، نیا  رد  .دنک  ارجا  ار  نآ  دیاب  هک  يدنمراک  هب  دسرب  ات  دهد ، روتسد  میقتـسم  لوؤسم  هب  لک  ریدم  دعب  دهد ، عاجرا 

هک تخانش  تروص  نیا  هب  ار  ادخ  ناسنا  رگا  .دنک  ارجا  ار  نامرف  دهاوخ  یم  هک  یسک  نآ  هب  هن  تسا ، ریزو  نامرف  هب  طقف  صخش 
یمن مخ  رـس  يرهاظ  بابـسا  ربارب  رد  دوب و  دهاوخ  ادـخ  هب  طقف  شلکوت  هاگ  نآ  تسا ، وا  نذا  هب  ملاع  رد  ینوکـس  تکرح و  ره 
امهل ضفخا  دیامرف : یم  ادخ  هک  مه  اج  نآ  زین  رگید  يوس  زا  .دیوگ  یمن  قلمت  ار  ییاپ  رس و  یب  ره  یئزج  يا  هلأسم  يارب  دنک و 
ادـخ يایلوا  لباقم  رد  الثم ، ای  دـیامن ، یم  عوضخ  راهظا  ردام  ردـپ و  لباقم  رد  دـنک و  یم  تعاـطا  [ 47 ، ] همحرلا نم  لذـلا  حانج 

زا ریغ  دـناد و  یم  هعاطالا  بجاو  ار  وا  تسا و  لـیاق  مارتحا  ادـخ  يارب  طـقف  اـتلاصا  ینعی  تسا ؛ هدومرف  وا  نوچ  دـنک ؛ یم  عضاوت 
ای ملعم  دننام  هداد -  روتـسد  ادخ  هک  یناسک  ادخ و  يایلوا  ربمایپ و  لباقم  رد  ور ، نیا  زا  .دنک  یمن  عوضخ  يرگید  لباقم  رد  ادخ 
زج هب  هک  دـنک  یم  ادـیپ  یـسفن  تزع  نمؤم  ناسنا  .تسا  ادـخ  زا  تعاطا  عقاو ، رد  عوضخ  نیا  دـنک و  یم  عوضخ  رداـم -  ردـپ و 

ناهج يادخ  اب  شراک  رـس و  وا  .دنوشن  ای  دـنوشب  لیاق  یـشزرا  وا  يارب  نارگید  هاوخ  دـنک ، یمن  انتعا  يرگید  زیچ  چـیه  هب  ادـخ ،
؛ نولکوتی مهبر  یلع  و  دنک ؟ دامتعا  اهنآ  رب  هک  دنا  هراک  هچ  نارگید  .تسا 
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.دننک یم  لکوت  ادخ  رب  طقف  ینعی  دراد ؛ رصح  رب  تلالد  هیآ ، نیا  رد  رورجم  راج و  میدقت 

هماقا ي تسا : هدرک  رکذ  زین  يرهاظ  یلمع و  هناشن ي  ود  دعب ، هیآ ي  رد  .تسا  نانمؤم  ینطاب  یبلق و  ياه  هناشن  زا  هناشن  هس  اهنیا 
نانآ [ 49 [ ؛ اقح نونمؤملا  مه  کئلوا  دـیامرف : یم  مه  نایاپ  رد  [ 48  ] .نوقفنی مهانقزر  امم  هالـصلا و  نومیقی  نیذـلا  قافنا ؛ زامن و 

.دننمؤم اقح  هک  دنتسه 

: ینعی لجو »  » .اولج هئامعن و  هللا و  اورکذ  اذا  هک : دنتـسه  یناسک  نانمؤم  دـنیامرف ، یم  تیاور  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
اباتک تسا : هدومرف  نآرق  فصو  رد  دـنوادخ  .دـتفا  یم  هزرل  هب  ناشلد  دوش  یم  ادـخ  دای  یتقو  هک  دـنا  یناسک  ناـنمؤم  .لد  شزرل 

یناسک دوش  یم  توالت  یتقو  هک  تسا  نیا  نآرق  تیصاخ  [ 50 [ ؛ مهبر نوشخی  نیذلا  دولج  هنم  رعشقت  یناثم  اهباشتم 

هحفص 66] ]

ار تلاح  نآ  ادتبا  هللا ؛ رکذ  یلا  مهبولق  مهدولج و  نیلت  مث  .دوش  یم  تسار  ناشمادنا  رب  وم  دنونش  یم  ار  نآ  یتقو  دنراد  نامیا  هک 
هیبش یتلاح  مه  لجو »  » .ددرگ یم  زاب  هیلوا  تلاح  هب  دوش و  یم  مرن  هرابود  ناشتـسوپ  دنریگ و  یم  سنا  سپـس  اما  دننک ، یم  ادـیپ 
امش یلو  دراد  روضح  یگرزب  صخش  یسلجم  رد  هک  نیا  لثم  دوش ؛ یم  ادیپ  دنتفا  یم  ادخ  دای  هب  یتقو  نانمؤم  رد  هک  تسا  نیمه 

میرادن هجوت  میلفاغ و  ادخ  زا  الومعم  ام  .دیوش  یم  نارگن  برطـضم و  یمک  ادتبا  اج  نیا  .دیوش  یم  هجوتم  اتعفد  دیا و  هدوب  لفاغ 
، دتفا یم  ادخ  دای  هب  هراب  کی  هب  یقیرط  هب  دـیآ و  یمرد  تلفغ  نیا  زا  یتقو  نمؤم  ناسنا  .دراد  روضح  اج  همه  هشیمه و  ادـخ  هک 

.تسا اه  بلق  لجو »  » تلاح نامه  نیا  .دوش  یم  ادیپ  وا  رد  یفوخ  دروخ و  یم  یناکت 

تسا یتروص  رد  نیا 
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نامنامیا مینادب  دیاب  میبای ، یمن  دوخ  رد  ار  یساسحا  نینچ  ام  رگا  .دراد  یتمظع  نینچ  تسه و  یسک  نینچ  میـشاب  هتـشاد  رواب  هک 
ینامیا .دنا  یعقاو  نانمؤم  نانیا  اقح : نونمؤملا  مه  کئلوا  دیامرف : یم  دنک ، یم  رکذ  ار  فاصوا  نیا  یتقو  دـنوادخ  .تسا  فیعض 

امنا : » دـنیامرف یم  بدـنج  نبا  هب  مه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  .تسین  ناـمیا  دـشاب ، هتـشادن  ناـسنا  لـمع  لد و  رد  يرثا  چـیه  هک 
تلفغ نآ  زا  اـم  هک  تسا  فیطل  يا  هتکن  نیا  .دـنراد  لد  رد  یهلا  فوخ  هک  دـنا  یناـسک  ناـنمؤم  هللا ؛» نوفاـخی  نیذـلا  نوـنمؤملا 

دب راثآ  زا  ام  عقاو ، رد  .دوش  یم  نامطوقـس  باقع و  بجوم  نوچ  تسا ؛ نامدـب  لامعا  لیلد  هب  ـالومعم  ادـخ ، زا  اـم  فوخ  .میراد 
سرت الثم ، دراد ؛ دوجو  سرت  ياج  مه  زاب  میا ، هدرکن  مه  يدب  راک  رگا  هک  نیا  زا  میتسه  لفاغ  یلو  میـسرت ، یم  نامدوخ  ناهانگ 

.دوش هتفرگ  ام  زا  میراد  هچنآ  هک  نیا  زا 

ایآ اما  هداد ، نامیا  ام  هب  نونکات  ادخ  .میراد  جایتحا  ادخ  کمک  هب  هظحل  ره  هک  میرادن  هجوت  ام  تسا و  یمهم  رایـسب  عوضوم  نیا 
ترـضح ترایز  رد  .دریگب  ام  زا  تسا  نکمم  یلو  تشاد ، میهاوخ  نامیا  دهاوخب ، وا  رگا  تشاد ؟ میهاوخ  نامیا  مه  دعب  هظحل ي 

هیآ رد  .ریگم  نم  زا  مراد  ار  هچنآ  ینعی : دراد ! تیمها  ردقچ  هلمج  نیا  .هیف  انا  ام  ینم  بلست  الف  میناوخ : یم  مالسلااهیلع  هموصعم 
هچ .ریگم  ام  زا  يا  هداد  ام  هب  هک  ار  یتیاده  نیا  ایادخ ، [ 51 [ ؛ انتیده ذا  دعب  انبولق  غزت  انبر ال  دیامرف : یم  نانمؤم  لوق  زا  مه  نآرق 

دیاب نیاربانب  دـنامب ؟ یقاب  ناـمیارب  میراد  ار  هچنآ  هک  دراد  دوجو  یتنامـض  هچ  دوشن ؟ بلـس  اـم  زا  ناـمیا  نیا  هک  میراد  یناـنیمطا 
زارد ادخ  شیپ  نامتسد 
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.دشاب

هحفص 67] ]

.دراد توافت  میسرت  یم  اهنآ  دب  راثآ  زا  میا و  هدش  بکترم  هک  یناهانگ  زا  فوخ  اب  نیا  .تسا  یهلا  تمظع  زا  نانمؤم  فوخ  سپ 
هیلع ماما  .تسا  يرگید  عوضوم  زین  دوش  بلـس  اـم  زا  میا  هتـشاد  يونعم  يداـم و  ياـه  تمعن  زا  نونکاـت  ار  هچنآ  هک  نیا  زا  سرت 
اهنآ هب  تیاده  زا  ار  هچنآ  دنـسرت  یم  يدهلا ؛ نم  اوطعأ  ام  اوبلـسی  نأ  نوقفـشی  و  دنیامرف : یم  دنراد و  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  مالـسلا 

تـسا نیمه  میناوخب ، زامن  رد  هبترم  دنچ  دیاب  زور  ره  هک  میقتـسملا » طارـصلا  اندها   » رارکت لیالد  زا  یکی  .دوش  هتفرگ  هدش ، هداد 
.دنک تیاده  ار  ام  دیاب  وا  .میراد  زاین  تیاده  هب  مه  زاب  هچ ؟ دعب  هظحل  اما  هدرک ، تیاده  ار  ام  ادـخ  هظحل  نیا  تعاس و  نیا  ات  هک 
.دنک تیاده  ار  ام  میاد  دیاب  سپ  .دـهدب  دـیاب  وا  میرادـن ، تیادـه  نامدوخ  زا  ام  .دـش  میهاوخ  هارمگ  دـسرن  ام  هب  وا  تیادـه  رگا 

لجو و تلاح  دـننک  یم  ادـیپ  هجوت  وا  تمظع  یهلا و  ماقم  هب  یتقو  مه  دـنراد : سرت  روج  ود  ادـخ  اب  طابترا  رد  ناـنمؤم  نیارباـنب 
نینچ مه  .دوش  هتفرگ  اهنآ  زا  اه  تمعن  هک  دنسرت  یم  دنتفا ، یم  ادخ  ياه  تمعن  دای  هب  یتقو  مه  و  دوش ، یم  ادیپ  اهنآ  رد  تیشخ 

دـنیامن و یم  هدـهاشم  ار  یهلا  ینیوکت  تایآ  یتقو  نانآ  .ددرگ  یم  هدوزفا  ناشنامیا  رب  دوش  یم  توالت  نانآ  رب  یهلا  تاـیآ  یتقو 
ینآرق تایآ  یعیرـشت و  تایآ  مه  یتقو  تسا ؛ ذفان  ناهج  مامت  رد  هک  دننیب  یم  ار  یهلا  تردق  ذوفن  راثآ  دننک ، یم  لمأت  اهنآ  رد 

.دنریگ یم  رارق  ریثأت  تحت  دننک و  یم  لمأت  دوش  یم  توالت  ناشیارب 

.دیامرف تمحرم  یعقاو  نامیا  زا  يرفاو  هرهب ي  ام  همه ي  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  میراودیما 

هحفص ]
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[69

ینید لهج  نید و  يراگنا  رازبا  هطبار 

هراشا

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

یمالسا گنهرف  رد  لهج 

، هتفرگ قنور  شرازاب  هدیدرگ ، يوق  ینادان  لهج و  ناینب  زابرید ، زا  دنیامرف : یم  دوخ  نخس  زا  زارف  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک دنناد  یم  نیا  ار  نآ  میکحت  لهج و  رازاب  هدنهد ي  قنور  لماوع  زا  یکی  سپـس  .تسا  هدناود  هشیر  هدـش و  مکحم  شیاه  هیاپ 

دـصقم و زین  دـنا  هداد  رارق  ادـخ  هب  برقت  هلیـسو ي  ار  دوخ  ملع  هک  یناسک  یتح  هک  ناـنچ  نآ  دـنا ، هتفرگ  يزاـب  هب  ار  ادـخ  نید 
.دنک یم  یفرعم  ناگشیپ  متس  فصو  اب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  ترضح  .دنتسه  وا  ریغ  لابند  تسین و  ییادخ  ناشتین 

مکحم لهج  ساسا  زابرید  زا  : » دنیامرف یم  هک  نیا  زا  ترـضح  روظنم  الوا ، .دوش  نشور  یتاکن  دیاب  تیاور  زا  زارف  نیا  نییبت  يارب 
هدـیدپ نیب  طباور  ای  میهافم  هلـسلس  کی  نتـسنادن  يانعم  هب  لهج »  » ایناث تسیچ ؟ تسا » هتفای  جاور  هتفرگ و  قنور  شرازاـب  هدـش ،
تمحز ملاع  ياه  هدـیدپ  لیاسم و  تخانـش  يارب  نونک  ات  هتـشذگ  زا  یموق  ره  دراد ؟ نید  هب  یطبر  هچ  نیا  و  تسا ، یعیبط  ياـه 

نآ ات  دنا ، هتفای  تسد  ملع  هب  دنا و  هدرک  فرطرب  ار  ناشلهج  رادقم  نامه  هب  دنا و  هدرک  شیامزآ  دنا ، هدناوخ  سرد  دنا ، هدیـشک 
زا لهج   » هک نخـس  نیا  سپ  .دـنا  هدومن  تیبرت  یناصـصختم  مولع  رگید  کیناکم و  یـضایر و  هسدـنه و  زا  هتـشر ، ره  رد  هک  اج 

؟ هچ ینعی  دنا » هتفرگ  يزاب  هب  ار  ادخ  نید  هک  نیا  لیلد  هب  مه  نآ  تسا ، هدرک  ادیپ  جاور  میدق 

يدام تامولعم  هب  تبسن  لهج  تیاور ، نیا  رد  لهج »  » زا مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  روظنم 

هحفص 70] ]

رظن زا  .تسین 
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ییاه شناد  .تسین  يدام  تامولعم  هنوگ  نیا  تسا  اهنآ  يریگدای  نوهرم  ناسنا  تداعـس  هک  یتامولعم  مالـسلا ، مهیلع  ایلوا  اـیبنا و 
ارف ار  اهنآ  دیاب  دراد ، رارق  هک  یعامتجا  یگدـنز  زا  یطیارـش  ره  رد  نامز و  ره  رد  سک  ره  تسا و  مزال  تداعـس  هب  لین  يارب  هک 

، نآ دننام  یگدنز و  حیحـص  هار  ترخآ ، ناهج  ناسنا ، تشونرـس  ادـخ ، تخانـش  تسا ؛ نید  لوصا  تاداقتعا و  هب  طوبرم  دریگب ،
دـشاب هتـشادن  رگا  و  تسا ، اه  ملع  هنوگ  نیا  تسا  دنمزاین  نادب  رـشب  هک  یملع  .دوش  یم  نییبت  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  هلیـسو ي  هب  هک 
یملاع هچ  هب  گرم  زا  سپ  تسیچ ، شا  یگدنز  فده  دنادن  هک  یـسک  .دشاب  رهد  فوسلیف  اه  هنیمز  ریاس  رد  هچرگ  تسا  لهاج 

ایلوا ایبنا و  گنهرف  رد  لـهج »  » .دزاـسب اـمیپاضف  ياـه  هنیفـس  هچ  رگا  تسا ، لـهاج  تسا ، وا  راـظتنا  رد  یتشونرـس  هچ  دور و  یم 
.دراد توافت  تسا  لوادتم  ام  نیب  رد  هچنآ  اب  انعم  نیا  .تسا  موهفم  نیا  هب  نآرق  مالسلا و  مهیلع 

مدرم نیب  رد  ینید  لهج  جاور  یلصا  لماع 

رد مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  هلیـسو ي  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  یفراـعم  موـلع و  زا  دـنا و  هـتفر  ورف  لـهج  رد  ردـق  نـیا  مدرم  ارچ  هـک  نـیا 
نارادـمروز و ندز  نـماد  نآ ، لـیالد  زا  یکی  .دراد  ینوگاـنوگ  لـیالد  دـننک ، یم  هدرک و  هدافتـسا  رت  مـک  هتــشاذگ  ناـشرایتخا 
شخب و یهاگآ  ایبنا  میلاعت  .دنـسرب  دوخ  عماطم  هب  دنناوت  یمن  نانآ  دنـشاب  هاگآ  هعماج  مدرم و  رگا  .تسا  هلأسم  نیا  هب  نارادمرز 

مهیلع ایبنا  توعد  دـنراذگن  هک  دنتـسه  هدوب و  شالت  رد  هتـسویپ  نانآ  ور  نیا  زا  .تسا  نانآ  عفانم  دـض  هجیتن  رد  و  زادـنارب ، لهج 
.دبای شرتسگ  مالسلا 

فراعم مولع و  لماح  مالسلا و  مهیلع  ناربمایپ  وریپ  ار  دوخ  هک  یناسک  ناراد و  نید  دوخ  هک  تسا  نیا  رگید  لماع 
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يویند ضارغا  رگید  شاعم و  رارما  یمرگرس ، يارب  يا  هلیسو  ار  نآ  هکلب  دنریگ ، یمن  يدج  ار  نید  دنناد ، یم  نید  یلوتم  نانآ و 
رثا نارگید  رد  اهنآ  فرح  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  ایآ  دنریگن ، يدج  ار  نآ  نید ، نایلوتم  نانیدتم و  دوخ  یتقو  .دـنهد  یم  رارق 
یم ماجنا  نانآ  هک  دنریگ  یم  دای  ار  يراک  نامه  دـنا ، هتفر  اهنآ  هک  دـنور  یم  ار  یهار  نامه  دـننک ، یم  هاگن  اهنیا  هب  مدرم  دـنک ؟

رب لهج  ندش  طلـسم  بجوم  هعماج و  رد  نید  جاور  عنام  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  نیا  .دـشاب  ادـخ  نید  اب  يزاب  دـنچ  ره  دـنهد ،
.دنراذگ یم  ناشرایتخا  رد  مالسلا  مهیلع  ایبنا  هک  دوش  یم  یقیاقح  فراعم و  زا  اهنآ  تیمورحم  مدرم و 

تافارحنا یلصا  لماع  تسا ، نآ  دیؤم  زین  ینید  نوتم  دهد و  یم  ناشن  خیرات  هک  هنوگ  نآ 

هحفص 71] ]

كرد ار  نآ  هاگآدوخان  روط  هب  اهنآ  تسا و  هدـش  هداهن  یتسرپادـخ  نید و  رب  مدرم  ترطف  لصا  هنرگ  و  تسا ، هدوب  لهج »  » مدرم
رب دنک  تلالد  هک  درک  ادیپ  نآرق  رد  ار  يدروم  ناوتن  دیاش  .دنیامن  یم  شنرک  ناهج  راگدیرفآ  هاگشیپ  رد  ور ، نیا  زا  دننک و  یم 
یم دیـشروخ  ای  هام  ای  تب  هک  دنا  هدوب  یناسک  هک  تسا  نیا  زا  نخـس  اج  همه  دـنا ؛ هتـشادن  ینید  چـیه  اه  ناسنا  زا  یخرب  هک  نیا 

.دنا هتشادن  یشتسرپ  چیه  هک  دنا  هدوب  مه  يا  هدع  هک  نیا  زا  یکاح  تفای  ناوت  یمن  ار  يدروم  اما  دنا ، هدیتسرپ 

شتـسرپ ناـیدا و  دوجو  رب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يدراوم  دوش ، یم  قیقحت  ردـق  ره  مه  یـسانش  هنیرید  یخیراـت و  تاـقیقحت  رد 
هب نوگانوگ ، یلماوع  رثا  رد  اما  تسا ، هدش  انب  ناشراگدیرفآ  شتـسرپ  رب  مدرم  ترطف  هک  تسا  لیلد  نادـب  نیا  .دراد  تلالد  ماوقا 

ادخ دننک  یم  اعدا  الثم ، دنوش ؛ یم  هدیشک  لهج 
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زا یفارخ ، هدیقع ي  نیا  هب  هراشا  رد  دنوادخ  ...و  دنیادخ  دزن  ام  تعافش  لماع  اه  تب  دنتسه ، ناگتـشرف  نامه  هک  دراد ، ینارتخد 
کیدزن ادخ  هب  ار  ام  هک  نیا  يارب  رگم  مینک ، یمن  تدابع  ار  اهنآ  [ 52 [ ؛ یفلز هللا  یلا  انوبرقیل  الا  مهدبعن  ام  دیامرف : یم  اهنآ  لوق 

.دننک

نیمه هب  .دنتشاد  داقتعا  ادخ  دنچ  هب  دندرک ، ذخا  اهنآ  زا  ار  ثیلثت »  » هب هدیقع  نایحیسم  اهدعب  هک  اه  ییادخ  دنچ  زا  یضعب  الثم  ای 
نامردپ میتسه ، ادخ  نارسپ  ام  دنیوگ : یم  ای  تسا  ادخ  رسپ  هللاابذوعن -  مالسلا -  هیلع  یسیع  ترـضح  دنیوگ : یم  نایحیـسم  لیلد ،

.تسا اه  نامسآ  رد  مه 

، هدش یم  جیورت  هتشذگ  زا  هتشاد ، دوجو  بهاذم  نایدا و  زا  يرایسب  رد  یفارخ  دیاقع  هنوگ  نیا  .تسا  لهج  زا  یشان  تاریبعت  نیا 
؛ دنا هدومن  یم  یفرعم  قلاخ  قلخ و  نایم  هطساو ي  ار  ناشدوخ  دنا و  هدرک  یم  هدافتسا  ءوس  مدرم  لهج  زا  هک  دنا  هدوب  مه  یناسک 

شیبامک مه  زونه  دنشخبب ! ار  ناشناهانگ  ای  دنهد  طابترا  مالسلا  هیلع  حیسم  ای  قلاخ  اب  ار  اهنآ  ات  دنا  هتفرگ  یم  یلوپ  مدرم  زا  الثم ،
.دنرب یم  هرهب  دوخ  عفن  هب  اهنآ  زا  زین  یناسک  دراد و  دوجو  اه  تلاهج  هنوگ  نیا  زا  مدرم  نیب  رد 

.دننک لح  ار  تافالتخا  دـنیامن و  حالـصا  ار  هتـشذگ  نایدا  تافیرحت  دـنزاس ، فرطرب  ار  مدرم  لهج  ات  دـندمآ  مالـسلا  مهیلع  ایبنا 
: تسا هدمآ  دیدپ  نید  رد  هک  دناد  یم  یتافیرحت  تافارحنا و  حالـصا  ار  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  تثعب  فادها  زا  یکی  میرک  نآرق 

[. 53  ] .هیف نوفلتخی  يذلا  مهل  نیبیل 

هحفص 72] ]

یخرب .دندرگ  یم  تلاهج  هب  التبم  يا  هدع  هجیتن ، رد  دیآ و  یم  شیپ  رظن  فالتخا  مه  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  مالک  ریـسفت  رد  اما 
هنیمز ي رد  مدرم  هک  یلهج  رثا  رد  ینعی  هدمآ ؛ دوجو  هب  وحن  نیمه  هب  اه  « وبات  » زا
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.دنا هتشاد  ادخ  اب  طابترا  نید و 

مغر یلع  دـنا ، هدز  نماد  اه  تلاهج  نیا  هب  يا  هدـع  هشیمه  هک  تسا  نآ  هدـشن ، نک  هشیر  هعماـج  زا  لـهج  ارچ  هک  نیا  لـیلد  اـما 
و هدناود ، هشیر  مدرم  رد  اه  تلاهج  نیا  .دنا  هدیـشوک  اهنآ  زا  تلاهج  ندودز  مدرم و  راکفا  حالـصا  رد  هتـسویپ  زین  يا  هدع  هکنیا 

.تسا هدش  مکحم 

دندـید مدرم  یتقو  .تسا  ناراد  نید  راـتفر  هدوب  عماوج  رد  لـهج  جاور  بجوم  هک  یلماوع  هلمج  زا  مدرک ، هراـشا  هک  روط  ناـمه 
نید ناشدوخ  دننک ، یم  كاچ  هنیـس  نید ، يارب  دنناد و  یم  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  وریپ  دننک و  یم  یفرعم  نیدـتم  ار  دوخ  هک  یناسک 

.دنوش یم  تلاهج  راچد  دنریگ : یمن  يدج  ار 

فقسا ام  فرح  هب  هقطنم  نیا  مدرم  : » تفگ یم  احیرص  اه  شیـشک  زا  یکی  متـشاد ، نیتال  ياکیرما  هب  شیپ  يدنچ  هک  يرفـس  رد 
ياه فرح  مدرم  اهنت  هن  : » تفگ نم  هب  یـصوصخ  روط  هب  دعب  .دنرادن » رواب  ار  ام  ياه  فرح  دننک ، یمن  ییانتعا  اه  شیـشک  اه و 

« .میرادن رواب  ار  اه  فرح  نیا  مه  نامدوخ  هکلب  دنرادن ، رواب  ار  ام 

یمن يدج  ار  نآ  دنشابن ، دقتعم  نآ  ندوب  غورد  هب  مه  رگا  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  ندرک  یگدنز  يارب  يا  هلیـسو  نید  اهنآ ، رظن  زا 
هچیزاب تروص  هب  نید  بیترت ، نیدب  .دننک  یم  قازترا  نآ ، لبق  زا  هک  دننک  یم  هاگن  نآ  هب  یموسر  بادآ و  دح  رد  طقف  دنریگ و 

يارب یتروص  هب  ار  نآ  دننک و  یم  نآ  غیلبت  رد  یعس  دوش  نیگنر  ناشیگدنز  هرفس ي  هک  نآ  يارب  دیآ و  یمرد  اهنآ  تسد  رد  يا 
هک دننک  یم  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  دوخ  راک  نیا  مه  یهاگ  .دنهد  ناشن  لابقا  اهنآ  هب  ات  دـیایب ، ناشـشوخ  هک  دـننک  یم  ریـسفت  مدرم 

.مینک غیلبت  روط  نیا  ار  نآ  میروبجم  ام  نید ، زا  مدرم  ندشن  رود  يارب 
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اما دـندرک ، یم  هزرابم  نآ  اب  دنتـسناد و  یم  مارح  البق  ار  لامعا  زا  يرایـسب  .دـننک  یم  ار  اـهراک  نیمه  شیباـمک  اـهاسیلک  هزورما 
لیلد هک  تلع  نیا  هب  هن  دندرمـش ! لالح  ار  اهنآ  دـندرک و  ینیـشن  بقع  دـننک ، تمواقم  مدرم  لباقم  رد  دـنناوت  یمن  دـندید  یتقو 

زا دنراد  تیحیسم  هب  تبـسن  مدرم  هک  مه  ار  يداقتعا  رادقم  نیمه  مینکن ، ار  راک  نیا  رگا  دنیوگ  یم  هکلب  دنا ، هدرک  ادیپ  يدیدج 
رد پاپ  هک  یمایپ  رد  .تسا  هدش  درط  تیحیـسم  نید  زا  یلک  روط  هب  نتفرگ  هزور  الثم ، دننک ! یم  راکنا  ار  نآ  دـنهد و  یم  تسد 

« نویزیولت هزور ي   » زور کی  دنریگ ، یمن  اذـغ  هزور ي  هک  لاح  تساوخ ، مدرم  زا  احیرـص  داد ، نایحیـسم  هب  هتـشذگ  كاپ  دـیع 
.دادن شوگ  وا  فرح  هب  مه  سک  چیه  هتبلا  هک  دننکن ) اشامت  نویزیولت  زور  کی  ینعی   ) دنریگب

هحفص 73] ]

باحـصا  » .دراد مه  یخیراـت  هقباـس ي  راـک  نیا  .دوش  یم  وـغل  ینید  ماـکحا  يرگید  زا  سپ  یکی  تیحیـسم ، رد  تروـص ، نیا  هب 
زور رد  یهام  دیص  زا  اهنآ  .دنتفرگ  يزاب  هب  ار  ادخ  نید  هک  دندوب  لیئارسا  ینب  ماوقا  زا  یکی  درب ، یم  مان  اهنآ  زا  نآرق  هک  تبس ،»

تـسد هب  ار  ناشیداصتقا  تعفنم  مه  دنـشاب ، هدرک  تعاـطا  ار  ادـخ  روتـسد  رهاـظ  رد  مه  هک  نآ  يارب  اـما  دـندوب ، هدـش  یهن  هبنش 
یهام دندرک ، یم  زاب  ار  اه  هچضوح  رد  دنتفر ، یمن  دیص  هب  هک  هبنـش ، ياهزور  .دندرک  تسرد  ییاه  هچـضوح  ایرد  رانک  دنروآ ،
باذع ار  اهنآ  ناشراک ، نیا  لیلد  هب  دنوادخ  .دندرک  یم  دیص  ار  اهنآ  هبنشکی  زور  دنتـسب و  یم  ار  اهنآ  رد  دندش ، یم  دراو  هک  اه 

[. 54  ] .نیئساخ هدرق  اونوک  مهل  انلقف  دندوب : هتفرگ  يزاب  هب  ار  ادخ  نید  نوچ  دندش ؛ خسم  هنیزوب  لکش  هب  درک و 

لیبق نیا  نیاربانب ،
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یم رکنم  ار  لیاسم  نیا  لصا  هک  اه  نید  یب  فرط  زا  هن  هدش ، یم  ماجنا  مه  اهراد  نید  فرط  زا  هتـشاد و  هقباس  هتـشذگ  زا  اهراک 
بادآ و یـضعب  لثم  یعرـش  ماکحا  ییوگ  .دنا  هتفرگ  یمن  يدج  ار  نآ  لمع ، رد  دنا و  هدرک  یم  يزاب  ادخ  نید  اب  اهنآ  .دنا  هدش 

يزاب فراعت و  تروص  هب  فرع ، رد  هک  روط  نامه  الثم ، .درادـن  يرثا  ناشتـشونرس  رد  دـننکن  تیاـعر  رگا  هک  تسا  یفرع  موسر 
ادـف درف  نآ  يارب  مه  ار  دوخ  يوم  یمک  یتح  دنتـسین  رـضاح  اما  مرکون ،»...، تقدـصت ، تنابرق ، : » دـنیوگ یم  رگیدـمه  هب  یظفل ،

یتخبدـب بجوم  مه  نیمه  .دـنناد  یم  تروص  نیمه  هب  یعرـش  لـیاسم  رگید  هزور و  زاـمن و  دروم  رد  مه  ار  عرـش  ماـکحا  دـننک ،
.دوش یم  نید  قیاقح  اب  نارگید  ییانشآ  عنام  ناشدوخ و 

یناسک یتقو  اما  دـنوش ، یم  دـنم  هقالع  نآ  هب  دراذـگ ، یم  ياج  رب  یبوخ  راثآ  دراد و  جاور  يا  هعماج  رد  نید  دـننیبب  مدرم  یتقو 
دهاوخ زین  نید  هب  مدرم  ینیبدـب  بجوم  دـنک و  یمن  رثا  نارگید  رد  ناشفرح  دنـشابن ، لمع  لها  ناشدوخ  دـننز  یم  نید  زا  مد  هک 
نیعلا بصن  دیاب  هیصوت  نیا  .دنا  هدرک  دیکأت  هلأسم  نیا  هب  تبسن  نایعیش ، هب  باطخ  دوخ ، تیصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دش 

نآ هب  دنناد و  یم  حیحـص  ار  نانآ  هار  دننک ، یم  جیورت  ار  ناشیا  بهذم  دنتـسه و  ناشیا  وریپ  دننک  یم  اعدا  هک  دشاب  یناسک  همه 
.دنزرو یم  قشع  ناراوگرزب 

ادخ نید  لباقم  رد  ام  هفیظو ي 

مه میریگب ؛ يدج  ار  ادخ  نید  دیاب  میتسه و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  نیا  بطاخم  ام  زورما 

هحفص 74] ]

مه .مینکن  يزاب  ادخ  ماکحا  اب  میـشاب  بقارم  دیاب  .ار  نآ  یلمع  تاروتـسد  مه  یقالخا و  ياه  شزرا  مه  ار ، نید  هب  طوبرم  دیاقع 
مه مینکن و  ییانتعا  یب  لمع  رد  اهنآ  هب  تبسن  نامدوخ 
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.دوب میهاوخ  نارگید  رفک  لهج و  لوؤسم  هنرگ  و  مییامن ، راتفر  تسرد  اهنآ  حیضوت  ریسفت و  رد 

نم هب  تماـیق ، رد  مسرت  یم  : » دوـب هدوـمرف  دـینک ؟ یم  هیرگ  ردـق  نیا  ارچ  هک  دـندوب  هدیـسرپ  دزی  ياـملع  زا  یکی  زا  دـنیوگ : یم 
زا اه  يدوهی  يدرک ، یم  لمع  تا  هفیظو  هب  رگا  دوب ، تسرد  تراتفر  رگا  یتسه ؛ وت  دزی  نایدوهی  ندشن  ناملسم  لوؤسم  دنیوگب :

مالسلا هیلع  قداص  ماما  .تسین  دیعب  دنتسه  هبقارم  هبساحم و  لها  هک  یناسک  زا  نانخس  نیا  .دندش » یم  ناملسم  دنتخومآ و  یم  وت 
رمع امیدـق  بدـنج ، نبا  اـی  دـنک : یم  یفرعم  مدرم  لـهج  لوؤـسم  ار  ناراد  نید  یخرب  لاـمعا  بلطم ، نیا  لـصا  دـییأت  نمـض  زین 

کلذ و  ارچ ؟ تـسا ، هدـیدرگ  مـکحم  شا  هیاـپ  و  هساـسا ؛ يوـق  هدـش و  داـبآ  لـهج  ناـنیب  هتـشذگ ، زا  بدـنج ، رـسپ  يا  لـهجلا ؛
.دنا هتفرگ  يزاب  هب  ار  ادخ  نید  هک  نآ  لیلد  هب  ابعل ؛ هللا  نید  مهذاختال 

؛ دراد راکورس  یتایعقاو  اب  دراد و  دوجو  یقیاقح  هک  دناد  یم  ناسنا  يدج ، ياهراک  رد  هک  تسا  نیا  رد  يدج  راک  اب  بعل »  » قرف
، بعل ياهراک  رد  اما  دوش ؛ ریـس  ات  دروخ  یم  تسه ، مه  ییاذـغ  دراد ؛ دوجو  اعقاو  یگنـسرگ  دـناد  یم  دروخ ، یم  هک  اذـغ  الثم ،

تقدـصت تنابرق ، : » دـیوگ یمن  اعقاو  هک  لومعم  تافراعت  يدـج و  ریغ  ياهوگتفگ  لثم  دـنک ؛ یم  هدنـسب  روصت  لایخ و  هب  ناسنا 
«. ...و

و تسا ، مزلتـسم  نآ  مزاول  هب  ناسنا  هک  یعقاو  يدـج و  ياهراتفر  دوش : یم  لیکـشت  شخب  ود  زا  ناسنا  ياهراتفر  ساسا ، نیمه  رب 
.لومعم تافراعت  ای  اه  یمرگرس  دننام  دریگ ؛ یمن  يدج  ار  يراک  هک  بعل  يدج و  ریغ  ياهراتفر 

موسر و بادآ و  لثم  مه  ار  اهنآ ) نتفر  دجـسم  الثم   ) مدرم يداـبع  لاـمعا  دـنروآ ، یم  باـسح  هب  يزاـب  ار  ادـخ  نید  هک  یناـسک 
يدج ریغ  لومعم ، تافراعت 
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اهنآ زا  مدرم  ات  دننک  یم  ریسفت  مدرم  هاوخلد  هب  ار  اهنآ  دنناد و  یم  يزاب  مه  ار  نید  ماکحا  تاروتسد و  هب  لمع  دننک ، یم  باسح 
یتح دنریگب : يدج  ار  نید  دنناوت  یمن  دننک ، یم  هاگن  اهنیا  هب  یتقو  مه  مدرم  ریاس  .دننک  ادیپ  يرت  شیب  يرتشم  دـنوش و  دنـسرخ 
لثم یمولع  هن  ینید ، مولع   ) ناشملع اب  دنتـساوخ  یم  هک  یناسک  هک  اج  نآ  اـت  هاوس ؛ دـیری  هملعب  هللا  یلا  مهنم  برقتملا  ناـک  دـقل 

( تیرشب رب   ) هک دنا  یناسک  نامه  نانآ  نوملاظلا ؛ مه  کئلوا  .دنا  هدرک  دصق  ار  وا  ریغ  دننک ، ادیپ  برقت  ادخ  هب  یمیش ) کیزیف و 
(. دنا هدومن  ملظ  زین  ناشدوخ  رب  هک  هنوگ  نامه   ) دنا هدرک  ملظ 

هحفص 75] ]

يراد نید  رد  تماقتسا  تارمث 

هراشا

مهلجرا تحت  نم  مهقوف و  نم  اولکأل  اراهن و  اوقرش  مامغلا و ال  مهلظ  هکئالملا و ال  مهتحفاصل  اوماقتسا  انتعیـش  نا  ول  بدنج  نبا  ای 
.مهاطعا الا  ائیش  هللا  اولأس  امل  و 

دنب ياپ  دندقتعم ، هچنآ  هب  دننک و  لمع  تسرد  ناش  ینید  فیاظو  هب  ینعی   ) دنشاب هتشاد  تماقتسا  ام  نایعیش  رگا  بدنج ، رسپ  يا 
ناشرـس رب  اهربا  باتفآ ) ترارح  رد   ) دـننک و یم  هحفاصم  نانآ  اب  ناگتـشرف  دـنوشن ) جراخ  حیحـص  هار  زا  اـم  يوریپ  رد  دنـشاب و 

یباتفآ ناشیارب  اوه  زور  رد  ات  دنک  یم  لزان  بش  رد  ار  ناراب  دنوادخ  درابب ، ناراب  تسا  رارق  هک  یماگنه  یتح   ) دـنزادنا یم  هیاس 
یمن ادخ  زا  یتساوخرد  چیه  و  دزیر ) یم  اهنآ  رب  فارطا  زا  تمعن  ینعی   ) دتسرف یم  يزور  ناشیارب  اپ  ریز  رـس و  يالاب  زا  و  دشاب )

.دنک یم  اطع  اهنآ  هب  هک  نیا  رگم  دننک ،

ناسنا يرطف  بولطم  تداعس ،

یم شالت  اهنآ  زا  یصالخ  يارب  دنیآ و  یم  گنت  هب  اه  يراتفرگ  زا  دنا ، یتخبـشوخ  لابند  هب  اترطف  تداعـس و  بلاط  مدرم  همه ي 
تخبـشوخ دنهاوخ  یم  همه  .تسا  تداعـس » قادصم   » نییعت اهنآ  زا  یکی  دنراد ؛ رظن  فالتخا  رگیدمه  اب  هنیمز  دنچ  رد  اما  .دننک 

.تسا مادک  یعقاو  یتخبشوخ  هک  دنناد  یمن  اهنآ  زا  يرایسب  اما  دنوشن ، یتخبدب  يراتفرگ و  راچد  تقو  چیه  دنشاب و 

يویند رذگدوز  ياه  تذل  نیمه  اهنآ  يرطف  بولطم  دننک  یم  روصت  مدرم  زا  يرایسب 

هحفص 76] ]

ات دننک  یمن  شالت  اهنیا  .دـنور  یمن  يرگید  زیچ  لابند  دـننک و  یم  نآ  هب  ندیـسر  فرـص  ار  دوخ  ناوت  همه ي  ور ، نیا  زا  .تسا 
.تسا مادک  یعقاو  تداعس  دنبایرد 

هب مدرم  زور  ره  هک  دننیب  یم  اهنآ  .درادن  ار  یگتـسب  لد  تقایل  رذگدوز  ياه  تذـل  هک  دـنناد  یم  الامجا  مدرم  زا  رگید  يا  هتـسد 
، دننک یم  نآ  ندروآ  تسد  هب  فرص  ار  ناشهجوت  دندنب و  یم  لد  يزیچ 
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.دور یم  نیب  زا  دنام و  یمن  یقاب  ناشیارب  دنشاب ، هدش  دنسرخ  نآ  هب  ندیسر  زا  هدوب و  دنم  هقالع  يزیچ  هب  تبسن  مه  ردق  ره  یلو 
لد دیاپن  ار  هچنآ  ، » حالطصا هب  دنام و  یمن  رادیاپ  دندوب  هدرک  نآ  ندروآ  تسد  هب  فرـص  ار  ناشیگدنز  مدرم  هچنآ  هک  دننیب  یم 
ود دارفا  لیبق  نیا  .تسیچ  دننک  لابند  دیاب  ار  هچنآ  دنناد  یمن  اما  دنرادن ، نتسب  لد  تقایل  اهنیا  هک  دنبای  یمرد  .دیاشن » ار  یگتـسب 

: دنا هتسد 

دنسانش یم  ار  ناش  یلصا  فده  دنا  هدمآ  دنوادخ  يوس  زا  هک  يدارفا  ياه  ییامنهار  لقع و  کمک  هب  هک  دنا  یناسک  هتسد  کی 
اهیف نیدلاخ  نآرق : ریبعت  هب  مینک و  یم  ریبعت  دنوادخ » برق   » هب نآ  زا  حالطصا ، رد  هک  نامه  تسیچ ؛ یعقاو  تداعس  دنمهف  یم  و 

زا دـنوادخ  دزن  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یعقاو  تداعـس  هک  دنـسر  یم  هجیتـن  نیا  هـب  هتـسد  نـیا  [ 55  ] .ضرألا تاوامـسلا و  تماد  اـم 
.دشاب دنم  هرهب  تیاهن  یب  يدبا و  یتخبشوخ 

دنوش یمن  قفوم  هک  دـنریگ  یم  رارق  یطیارـش  رد  اما  دـننک ، یم  ثحب  دـننک ، یم  رکف  دـننک ، یم  فرـص  تقو  رگید  هتـسد ي  اما 
ار تمایق  هن  دنسانش و  یم  تسرد  ار  ادخ  هن  دنوش ؛ یم  یناطیش  ياه  هسوسو  یهاو و  ياه  ههبش  کش و  راچد  .دنمهفب  ار  تقیقح 

.دنهد یمن  مه  صیخشت  اما  دننک ، یمن  یهاتوک  دنراد ؛ رواب  تسرد 

دیاب تسا ، وا  تمحر  راوج  ادخ و  برق  رد  یعقاو  تداعس  هک  دنمهف  یم  دنـسانش و  یم  ار  تسرد  هار  دننک  یم  یعـس  هک  یناسک 
ردـق هب  دـنراذگ و  یمن  یفاک  تقو  هنیمز  نیا  رد  دارفا  زا  یخرب  اـما  .دنـسانشب  ار  نآ  هب  ندیـسر  حیحـص  هار  هک  دـنیآرب  ددـص  رد 

دزن ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  تسا ، ازج  زور  ادخ و  هب  نامیا  رد  یقیقح  تداعـس  هک  دنوش  یم  هجوتم  نانآ  .دننک  یمن  قیقحت  یفاک 
ززعم و دنوادخ 
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رب مکاح  طیارش  ریثأت  تحت  دننک و  یم  دامتعا  سک  ره  فرح  هب  .تسا  مادک  نآ  هار  دنمهفب  هک  دننک  یمن  یعس  اما  دشاب ، برقم 
، دنتسه اهنآ  فارطا  رد  هک  مه  ینارگید  .دنزادرپ  یمن  قیقحت  هب  یفاک  ردق  هب  دنریگ و  یم  رارق  هعماج 

هحفص 77] ]

یمن یفاک  تخانش  هب  يدرف  لیاسم  رد  یخرب  دراد ؛ یبتارم  هتسد  نیا  نتخانشن  هتبلا  .دنهد  ناشن  اهنآ  هب  ار  حیحـص  هار  دنناوت  یمن 
.نآ ریغ  ای  یسایس  ای  یعامتجا  لیاسم  رد  یخرب  دنسر و 

تبون نآ ، زا  سپ  تسین و  یفاک  ندرک  ادـیپ  تخانـش  اما  دنـسرب ؛ یفاـک  تخانـش  هب  دـنوش  یم  قفوم  دارفا  یخرب  تروص ، ره  رد 
، دنیامن يدرم  ياپ  هار  نیا  رد  ردقچ  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  ناشبولطم  تداعـس  هب  یـصاخشا  نینچ  ندیـسر  ینعی  دسر ؛ یم  لمع » »

.دنیامنن طیرفت  طارفا و  دنوشن و  فرحنم  حیحص  هار  زا 

ترخآ ایند و  رد  یهلا  هژیو ي  ياه  تمعن  زا  نانمؤم  يرادروخرب 

مک اهنآ  زا  يزیچ  لاعتم  يادـخ  تسا  نکمم  ایآ  دـندرک ، لـمع  مه  یتسرد  هب  دنتخانـش و  ار  فدـه  دـندرک ، قیقحت  یناـسک  رگا 
؛ دشاب نینچ  تسا  لاحم  دهدن ؟ اهنآ  هب  ادخ  دـشاب و  ناشحالـص  هب  يزیچ  ترخآ  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  تسا  نکمم  ایآ  دراذـگب ؟
تاضویف و هب  دـننک و  یط  ار  لماکت  هار  ناشدوخ ، يرایتخا  تکرح  اب  اه  ناسنا  ات  هدـیرفآ  مه  ار  ملاع  تسین ، لیخب  دـنوادخ  اریز 

فرـص ار  شیورین  مامت  تخانـش و  ار  تسرد  هار  یـسک  یتقو  هک  تسا  نیا  یهلا  فده  الـصا  .دـنوش  لیان  وا  يدـبا  ياه  تمحر 
تلفغ ادخ  دای  زا  دندرمت و  نایـصع و  لها  هک  یناسک  هب  دنوادخ  .دنکن  یهاتوک  شا  هرابرد  دنوادخ  دومنن ، یهاتوک  درک و  لمع 

لمع تیاده و  هار  نتفای  فرص  ار  ناشناوت  هک  یناسک  هب  تسا  نکمم  ایآ  دهد ، یم  ناوارف  ياه  تمعن  دنا  هدیزرو 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ اهنآ  هب  ترخآ  ایند و  رد  دشاب ، ناشعفن  هب  ار  هچ  ره  دنوادخ  هک  تسا  نشور  دنکن ؟ تیانع  دـنا ، هدرک  ادـخ  تاروتـسد  هب 
هنج داد : دهاوخ  اهنآ  هب  دنـشاب  هتـشاد  تقایل  دارفا  هک  يردق  هب  درادـن ، رگیدـمه  اب  یمحازت  چـیه  هک  ترخآ ، ياه  تمعن  زا  .داد 
یم ناـشرایتخا  رد  تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  ماـمت  هزادـنا ي  هب  شا  هرتـسگ  هک  یتـشهب  [ 56 [ ؛ ضرألا ءامـسلا و  ضرعک  اهـضرع 
الثم هک  تسین  ایند  نیا  لثم  نآ  ياه  تمعن  تشهب و  اریز  دوب ؛ دهاوخن  يا  هقیاضم  دـننک  هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتب  ردـق  ره  .دراذـگ 
يزیچ زا  رگا  هک  تسین  نینچ  .تسین  یمحازت  اج  نآ  رد  .دنوش  ضیرم  دـندروخ  دایز  رگا  ای  دـنوش  ریـس  دـندروخ  اذـغ  یمک  رگا 

هن اج  نآ  رد  .دننک  هدافتسا  دنناوتن  رگید  ای  دنوش  هتسخ  دندرب ، عتمت 

هحفص 78] ]

رایتخا رد  ییاه  تمعن  هچ  تسا و  یملاع  هچ  اج  نآ  هک  دناد  یم  ادخ  اهنت  درد ...، هن  فعـض ، هن  تلالم ، هن  دراد ، دوجو  یگتـسخ 
چیه ترخآ  رد  دـنا ، هدومیپ  ار  نآ  یبوخ  هب  دـنا و  هتخانـش  یبوخ  هب  ار  هار  هک  یناسک  نینچ  دـهد ! یم  رارق  شا  هتـسیاش  ناگدـنب 

.دـسر یم  ناـشلقع  هب  دـننک و  یم  روـصت  هچنآ  زا  شیب  یتـح  دریگ ، یم  رارق  ناـشرایتخا  رد  دـنهاوخب  هـچ  ره  دـنرادن و  یلکـشم 
یمن مه  ار  شروصت  هک  دهد  یم  تمعن  ردق  نآ  دنوادخ  اما  دهاوخب ؛ ار  نآ  ات  دـشاب  هتـشاد  يزیچ  زا  يروصت  دـیاب  ناسنا  الومعم 

دنهاوخب هچ  ره  [ 58 [ ؛ دیزم انیدل  اهیف و  نؤاشی  ام  مهل  دـیامرف : یم  مه  ییاج  رد  [ 57  ] .نیعألا ذلت  سفنألا و  هیهتـشت  ام  اهیف  دننک :
.میهد یم  مه  رت  شیب  میهد ، یم 

هب ناسنا  دشاب ، مه  عورشم  لالح و  دنچ  ره  اه  تمعن  .دراد  محازت  رگیدکی  اب  شیب  امک  اه  تمعن  تاریخ و  ایند ، رد  اما 
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.اه تمعن  رگید  ای  اه  یندیشوپ  رد  هچ  اه ، یندیشون  رد  هچ  دشاب ، اه  یندروخ  رد  هچ  دنک ، هدافتـسا  اهنآ  زا  دناوت  یم  دودحم  ردق 
هجیتـن ي درذـگب  شدوخ  دـح  زا  رگا  .درک  هدافتـسا  شیاـه  تمعن  زا  ناوت  یم  دودـحم  ردـق  هب  تسا و  دودـحم  شزیچ  همه  اـیند 

يزیچ یـسک  هب  ایند  نیا  رد  دـهاوخ  یم  یتقو  مه  دـنوادخ  .دوش  یم  ضیرم  دـنک ، يروخرپ  ناسنا  رگا  ـالثم ، دـهد ؛ یم  سوکعم 
شیارب هک  ار  یتمعن  دنک ، یم  ادیپ  محازت  رگیدـکی  اب  وا  يونعم  يدام و  ياه  تمعن  مه  یتقو  دـهد ، یم  دودـحم  رادـقم  هب  دـهدب 

.دهد یم  وا  هب  تسا  لصا 

لیلد هب  هک  تسا  ایند  تعیبط  نیا  .دـنوش  یم  ییاه  يراتفرگ  هب  التبم  ایند  نیا  رد  هتـسیاش  ناگدـنب  یهاگ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب 
ناگدـنب هک  تسا  نیا  رب  رارق  اما  .تسین  نکمم  یتخـس  نودـب  اـیند  یگدـنز  الـصا  .دوش  یم  داـجیا  اـه  يراـتفرگ  تاـمحازت ، نیا 

يرگید اب  یتمعن  دشاب و  راک  رد  رت  يوق  یتحلـصم  رگم  دهدب ، اهنآ  هب  مه  ایند  نیا  رد  دنوادخ  دنتـساوخ ، هچ  ره  ادخ  هتـسیاش ي 
ياهزیچ زا  اهنآ  تیمورحم  بجوم  یهاگ  تساوخ  نیا  اما  دنهاوخ ، یم  ار  ییاهزیچ  ادخ  حلاص  ناگدـنب  یهاگ  .دـنک  ادـیپ  محازت 

مه ادـخ  هتـسیاش ي  ناگدـنب  هتبلا  .دـشاب  ناشحالـص  هب  هک  دـهد  یم  يزیچ  اـهنآ  هب  دـنوادخ  یعقاوـم ، نینچ  رد  .دوـش  یم  رگید 
ار هچ  ره  ایادخ ، دنیوگ : یم  دنهاوخ ، یمن  يزیچ  ادخ  زا  ناشلد  هتـساوخ ي  قباطم  الومعم  دننک و  یم  راذگاو  ادخ  هب  ار  ناشراک 

مه دنوادخ  .نک  نامبیصن  تسا  رتهب  ام  يارب 

هحفص 79] ]

زور ناراب  زا  رگا  ای  دزادنیب  هیاس  ناشرس  رب  ات  دتسرفب  يربا  امرگ ، زا  اهنآ  ندنام  ظوفحم  يارب  لاثم ، يارب  هک  دنک  یم  هدارا  نینچ 
محازت رگیدکی  اب  اه  تمعن  نیا  رگا  هک  تسا  نینچ  دنوادخ  تساوخ  .دتسرفب  ناراب  ناشیارب  بش  دنوش ، یم  تحاران 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


دیازفا و یم  ناشیورخا  ياه  تمعن  رب  دراذگ و  یم  مک  ناشیایند  زا  یهاگ  یتح  دنک ؛ اطع  تسا  رتهب  ناشیارب  هک  ار  نآ  درک ، ادیپ 
.درب یم  الاب  ار  ناشتاجرد 

ار هچ  ره  دـنیامیپب ، تسرد  ار  نآ  دنـسانشب و  ار  حیحـص  هار  یناسک  رگا  هک  درک  تابثا  ناوت  یم  یناـهرب ، یلقع و  لـیالد  اـب  سپ 
ای دزادنیب  هیاس  ناشرس  رب  يربا  ناتـسبات ، مرگ  زور  رد  هک  دشاب  تروص  نیا  هب  رگا  یتح  دهد ، یم  اهنآ  هب  ادخ  دشاب  ریخ  ناشیارب 
هک تسا  نیا  رب  رارق  تروص ، ره  رد  .دشاب  هدید  نیا  زا  ریغ  رد  ار  ناشریخ  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دننک ؛ ادیپ  افش  دندش  ضیرم  رگا 

.دننیبن یتحاران  چیه 

یعامتجا و يدرف و  لیاسم  مامت  نایم  رد  مه  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  دـنا ، هتخانـش  ار  دـصقم  هک  یناسک  ایآ  دـنا ؟ یناـسک  هچ  اـهنیا 
؟ نآ ریغ  ای  ییادوب  ای  ینارصن  ای  دنا  يدوهی  دنا ، هتشاد  لمع  قیفوت  دنا و  هتخانش  یبوخ  هب  ناشیگدنز  ياه  هبنج  رگید 

مگ .تسا  هتخانـش  یبوخ  هب  ار  ترخآ  تداعـس  دشاب  ناملـسم  سک  ره  تسا و  مالـسا »  » حیحـص هار  هناگی  ام ، هدیقع ي  ساسا  رب 
يارجا  » هار اهنت  زین  وا  هب  ندیـسر  يارب  .تسا  ادخ »  » ناملـسم بولطم  سپ  .تسا  يدبا  ملاع  رد  ادـخ و  دزن  ناسنا  یقیقح  هدـش ي 

ار دـصقم  سک  ره  سپ  .دریگ  یم  ارف  ار  مالـسا  ماکحا  تایرورـض و  دـشاب  ناملـسم  هک  یـسک  نیاربانب  .تسا  مالـسا » تاروتـسد 
.تسا ترخآ  ایند و  رد  ادخ  ياهتنم  یب  ياه  تمعن  تفایرد  قحتسم  یصخش  نینچ  .تسا  هتفای  شیبامک  مه  ار  هار  هتخانش ،

تداعس زا  دارفا  هرهب ي  توافت 

هدرک مه  قیقحت  دنسانشب ، ار  حیحص  هار  دنا  هتساوخ  یم  هک  دنا  هدوب  یناسک  مه  هشیمه  .دنراد  ینوگانوگ  ياه  هقرف  ناناملسم  اما 
دندوب یناسک  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  نارود  رد  صوصخ  هب  .دنا  هدشن  قفوم  یلو  دنا ،
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ياه تموکح  نارود و  نآ  یعامتجا  طیارش  یلو  دنسانشب ، اقیقد  ار  مالسا  دنتـساوخ  یم  دندرک ؛ یم  یگدنز  رانک  هشوگ و  رد  هک 
لمع رادقم  نامه  هب  دیاب  دنراد و  تیلوؤسم  دـنا ، هدرک  ادـیپ  تخانـش  هک  يا  هزادـنا  هب  دارفا  هتـسد  نیا  .دوب  راک  نیا  عنام  هنارباج 

ار هار  مامت  نوچ  دنرادن ؛ مه  ار  یتیانع  هنوگ  همه  تفایرد  قاقحتسا  اعبط  .دننک 

هحفص 80] ]

دنچ ره  دنا ، هتفاین  تسد  اهنآ  هب  ندرکن ، لمع  لیلد  هب  اهنآ  هک  هتـشاد  دوجو  یتالامک  دـنا  هتخانـشن  هک  ییاهزیچ  رد  .دـنا  هدومیپن 
.المع نسحأ  نم  رجأ  عیضن  انا ال  داد : دهاوخ  ار  اهنآ  شاداپ  دح  نیمه  رد  مه  دنوادخ  .دنا  هتشادن  تخانـش  هنیمز ي  رد  يریـصقت 
نامه هب  مه  دنوادخ  .دنا  هدرک  لمع  دنا  هدیمهف  هچنآ  هب  یلو  دنا ، هتـشاد  روصق  هکلب  دنا  هتـشادن  ریـصقت »  » تخانـش رد  اهنآ  [ 59]

.دهد یم  ناششاداپ  هزادنا 

لومـشم قیرط ، یط  يارب  دنا و  هداهن  ماگ  حیحـص  ریـسم  رد  زین  دوخ  شـشوک  شالت و  اب  دـنا و  هتخانـش  ار  دـصقم  هک  یناسک  اما 
دیاب و  لمع ، هنیمز ي  رد  رگم  دنرادن ، یلکشم  چیه  رگید  دنتـسه ) مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هعیـش ي  ینعی   - ) دنا هدش  یهلا  قیفوت 

سکره هک  تسین  نینچ  .دنراد  یبتارم  تفرعم ، ظاحل  زا  مه  اهنیا  هتبلا  .دنا  هتخانش  تسرد  ار  هار  فده و  نوچ  دنشوکب ؛ لمع  رد 
یم قرف  رگیدکی  اب  دارفا  تفرعم  ملع و  بتارم  دسانـشب ، شداعبا  همه ي  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاروتـسد  مامت  دش ، هعیش 
سک ره  .دش  دنهاوخ  مورحم  زین  نآ  راثآ  كرد  زا  عبتلاب  دنشاب و  هدیسرن  تایئزج  مامت  لماک  تخانش  هب  یخرب  تسا  نکمم  .دنک 

.دش دهاوخ  رادروخرب  مه  يرت  شیب  راثآ  زا  دشاب ، هدیسر  رت  لماک  تخانش  هب 

زا ار  مالسا  میرادن و  يدوبمک  تخانش  ظاحل  زا  نایعیش  ام  هک  تسا  نیا  رب  ام  ضرف  لاح  ره  رد 
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قرغ ار  ام  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  مینک ، لمع  یتسرد  هب  رگا  سپ  .میا  هتخانش  شداعبا  همه ي  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرط 
!؟ دراد لخب  رگم  دنک !؟ هریخذ  یـسک  هچ  يارب  ار  شیاه  تمعن  دهاوخ  یم  ادخ  رگم  دنکن ؟ نینچ  ارچ  و  درک ، دـهاوخ  تمعن  رد 

يرگید هب  هداد  یکی  هب  ار  هچ  ره  تسین ، یـضراعت  محازت و  ترخآ  رد  دوش ؟ یم  مامت  شیاه  تمعن  دهدب ، اه  یـضعب  هب  رگا  ایآ 
[. 60  ] .نوکیف نک  هل  لوقی  نأ  ائیش  دارأ  اذا  هرمأ  امنا  دهدب ؛ دناوت  یم  مه 

ار هچ  ره  دومیپ ، تسرد  ار  تخانـش  هار  سک  ره  مه  اج  نیا  رد  .درادن  دوجو  ترخآ  رد  تسا و  ایند  ياه  یگژیو  زا  تیدودـحم 
نالف رگا  هک  دوش  هتفگ  مه  شدوخ  هب  رگا  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دشابن ؛ تحلـصم  هک  نآ  رگم  دـنک ، یم  اطع  وا  هب  ادـخ  دـهاوخب 

.تسا رتهب  هتساوخ  ادخ  هک  نامه  دیوگ  یم  دنک و  یمن  لوبق  يوش ، یم  مورحم  يرگید  زیچ  زا  دوش  هداد  وت  هب  زیچ 

راک هب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  زین  ار  ناشناوت  مامت  دنا و  هتفر  تسرد  مه  ار  هار  دنا ، هداد  صیخـشت  تسرد  ار  دصقم  هک  یناسک  سپ 
قرغ ترخآ ، ایند و  رد  هک  یناسک  نامه   ) دنا هتفرگ 

هحفص 81] ]

مامت رد  ار  نآ  دنا و  هتخانـش  تسرد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هویـش ي  هک  دنتـسه  یناناملـسم  دش ) دنهاوخ  ادخ  ياه  تمعن  رد 
یناسک  ) ام نایعیـش  رگا  بدنج ، رـسپ  يا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ساسا ، نیا  رب  .دنا  هداد  رارق  روحم  ناشیگدنز  داعبا 

( دـنا هدـنادرگ  دوـخ  تمه  ههجو ي  ار  یقیقح  تداعـس  دـنا و  هتخانـش  تـسرد  ار  تماـیق ، ادـخ و  ینعی  ناشیگدـنز ، دـصقم  هـک 
.دنک یم  دوخ  ياه  تمعن  رد  قرغ  ار  نانآ  دنوادخ  دنوشن  فرحنم  دنا  هدرک  باختنا  هک  يریسم  زا  دنهد و  جرخ  هب  تماقتسا 

تداعس هب  یبای  تسد  طرش  تماقتسا ،

حیضوت رد 
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رد یکی  تسا ؛ هدش  تماقتسا  هب  رما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نآرق ، ياج  دنچ  رد  هک  مینادب  تسا  اج  هب  تماقتـسا ،» »
؛ کعم بات  نم  ترما و  امک  مقتـساف  هیآلا : هذه  ناکمل  دوه  هروس  ینتبیـش  دومرف : هک  تسا  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  دوه  هروس ي 
هک هنوگ  ناـمه  تسا ، هدرک  هبوت  وت  اـب  هک  ره  وت و  زروب  تماقتـسا  سپ  هیآ : نیا  دوجو  ببـس  هب  درک ؛ ریپ  ارم  دوه  هروس ي  [ 61]
یم ریپ  ار  ناسنا  هچنآ  عقاو ، هب  .دندرک  یم  دیکأت  ثیدح  نیا  رب  دایز  دوخ ، نانخـس  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .يا  هدش  هداد  نامرف 
نا دهد : یم  تراشب  ناگدنزرو  تماقتسا  هب  يرگید  هیآ ي  رد  دنوادخ  روظنم ، نیمه  هب  .تسا  تماقتسا »  » تسا نکشرمک  دنک و 
هک نانآ  [ 62 [ ؛ نودـعوت متنک  یتلا  هنجلاب  اورـشبأ  اونزحت و  اوفاخت و ال  الأ  هکئالملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذـلا 
رب ام  تراشب  دیشابن و  نیگمغ  دیسرتن و  هک  دنیآ  دورف  نانآ  رب  ناگتشرف  دندیزرو ، تماقتسا  سپس  تسا ، هللا  ام  راگدرورپ  دنتفگ :

.دیا هدش  هداد  هدعو  هک  یتشهب  هب  امش 

يرادیاپ هار  نیا  رد  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذـم  قح و  نید  شریذـپ  ادـخ و  هب  نامیا  فرـص  نیاربانب ،
يریخ چیه  زا  دنوادخ  دشاب ، هنوگ  نیا  یسک  رگا  .میوشن  فرحنم  يا  هظحل  ات  میشاب  بقارم  دیاب  .میهد  جرخ  هب  تماقتـسا  مینک و 
هچنآ زج  زین  وا  دنک و  یم  اطع  وا  هب  دهاوخب  ادخ  زا  هچ  ره  تسا ؛ هوعدـلا  باجتـسم  یـسک  نینچ  .دـنک  یمن  راذـگورف  وا  قح  رد 
رتالاب و تاجرد  هب  هک  یناسک  هتبلا  .دنهد  یم  تسد  دننک و  یم  هحفاصم  وا  اب  مه  هکیالم  دهد ؛ یمن  ماجنا  تسا  ادخ  یضرم 
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دنشاب هدیسر  يرت  لماک 

هحفص 82] ]

[. 63  ] .دننک یم  كرد  ار  اهنآ  هحفاصم  دننیب و  یم  ار  هکیالم 

ایند ياه  تمعن  زا  نانمؤم  يدنم  هرهب  رب  یهلا  تحلصم  ریثأت 

یلک و هدـعاق ي  هدـش  لـقن  تیاور  نیا  رد  یعقاو  ناـنمؤم  نایعیـش و  تازاـیتما  زا  هنوـمن  يارب  هچنآ  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـیاب 
نینچ ینعی  دنا ؛ هدرک  رکذ  نانآ  صوصخ  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یتائاضتقا  هکلب  تسین ، یگـشیمه 

ای دزادـنیب  هیاس  ناشرـس  رب  اـت  دتـسرفب  يربا  اوه  ياـمرگ  رد  ـالثم ، دـنوادخ  هک  تسه  ناـشدوجو  رد  ییاـضتقا  هنوگ  نیا  یناـسک 
لیلد هب  هدرکن  ار  اهراک  نیا  شنمؤم  ناگدنب  زا  یـضعب  يارب  دنوادخ  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  .دـننک  هحفاصم  اهنآ  اب  هکیالم 
بـش رد  درابب ، یناراب  دـشاب  رارق  رگا  دـشاب و  یباتفآ  ناشیاهزور  هک  دراد  دوجو  نانآ  يارب  اضتقا  نیا  ینعی  تسا ؛ رتالاب  یحلاصم 

.دهدن اهنآ  هب  ار  تازایتما  نیا  رتالاو ، حلاصم  یخرب  لیلد  هب  تسا  نکمم  اما  ...و ، دتسرفب  ناشیارب 

يزور نانآ  مهلجرا ؛ تحت  نم  مهقوف و  نم  اولک  ال  هک : تسا  نیا  دـنک  یم  اطع  یناگدـنب  نینچ  هب  دـنوادخ  هک  یتازایتما  هلمج  زا 
ره زا  تمعن  هک  دـشاب  نیا  روظنم  هدوب و  ییانک  ریبعت  نیا  دـیاش  .دـننک  یم  تفایرد  ناـشیاپ  ریز  زا  مهورـس  يـالاب  زا  مه  ار ، دوخ 

مهیلع انحتفل  اوقتا  اونمآ و  يرقلا  لهأ  نأ  ول  و  دیامرف : یم  مه  نآرق  رد  نومـضم ، نیمه  هب  .دوش  یم  ریزارـس  نانآ  يوس  هب  فرط 
نامسآ و زا  تماقتـسا ،) تخانـش و   ) دندرک یم  هشیپ  اوقت  دندروآ و  یم  نامیا  نیمز  لها  رگا  [ 64 [ ؛ ضرألا ءامسلا و  نم  تاکرب 

چیه هک  دنتسه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  صلاخ  نایعیـش  یناسک  نینچ  لماک  قادصم  .میدوشگ  یم  ار  تاکرب  ياهرد  اهنآ  رب  نیمز 
ار ناشیاعد  هک  نیا  رگم  دنهاوخ  یمن  ادخ  زا  زیچ 
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.مهاطعا الا  ائیش  هللا  اولأس  امل  دنادرگ : یم  باجتسم 

هحفص 83] ]

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو  ندوب  شخب  تاجن  طرش 

هراشا

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

اه هتسنادان  زا  توکس  هب  شرافس  نایعیش و  هب  تبسن  ییوگدب  زا  ریذحت 

هک دنک  یم  شرافس  ناشیا  هب  هتشاد و  رذح  رب  نایعیش  هب  تبسن  ییوگدب  زا  ار  نانمؤم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور ، همادا ي  رد 
عوشخ و عوضخ و  اـب  هکلب  دـنیوگن ، اـهنآ  هراـبرد ي  يرگید  زیچ  ریخ ، نخـس  زج  دنـشاب ، راـک  هاـنگ  نایعیـش  زا  یخرب  رگا  یتـح 

.دنریگ رارق  یلاعت  قح  شزرمآ  لومشم  ات  دننک  هبوت  كرت و  ار  ناشناهانگ  دهد  قیفوت  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دننک  اعد  سامتلا ،

هطبار عطق  اهنآ  اب  دندرک ، هدهاشم  دوخ  ینید  ناردارب  زا  ییاطخ  هک  نیا  ضحم  هب  دیابن  نانمؤم  هک  تسا  یقالخا  روتسد  کی  نیا 
ناشداقتعا نامیا و  ساسا  یلو  دنتـسه  راک  هانگ  نایعیـش  رگا  .دـننادب  منهج  لـها  تیادـه و  لـباق  ریغ  فرحنم ، ار  ناـشیا  دـننک و 

.دیامرف اطع  اهنآ  هب  هانگ  كرت  هبوت و  قیفوت  دنوادخ  هک  مینک  اعد  ناشیارب  هناصلاخ  دیاب  تسا ، تسرد 

هب تبسن  دنادب و  دب  ار  ناشراک  نامه  طقف  دنا ، هدرک  مه  یهانگ  رگا  ضرف  رب  دشاب ؛ هتشاد  نظ  نسح  نانمؤم  هب  تبسن  دیاب  ناسنا 
ناشنامیا دنتسه و  نمؤم  هک  ار  یناسک  دنوادخ  دیامرف : یم  هک  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  مه  یتیاور  .دشاب  هتشادن  ینمشد  ناشدوخ 

نمـشد ار  ناشدوخ  اما  دراد ، یم  نمـشد  ار  ناشدب  راک  نامه  دنوادخ  دننکب ، يدب  راک  اهنآ  رگا  دراد ؛ تسود  دـننک  یم  ظفح  ار 
ماجنا مه  یبوخ  راک  رگا  دشابن ، تسرد  ناشدیاقع  هدوب و  دساف  هشیر  زا  یناسک  رگا  سکعرب ، .دراد  یمن 
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.دراد یمن  تسود  ار  ناشدوخ  اما  دراد  یم  تسود  ار  ناشبوخ  راک  دنوادخ  دنهد ،

هحفص 84] ]

رگا میـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وا  دیاب  تسا ، حیحـص  شداقتعا  نمؤم و  یـسک  رگا  میـشاب ؛ هنوگ  نیا  نارگید  هب  تبـسن  دـیاب  زین  ام 
.دوش هدیزرمآ  دنک و  كرت  ار  شهانگ  دهد  قیفوت  وا  هب  دنوادخ  مینک  اعد  میرادب و  نمشد  ار  شهانگ  نآ  دنک ، یم  مه  یهانگ 

طرـش نیا  هب  دشاب ، هتفریذپن  ار  ام  نانمـشد  تیالو  هتفریذپ و  ار  ام  تیالو  دیایب و  ام  غارـس  سک  ره  دیامرف : یم  همادا  رد  ترـضح 
تـسا هبتـشم  لکـشم و  شیارب  هک  ییاـه  هنیمز  رد  دـنک و  زیهرپ  دـناد  یمن  هک  ییاـهزیچ  نتفگ  زا  دـیوگب و  دـناد  یم  هچ  ره  هـک 

.دور یم  تشهب  هب  هدش و  ام  تعافش  لومشم  دیامن ، توکس 

.دیامن يراددوخ  رظن  راهظا  زا  دنک و  توکس  دیاب  درادن ، ملع  نآ  هب  تبسن  هک  دوش  هدیسرپ  یلاؤس  یصخش  زا  رگا  ساسا ، نیا  رب 
راکنا هب  دنشاب ، هدرک  قیقحت  هتشاد و  ملع  نآ  هرابرد ي  هک  نیا  نودب  دوش ، یم  حرطم  يا  هلأسم  یتقو  هک  دنتسه  دارفا  زا  يرایـسب 
لیاسم رد  رگا  هک  دشاب  هتـشاد  ار  تعاجـش  نیا  دیاب  نمؤم  ناسنا  .دنناد  یمن  زین  ار  دوخ  راکنا  لیلد  هک  یلاح  رد  دنزادرپ ، یم  نآ 

رت صصختم  هدرک و  هنیمز  نیا  رد  يرت  شیب  قیقحت  هک  یـسک  زا  مناد ؛ یمن  : » دیوگب تحارـص  اب  دش  یلاؤس  وا  زا  نآ  ریغ  ینید و 
دیاب دـنراد ، یهاگآ  ملع و  نآ  هب  تبـسن  دـنا و  هدرک  قیقحت  بوخ  یعوضوم  هرابرد ي  هک  یناسک  رگید ، يوس  زا  .دیـسرپب  تسا 

.دنیامن عافد  نآ  زا  دنتسیاب و  ناشفرح  يور  راوتسا  مکحم و 

طورشم ای  قلطم  ناسنا ؛ تداعس  رد  تیب  لها  تیالو  ریثأت 

راهطا همئا  تیالو  نوچ  دننک  یم  نامگ  یخرب  هک  تسا  نیا  هدش ، تاماهبا  زا  یلیخ  أشنم  هک  یساسا  هلأسم  کی 
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مهیلع همئا  تیالو  یـسک  رگا  رگید  فرط  زا  دنوش و  یم  هدـیزرمآ  دـنهد ، ماجنا  ار  یهانگ  ره  رگا  دـنراد ، لوبق  ار  مالـسلا  مهیلع 
.دور یم  منهج  هب  درذگ و  یمن  وا  زا  دنوادخ  دهد ، ماجنا  يدایز  تادابع  دنچ  ره  دشاب ، هتشادن  لوبق  ار  مالسلا 

همئا دنتـسه و  هعیـش  هک  نیمه  دـننک  یم  روصت  یناسک  دراد -  دوجو  هراب  نیا  رد  هک  يدایز  تایاور  هب  هجوت  اب  و  ساسا -  نیا  رب 
اهنآ .دـنریگ  یم  رارق  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تعافـش  لومـشم  دـنوش ، بکترم  زین  یهانگ  رگا  دـنراد ، تسود  ار  رـشع  انثا 

، دنهد رارق  ناگدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  دننک و  تکرش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هضور ي  رد  ضرف  رب  رگا  هک  دنرادنپ  یم  نینچ 
ناشناهانگ همه ي  [ 65 « ] هنجلا هل  تبجو  نیسحلل  یکابت  وا  یکبا  وا  یکب  نم  : » تیاور هب  هجوت  اب 

هحفص 85] ]

هتشادن ندرک  هانگ  زا  ییابا  چیه  رگید  دوش  یم  ثعاب  فرط  کی  زا  دنک ، هاگن  تیاور  هب  دید  نیا  اب  یسک  رگا  .دوش  یم  هدیزرمآ 
ار وا  ناهانگ  همه ي  ناربج  مالسلا ، هیلع  ادهـشلادیس  يارب  یکابت  اروشاع و  بش  کی  رد  ندز  هنیـس  الثم  دنک  یم  رکف  اریز  دشاب ؛

نیبدب دح  زا  شیب  دنرادن ، لوبق  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تماما  هک  یناسک  هب  تبـسن  يدرف  نینچ  رگید  يوس  زا  دنک ، یم 
نکر و نیب  رگا  دشاب ، هتـشادن  لوبق  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  یـسک  رگا  هک  میراد  نومـضم  نیا  هب  مه  یتیاور  .دوش  یم 

.درب یم  منهج  هب  ار  وا  دنوادخ  دوش ، يا  هدیکشخ  کشم  لثم  هک  يروط  هب  دنک  تدابع  ماقم 

هب همادا  رد  هک  تسا  يرورض  صوصخ  نیا  رد  هتکن  دنچ  نایب  ریخ ، ای  تسا  حیحص  یتایاور  نینچ  دنـس  ایآ  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
.مینک یم  هراشا  اهنآ 

لمع نامیا و  مزالت 

تسا نیا  مهم  يداقتعا  هلأسم  کی 
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لصا ایآ  رگید  ترابع  هب  تسا ؟ یفاک  ییاهنت  هب  لمع  ای  ییاهنت و  هب  نامیا  ای  دنتـسه  تداعـس  طرـش  ود ، ره  لمع  نامیا و  ایآ  هک 
؟ ود ره  ای  لمع ، ای  تسا  نامیا 

زور دنوادخ ، یـسک  رگا  .درادن  یـشزرا  نامیا  نودب  لمع  میرک ، نآرق  رظن  زا  کش  نودب  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  یلامجا  خـساپ 
ماجنا هک  مه  یبوخ  راک  ره  دشاب ، هتشادن  لوبق  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تمایق ،

هب دهاوخ  یم  هنوگچ  درادـن  تمایق  زور  منهج و  تشهب و  هب  يداقتعا  هک  یـسک  الوصا  .دوش  یمن  شترخآ  تداعـس  ثعاب  دـهد ،
مل هءاج  اذا  یتح  ءام  نآمظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک  مهلاـمعأ  اورفک  نیذـلا  و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  دورب !؟ تشهب 

نابایب رد  دنام  یبارس  هب  لثم  رد  ناشلامعا  دنرفاک ، هک  نانآ  و  [ 66 [ ؛ باسحلا عیرس  هللا  هباسح و  هافوف  هدنع  هللا  دجو  ائیـش و  هدجی 
ار ادخ  رفاک ، نآ  دباین و  بآ  چیه  دسر  اج  نادب  نوچ  دباتـش ، نآ  بناج  هب  درادنپ و  بآ  ار  نآ  هنـشت  صخـش  هک  بآ  یب  راومه 

باسح هب  تعرـس  اب  ادخ  و  دـهدب ] شرفک  رفیک  و   ] دـسرب لماک  مامت و  شراک  باسح  هب  هک  دـنیبب  شیوخ  لامعا  رظان  رـضاح و 
.دنک یم  یگدیسر  قیالخ  مامت 

هحفص 86] ]

نالک یلیخ  ياه  لوپ  ای  دـنزاس  یم  ناتـسرامیب  الثم  دـنهد ، یم  ماجنا  یگرزب  دایز و  بوخ  ياهراک  هک  ار  یناـسک  ـالومعم  مدرم 
دنوادخ رظن  رد  اهنآ  ياهراک  ...و  تمایق  زور  هب  داقتعا  مدع  لیلد  هب  دیاش  هک  نآ  لاح  دنرامش ، یم  مرتحم  رایسب  دننک ، یم  جرخ 

هدرک و عارتخا  ار  قرب  هک  یسک  دوش  یم  رگم  دنسرپب ، یضعب  تسا  نکمم  .دشاب  هتشادن  یشزرا 
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ار قرب  هک  يدرف  نیمه  رگا  نآرق  رظن  زا  هک  تسا  نیا  خساپ  دورن ؟ تشهب  هب  دننک  یم  هدافتسا  وا  عارتخا  زا  ایند  مامت  مدرم  هزورما 
زین مالسلا  مهیلع  رشع  انثا  همئا ي  نآرق و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسا ، تیناقح  و  دنوادخ ، دوجو  تسا ، هدرک  عارتخا 

.دور یمن  تشهب  هب  دشاب ، هدرک  راکنا  دانع  يور  زا  ار  اهنآ  مامت  یلو  دشاب  هدش  تباث  شیارب 

هک مه  یبوخ  راک  ره  دـنک ، یهاتوک  دـمهفب ، دـناوت  یم  ای  دـمهف  یم  هک  نیا  اب  دـنک و  راکنا  ار  یتقیقح  دـمع  يور  زا  هک  یـسک 
یگدیسر رد  اما  دهدب ، ار  وا  بوخ  راک  يازج  ایند  رد  دنوادخ  تسا  نکمم  هتبلا  .دوش  یمن  شیورخا  تداعس  بجوم  دهد ، ماجنا 

.درادن يریثأت  ترخآ  رد  وا  لامعا  هب 

راکنا ار  اهنآ  ادمع  دـشاب و  هدـش  تباث  شیارب  یهلا  فراعم  ینعی  دـشاب ؛ هتـشادن  نامیا  یـسک  رگا  نآرق ، مالـسا و  رظن  زا  نیاربانب 
نکمم زین  بلطم  نیا  سکع  هنجلا .» حـیر  دـجیال  : » دـنک یمن  مامـشتسا  مه  ار  تشهب  يوب  یتح  دور ، یمن  تشهب  هب  اهنت  هن  دـنک ،

یـسک هک  نیا  ضرف  الـصا  دیاش  هتبلا  .دهد  یمن  ماجنا  یبوخ  راک  چـیه  اما  دراد  نامیا  هک  یـسک  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تسا 
، دیوگ یم  ربکا » هللا   » کی لقادح  دراد  نامیا  هک  یسک  نوچ  دشابن ؛ تسرد  دهدن ، ماجنا  یحلاص  لمع  چیه  دشاب و  هتـشاد  نامیا 

اعطق دراد و  لوبق  ار  اهنیا  صخـش ، هک  تسا  نیا  نامیا  يانعم  ...و  دراد  عوضخ  یهلا  هاگـشیپ  رد  دنک ، یم  ادـخ  يارب  هدجـس  کی 
یلو دشاب  هتشاد  نامیا  یبلطم  هب  یـسک  تسا  نکمم  ریغ  .تشاد  دهاوخ  مک -  دودحم و  دنچ  ره  يرثا -  وا  یگدنز  رد  هدیقع  نیا 

وا یگدنز  رد  يرثا  چیه 
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يارب یعوضخ  شلد  رد  لقادح  دیوگب ، ربکا » هللا   » دناوتن دشاب و  لال  رگا  یتح  تسه ،» ادخ   » هک دراد  لوبق  رگا  .دراذـگن  ياج  رب 
لکـشم رایـسب  دهدن ، ماجنا  یحلاص  لمع  چیه  یلو  دـشاب  هتـشاد  یعقاو  نامیا  یـسک  هک  نیا  ضرف  نیاربانب  .دـهد  یم  ماجنا  ادـخ 

ضحم هب  یلو  دروایب  نامیا  دسانشب و  ار  ادخ  فیلکت ، نس  هب  ندیسر  يادتبا  رد  یناوجون  هک  تسا  نیا  الثم  شلوقعم  ضرف  .تسا 
.دهد ماجنا  یحلاص  لمع  دنکن  تصرف  دورب و  ایند  زا  ندروآ ، نامیا 

ضرف هک  نآ  طرش  هب  دشاب  تداعس  أشنم  دناوت  یم  ییاهنت  هب  نامیا  لاح ، ره  رد 

هحفص 87] ]

هکلب دنهد  یمن  ماجنا  ریخ  راک  کی  اهنت  هن  ناشرمع  مامت  رد  اما  میراد  نامیا  دنیوگ  یم  هک  یناسک  ياعدا  .دشاب  هتـشاد  یحیحص 
حلاص لامعا  همه ي  كرت  اب  یعقاو  ناـمیا  .دـنیوگ  یم  غورد  تسین و  تیعقاو  اـب  قبطنم  دـنوش ، یم  زین  یناوارف  تاـیانج  بکترم 

تداعـس أشنم  دـناوت  یم  نامیا  هک  نیا  لصا  .دـشاب  هدرکن  ادـیپ  ار  یلامعا  نینچ  ماـجنا  تصرف  یـسک  هک  نیا  رگم  درادـن ؛ ناـکما 
تـصرف صخـش  دـشاب و  مهارف  نآ  طیارـش  هک  نیا  طرـش  هب  تسا  حـلاص  لمع  نامیا ، همزال ي  اما  تسا  حیحـص  هسفن  یف  دوشب ،

.دهد ماجنا  یحلاص  لمع  ات  دشاب  هتشاد 

یم هانگ  بکترم  هک  دنتـسه  یناوارف  نانمؤم  ارچ  سپ  دـنک ، یمن  هانگ  نمؤم  ناسنا  تسا و  حـلاص  لمع  ناـمیا ، همزـال ي  رگا  اـما 
اهنآ رب  بضغ  توهـش و  یتقو  ینعی  تسا ؛ فیعـض  ناشنامیا  اما  دنتـسه  نمؤم  اهنآ  هک  مییوگب  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  دنوش ؟

، دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  .دـنوش  یم  هانگ  بکترم  دـننک و  یم  شومارف  ار  نامیا  همزال ي  دوش ، یم  بلاغ 
ادج نمؤم  درف  زا  نامیا  حور  هانگ ، ماجنا  ماگنه  هب 
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نامیا حور  هرابود  درک ، شکورف  شبـضغ  ای  توهـش و  یتقو  و  دوش -  یمن  مه  رفاـک  اـما  تسین -  نمؤم  هظحل  نآ  رد  دوش و  یم 
هانگ بکترم  بضغ  توهـش و  هبلغ ي  لیلد  هب  یلو  تسا ، هداد  ماجنا  مه  یحلاص  لمع  هلمجلا  یف  هک  ینمؤم  ناـسنا  .ددرگ  یمرب 

 - شناهانگ رب  زور  ره  دـنک و  شومارف  ار  نامیا  مزاول  تادـقتعم و  یلک  روط  هب  هک  دوش  بجوم  هانگ ، نامه  ماـجنا  رگا  دوش ، یم 
هللا و تایآب  اوبذک  نأ  ياوسلا  اؤاسأ  نیذـلا  هبقاع  ناک  مث  دراد : رارق  رفک  ضرعم  رد  يدرف  نینچ  دوش ، هدوزفا  هریبک -  ناهانگ  نآ 
ار ادخ  تایآ  هدش و  رفاک  هک  دش  نیا  دنتخادرپ  دـب  رادرک  تشز و  لامعا  نآ  هب  هک  نانآ  راک  ماجنارـس  [ 67 [ ؛ نؤزهتسی اهب  اوناک 

يدرف نینچ  نامیا  .درادن  نامیا  تقایل  رگید  تسا ، هدش  هدولآ  هانگ  هب  ردـق  نیا  هک  یلد  تسا  یعیبط  .دـندرک  رخـسمت  بیذـکت و 
.ددرگ یمن  زاب  رگید  دور و  یم  نیب  زا  یلک  روط  هب  دعب  دوش و  یم  فیعض  مک  مک 

رگا اریز  دنیبب ؛ دوخ  مشچ  يولج  هشیمه  ار  رطخ  دیاب  مه  زاب  دهد ، یم  ماجنا  مه  ریخ  راک  دراد و  یحیحـص  نامیا  هک  یناسنا  هتبلا 
رفک ضرعم  رد  تسا  نکمم  دوش ، هدولآ  هانگ  هب  ...و  دـسح  ایند ، صرح  ماقم ، ترهـش و  توهـش و  بح  لـیلد  هب  هدرکاـن  يادـخ 

.دریگ رارق 

ات یناسنا  رگا  .دوش  یمن  يدبا  تداعـس  بجوم  مه  ینامیا  ره  هتبلا  .ددرگ  تداعـس  بجوم  ات  دـشاب  هتـشاد  اقب  دـیاب  نامیا  نیاربانب 
بلطم نیا  سکع  .تسا  هدوب  رفاک  لوا  زا  هک  تسا  نیا  لثم  دوش ، نامیا  دقاف  گرم  هظحل ي  رد  اما  دـشاب ، نامیا  اب  رمع  رخآ  زور 

؛ تسا قداص  زین 
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رگا ینعی 
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.دوش یم  هدیزرمآ  وا  هتشذگ ي  ناهانگ  دروایب ، نامیا  اعقاو  رمع  رخآ  هظحل ي  طقف  یسک 

ناهانگ بکترم  رگید  يوس  زا  یلو  هداد  ماجنا  یحلاص  لمع  هک  ینمؤم  ناـسنا  يورخا  تشونرـس  هک  تسا  نیا  رگید  ضرف  کـی 
؟ منهج هب  ای  دور  یم  تشهب  هب  ایآ  يدرف  نینچ  تسیچ ؟ دوش ، یمن  هبوت  هب  قفوم  گرم  زا  لبق  تسا و  هدش  زین  يدایز 

همه ي دوش ، یعقاو -  حوـصن و  هبوـت ي  مه  نآ  هبوـت -  هب  قـفوم  گرم  زا  لـبق  رگا  ناـسنا  مییوـگب ، دـیاب  هلأـسم  نیا  حیـضوت  رد 
اما دوش ؛ یم  ناراک  هانگ  رت  شیب  يرجت  بجوم  بلاطم  هنوگ  نیا  نایب  دـنیوگب  یناسک  تسا  نکمم  .دوش  یم  هدـیزرمآ  شناهانگ 

دنوادخ دش ، هبوت  هب  قفوم  رگا  لاح  ره  رد  دوش ؟ یم  حوصن  هبوت ي  هب  قفوم  هک  دـشاب  نئمطم  دـناوت  یم  یـسک  هچ  مییوگ  یم  ام 
اروفغ هللا  ناک  تانـسح و  مهتائیـس  هللا  لدـبی  کئلوأف  اـحلاص  لـمع  نمآ و  باـت و  نم  ـالا  دزرماـیب : ار  وا  ناـهانگ  هدرک  تناـمض 

هب لدب  ار  اهنآ  ناهانگ  ادخ  سپ  دنرآ ، ياج  هب  حلاص  لمع  ادخ  هب  نامیا  اب  دننک و  هبوت  هانگ  زا  هک  یناسک  نآ  رگم  [ 68 [ ؛ امیحر
.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ناگدنب  قح  رد  دنوادخ  هک  دنادرگ  باوث 

رد رگا  تسا ، هدیسرن  هریبک  دح  هب  هک  هدش  يریاغص  بکترم  اهنت  هدرک و  كرت  ار  ریابک  دوخ  رمع  تدم  رد  هک  یناسنا  نینچ  مه 
الخدم مکلخدن  مکتائیس و  مکنع  رفکن  هنع  نوهنت  ام  رئابک  اوبنتجت  نا  دزرمآ : یم  ار  وا  دنوادخ  دوشن ، هبوت  هب  قفوم  رخآ  تاظحل 

امـش رگید  ناهانگ  زا  ام  دـینیزگ  يرود  دـنا  هدرک  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  ] هریبک ناهانگ  [ یگرزب ناهانگ  زا  هچ  نانچ  [ 69 [ ؛ امیرک
[ ملاع ود  رد   ] ار امش  میرذگ و  رد 
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رارصا اریز  دشاب ؛ هدیسرن  هریبک  دح  هب  يدرف  نینچ  ریاغـص  تائیـس و  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  .میناسرب  وکین  دنلب و  یماقم  هب 
.هریبک تسا  یهانگ  دوخ  ریاغص ، رب 

کلم میراد ، هنیمز  نیا  رد  هک  یتاـیاور  ساـسا  رب  روطچ ؟ دـنک  هبوت  شا  هریبـک  هاـنگ  زا  هدـشن  قـفوم  گرم  زا  لـبق  هک  يدرف  اـما 
دـنور و یم  تشهب  هب  دـش ، كاپ  ناشباسح  ناشناج ، نتفرگ  تخـس  نامه  اب  رگا  .دریگ  یم  تخـس  ار  دارفا  هنوگ  نیا  ناج  توملا 

خزرب ملاع  رد  ربق و  لوا  بش  هک  نیا  .دنشاب  هتـشاد  ییاه  باقع  هلمجلا  یف  هدوب و  بذعم  خزرب  ملاع  رد  یتدم  تسا  نکمم  هنرگ 
رد یتح  تسا  نکمم  .دناد  یم  ادخ  دننک ، یم  اهنآ  اب  يا  هلماعم  هچ 

هحفص 89] ]

لومشم دش ، كاپ  ناشباسح  اه ، باقع  نیا  اب  رگا  .دنشاب  هتـشاد  ییاه  یگنـشت  اه و  یگنـسرگ  اه ، يراتفرگ  اه ، یتحاران  رـشحم ،
طرش هتبلا  .دنور  یم  تشهب  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تعافـش  هب  دنوش و  یم  شزرمآ 

.دنشاب هدرک  ظفح  ار  نآ  گرم  هظحل ي  ات  دشاب و  هدروخن  همطل  ناشنامیا  لصا  هک  تسا  نیا  تشهب ، هب  نتفر 

دوخ هک  يا  هریبک  مه  نآ  هریبک -  هانگ  بکترم  یـسک  رگا  دـندوب  دـقتعم  جراوخ  هریبک » بکترم   » باب رد  هک  دـنامن  هتفگاـن  هتبلا 
نتفریذـپ اریز  دنتـسناد ؛ یم  رفاک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  .تسا  رفاـک  دوش ، دنتـسناد -  یم  هریبک  اـهنآ 

یم رس  ار  نایعیش  دنتـشاد  هک  یفارحنا  دیاقع  نامه  لیلد  هب  اهنآ  .دنتـشادنپ  یم  هریبک  هانگ  کی  ار  ترـضح  نآ  يوس  زا  تیمکح 
هدیقع ي نینچ  دـندوب ، نآرق  ظفاح  راهنلا و  مئاص  لیللا و  مئاق  هک  ییاه  نامه  يرآ ، .دـندرک  یم  زواجت  ناشیاه  نز  هب  دـندیرب و 

لوق نیا  تروص ، ره  رد  .دنتشاد  يدساف 
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، دوشن مه  هبوت  هب  قفوم  دـهد و  ماـجنا  يا  هریبک  هاـنگ  یـسک  رگا  هتبلا  .تسا  طـلغ  دوش ، یم  رفک  بجوم  يا  هریبک  ره  هک  جراوخ 
هدـش مه  يا  هریبک  بکترم  دـنچ  ره  دـشاب ، هدـنام  ظوفحم  شنامیا  رگا  هکلب  دوش ، یمن  رفاک  اـما  ددرگ  یم  یهلا  باذـع  راـتفرگ 
نامیا نودـب  تسا ؛ یـساسا  طرـش  نامیا  تشهب ، هب  نتفر  يارب  نیاربانب  .دوش  یم  تشهب  دراو  اتیاهن  باذـع ، لمحت  زا  دـعب  دـشاب ،

.دور یمن  تشهب  هب  یسک 

نامیا ناکرا 

مرکا ربمغیپ  هک  ار  هچنآ  نتفریذـپ  تفگ : ناوت  یم  هلمج  کـی  رد  تسا ؟ نکر  دـنچ  ياراد  ناـمیا  هک  تسا  نیا  مهم  هلأـسم  کـی 
هدومرف نایب  ار  يرایسب  دراوم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتبلا  .تسا  نامیا  ناکرا  زا  دنا ، هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ملع یـسک  رگا  الثم  ایآ  تسیچ ؟ اهنآ  هیقب ي  اما  .تسا  داعم  توبن و  دـیحوت و  ینعی  نید ، لوصا  نامه  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  هک  دـنا 
 - تسا هدرک  بوصنم  تفالخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ادخ ، فرط  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  نیا  هب  دراد 

تسا هدینش  ترضح  نآ  زا  ار  بلطم  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یگدنز  لوط  رد  ای  هتشاد و  روضح  ریدغ  رد  الثم 
ناـمیا اـب  دریذـپن ، ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیـالو  هتخادرپ و  نآ  راـکنا  هب  ییوج ، ماـقتنا  ضغب و  هنیک ، دـسح ، يور  زا  اـما  - 

؟ تسا

رگا سپ  .دشاب  هتشاد  لوبق  تسا ، هدروآ  ادخ  فرط  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  هچنآ  همه ي  هک  تسا  نامیا  اب  یـسک 
نوچ دیوگب ، الثم  دنک و  راکنا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  دانع ، يور  زا  یسک 
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گنج رد  ار  مردپ  مالسلا  هیلع  یلع 
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یلع سانلا  نودسحی  مأ  تسا : یمنهج  اعطق  دزادرپب ، نآ  راکنا  هب  دسح  يور  زا  ای  و  مور ، یمن  وا  تیالو  راب  ریز  تسا ، هتشک  ردب 
تهج هب  مدرم  اب  دنزرو  یم  دسح  ایآ  [ 70 [ ؛ امیظع اکلم  مهانیتآ  همکحلا و  باتکلا و  میهاربا  لآ  انیتآ  دقف  هلـضف  نم  هللا  مهاتآ  ام 

یتنطلس کلم و  اهنآ  هب  میداتسرف و  تمکح  باتک و  میهاربا  لآ  رب  ام  هتبلا  هک ]  ] دومن رادروخرب  دوخ  لضف  زا  ادخ  ار  اهنآ  هک  نآ 
.میدرک اطع  گرزب 

هدرک راکنا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  عقاو  رد  دنک  راکنا  ار  نید  تایرورض  یـسک  رگا  دنیامرف  یم  اهقف  هک  نیا 
یتح رگا  هکلب  درادـن ، تایرورـض  یتح  ای  تماما و  هب  داـقتعا  هب  صاـصتخا  هلأـسم  نیا  هتبلا  .ددرگ  یم  زاـب  هلأـسم  نیمه  هب  تسا ،

رد دنک ، راکنا  ار  نآ  دانع  يور  زا  یـسک  و  دشاب ، هتفگ  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اما  دـشابن ، تایرورـض  زا  يزیچ 
.تسا هدرک  راکنا  ار  ربمایپ  تلاسر  عقاو 

تیمکاح هب  ار  ادخ  مرادن ، لوبق  ار  ادخ  مکح  ینعی  تسا ؛ ادـخ  یعیرـشت  تیبوبر  راکنا  هب  شتـشگزاب  انعم  کی  هب  تلاسر ، راکنا 
نیقی هک  یـسک  .دـشاب  لد  رد  طقف  تسا  نکمم  مه  یهاگ  دوش و  هتفگ  نابز  هب  تسا  نکمم  یهاـگ  هلأـسم  نیا  هتبلا  .مرادـن  لوبق 

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

هب اما  دوش ، یم  ناملسم 
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.دوش یم  صخشم  نامیا  مالسا و  نیب  توافت  هک  تسا  اج  نیا  .تسا  قلطم  نامیا  تشهب  هب  دورو  طرش  اریز  دور ؛ یمن  تشهب 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  يزیچ  ره  نتفریذـپ  دوش ، یم  يدـبا  تداعـس  تشهب و  رد  لوخد  بجوم  هک  یعقاو  نامیا  نیارباـنب 
.تسا هدروآ  ادخ  فرط  زا  ملس  هلآ و  هیلع و 

يرکف فعضتسم  هلأسم 

قیاقح دنناوت  یمن  صاخ  یطیارش  رد  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  هک  یناسک  فیلکت  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اج  نیا  رد  هک  یشسرپ 
ار ناممشچ  رادقم  نیا  رگا  اما  دشابن ، ناسآ  یلیخ  امش  نم و  لاثما  يارب  تلاح  نیا  روصت  دیاش  تسیچ ؟ دنهد ، صیخشت  ار  مالسا 

طیارش .دنهد  یم  لیکشت  دارفا  هنوگ  نیا  ار  نیمز  يور  مدرم  تیرثکا  هک  دید  میهاوخ  مینک  رتزاب 

هحفص 91] ]

تیانع ام  هب  ار  فراعم  نیا  هتشاذگ و  تنم  ام  رب  ادخ  رگا  .دننک  كرد  ار  قیاقح  همه ي  مدرم  هک  تسین  يروط  عماوج  زا  يرایسب 
عقاو یطیارش  رد  مدرم  زا  يرایسب  .میشاب  رازگرکش  رایسب  دیاب  میسانشب ، ار  مالـسا  قیاقح  مینک و  ادیپ  یعقاو  نامیا  ات  تسا  هدومرف 

رد یمالـسا  ياه  هقرف  زا  يرایـسب  لاثم  يارب  .تسین  نآ  زج  دنیوگ و  یم  اهنآ  هک  تسا  نآ  تقیقح  دـننک  یم  لایخ  هک  دـنا  هدـش 
هار دـننک  یمن  روصت  الـصا  ناشدوخ ، یعامتجا  یطیحم -  طیارـش  اـب  داـیز  سنا  لـیلد  هب  هک  دنتـسه  نیـشن  هعیـش  ریغ  ياـهروشک 

دنناوخ و یمن  زامن  نایعیش  تسا ، رگید  ینآرق  نایعیـش  نآرق  دندقتعم  دنناد و  یم  كرـشم  ار  نایعیـش  اهنآ  .دشاب  حیحـص  يرگید 
دنا هدرک  تسرد  نومـضم  نیا  هب  یلوعجم  تیاور  یتح  ...و  دراد ! توافت  ناناملـسم  زامن  اب  تسا و  يرگید  زیچ  دنناوخب ، مه  رگا 

هب ار  یحو  هک  نیا  ياج  هب  هدرک و  تنایخ  نیما  لیئربج  دندقتعم  اه  هعیش  هک 
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![ نایعیـش  ] اهنآ ور  نیا  زا  تسا ! هدرک  لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  یهابتـشا  دـنک ، لزاـن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نیما لـیئربج  هللااـب -  ذوعن  ینعی -  نیمـالا !» ناـخ  : » دـنیوگ یم  هبترم  هس  ربـکا ، هللا  نتفگ  ياـج  هب  دوش ، یم  ماـمت  ناـشزامن  یتـقو 
نینچ هک  میروخب  مسق  راب  رازه  ام  رگا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  هعیـش  دـض  رب  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  ناـنچ  نآ  تسا ! هدرک  تناـیخ 

یناسک نینچ  .دننک  یمن  رواب  اهنآ  دهد ، یمن  ماجنا  يراک  نینچ  ام  روشک  رد  زین  هعیـش  رفن  کی  یتح  و  درادـن ، تیعقاو  ییاهزیچ 
.لطاب ای  تسا  قح  عیشت  دننیبب  هک  دنیآ  یمن  رب  ددص  رد  الصا 

و دنـشاب ، هتـشادن  لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تیـالو  یطیارـش ، نینچ  رد  نتفرگ  رارق  لـیلد  هب  یناـسک  مینک  ضرف  نوـنکا 
نآ ایآ  یمنهج ؟ ای  دنتسه  یتشهب  ایآ  يدارفا  نینچ  دننادب ؛ مراهچ  هفیلخ ي  مه  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  قح و  ار  هثالث  يافلخ 

؟ ریخ ای  دوش  یم  زین  دارفا  نیا  لماش  دور ، یم  منهج  هب  دشاب  هتشادن  ار  ام  تیالو  یسک  رگا  دیوگ : یم  هک  یتیاور 

هب فعضتسم ، .دنیوگ  یم  فعضتسم »  » احالطـصا دیآ ، یمن  ناشنهذ  هب  رگید  یبهذم  تیناقح  لامتحا  الـصا  هک  دارفا  هنوگ  نیا  هب 
هک تـسین  نـیا  شیاـنعم  تـشاد ، فاعـضتسا  یعرف  رما  کـی  رد  يدرف  رگا  هـتبلا  .تـسا  روذـعم  فاـعم و  شفاعــضتسا  هزادـنا ي 

.تسا قلطم  فعضتسم 

لقع و هار  زا  هچ  دشاب -  هدش  مامت  شیارب  تجح  هک  هزادنا  ره  هب  دشاب ، فعضتسم  يداقتعا  لیاسم  زا  یضعب  رد  طقف  یـسک  رگا 
.تسا لوؤسم  هزادنا  نامه  هب  لقن -  هار  زا  هچ 

دنام یم  یقاب  یتقو  نامیا  .دـشاب  هدرک  ظفح  ار  نآ  هظحل  نیرخآ  ات  هک  نآ  طرـش  هب  تسا ، نامیا  ناسنا  تداعـس  كالم  نیارباـنب 
هب ناسنا  هک 
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تروص نیا  ریغ  رد  دشاب ، مزتلم  نآ  مزاول 

هحفص 92] ]

یم شلد  هت  اـما  تسا ، هدـش  رفاـک  هک  دوشن  هجوتم  زین  درف  دوخ  تسا  نکمم  یتح  .دور  یم  نیب  زا  دوش و  یم  فیعـض  جـیردت  هب 
ایند رد  يراثآ  دناوت  یم  هچرگ  نامیا  نودب  اهنت  لمع  .دـنک  لوبق  دـناوت  یمن  ار  یهلا  ماکحا  زا  یخرب  دراد و  دـیدرت  کش و  دـنیب 

.درادن ترخآ  يارب  يا  هدیاف  اما  دشاب ، هتشاد 

همئا تماما  هب  دـنراد ، لوبق  ار  نید  لوصا  ریاس  هک  نیا  رب  هوالع  ینعی  دـنراد ؛ یلماک  حیحـص و  تاداـقتعا  هک  یناـسک  اـیآ  نونکا 
مامت مینک ؟ ناشدرط  میوش و  نمشد  اهنآ  اب  دیاب  ام  ایآ  دنا ، هدش  یهانگ  بکترم  مه  یهاگ  اما  دندقتعم ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

، دراد قسف  هب  رهاجت  یـسک  رگا  هتبلا  .تسا  رت  مک  رایـسب  ناموصعم  ریغ  زا  ناموصعم  دادـعت  املـسم  .دنتـسین  موصعم  هک  اه  ناـسنا 
تسا نکمم  اریز  دنک ؛ تقافر  وا  اب  ناسنا  تسین  بوخ  تسا ، تشز  تافص  زا  یضعب  ياراد  یسک  رگا  .مینک  ترـشاعم  وا  اب  دیابن 

دشاب و هتـشاد  يزوسلد  وا  هب  تبـسن  دیاب  هکلب  دـهدب ، ازـسان  شحف و  وا  هب  دـیابن  اما  .ددرگ  التبم  تشز  تافـص  نآ  هب  زین  شدوخ 
.دنک هبوت  كرت و  ار  شناهانگ  ات  دهد  شقیفوت  ادخ  هک  دهاوخب  دنوادخ  زا  يراز  عرضت و  اب  دنک و  داشرا  ار  وا  دیامن  یعس 

یفاک اهنت  نامیا  هک  تسین  انعم  نیدب  نخس  نیا  هتبلا  .دنور  یم  تشهب  هب  هرخالاب  دننک ، ظفح  ار  ناشنامیا  یناسک  رگا  لاح  ره  رد 
راک يا  هرذ  ردق  هب  سک  ره  [ 71 [ ؛ هری ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  .هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  درادن : يرثا  چـیه  هانگ  تسا و 

هب سک  ره  دید و  دهاوخ  ار  نآ  شاداپ ]  ] هدرک کین 
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.دید دهاوخ  ار ] نآ  رفیک   ] هدش بکترم  یتشز  راک  يا  هرذ  ردق 

تشاد هجوت  دیاب  دنشاب و  هدرک  بسک  ار  تعافـش  تقایل  هک  دوش  یم  یناسک  بیـصن  مه  تعافـش  .تسین  باسح  یب  يراک  چیه 
تایح تاظحل  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .ددرگ  یم  تعافـش  تقایل  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  ناـهانگ  زا  یـضعب  باـکترا  هک 
کبـس ار  زامن  هک  یـسک  [ 72 [ ؛ هالـصلاب افختـسم  لانت  نل  انتعافـش  نا  دـییوگب : نم  ناتـسود  تیب و  لها  هب  دـندومرف ، ناـشتکربرپ 

ياهراک زا  یخرب  دوش ، یم  ناهانگ  ندـش  هدـیزرمآ  بجوم  هبوت  هک  روط  نامه  نیاربانب  .دوش  یمن  ام  تعافـش  لومـشم  درامـشب ،
.دنک بلس  يو  زا  ار  تعافش  تیلباق  ای  دنک  داجیا  شیارب  تعافش  قاقحتسا  دناوت  یم  زین  ناسنا  رگید 

هحفص 93] ]

اجر فوخ و 

هراشا

نیب مهنیذـلا  لاـق  وجنی  نمف  تلق  هللا  همحرب  قثاولا  بونذـلا  یلع  يرجتملا ء  وجنی  ـال  هلمع و  یلع  لـکتملا  کـلهی  بدـنج  نبا  اـی 
.باذعلا نم  افوخ  باوثلا و  یلا  اقوش  رئاط  بلخم  یف  مهبولق  نأک  فوخلا  ءاجرلا و 

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

هک دنک  یم  یفرعم  یناسک  ار  یهلا  باذع  زا  ناگتفای  تاجن  بدنج ، نبا  هب  دوخ  تیصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
قثاولا بونذـلا  یلع  يرجتملا ء  اوجنی  هلمع و ال  یلع  لکتملا  کلهی  دراد : دوجو  ناشیاه  لد  رد  لداعتم  یقیقح و  ياجر  فوخ و 

؛ باذـعلا نم  افوخ  باوثلا و  یلا  اقوش  رئاط  بلخم  یف  مهبولق  ناک  فوخلا  ءاـجرلا و  نیب  مهنیذـلا  لاـق  وجنی ؟ نمف  تلق  هللا  همحرب 
ناهانگ ماجنا  رب  دـنوادخ ، تمحر  دـیما  هب  هک  مه  یـسک  دـسر و  یم  تکاله  هب  دراد ، داـمتعا  دوخ  بوخ ]  ] لاـمعا هب  هک  یـسک 
یناسک دندومرف : ترضح  دنک ؟ یم  ادیپ  تاجن  یـسک  هچ  سپ  درک  لاؤس  بدنج ] نبا   ] .تفای دهاوخن  تاجن  دنک  یم  ادیپ  يرجت 

نانآ يراودیما  هن  دنـشاب و  دیماان  ناشناهانگ  شزرمآ  زا  هک  تسا  نانچ  نآ  ناشفوخ  هن  ینعی   ] دشاب اجر  فوخ و  نایم  ناشلاح  هک 
هک  ] تسا يا  هدنرپ  لاگنچ  رد  نانآ  ياه  بلق  ییوگ  .دنشاب ] هتشاد  ار  هانگ  باکترا  تأرج  هک  تسا  نانچ  نآ  دنوادخ  تمحر  هب 

ناشیاه لد  رد  باوث  هب  قوش  مه  دنبای ] ییاهر  نانآ  دنک و  اهر  ار  نآ  ای  دراشفب  دوخ  لاگنچ  رد  ار  نآ  دور  یم  لامتحا  هظحل  ره 
.باذع زا  فوخ  مه  دراد و  دوجو 

فوخ و رون  یکی  دراد ؛ دوجو  روـن  ود  نمؤـم  لد  رد  دراد  یم  ناـیب  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا ي  زا  یتاـیاور 
زا مادک  چیه  دنهد ، رارق  وزارت  کی  هفک ي  ود  رد  ار  اهنآ  رگا  هک  اجر  رون  مه  یکی 
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[. 73  ] .دوب دهاوخن  رت  نیگنس  يرگید 

هحفص 94] ]

یتالاح ینعی  هدارا ، يدابم  دـیاب  هفـسالف ، ریبعت  هب  دـشاب ، هتـشاد  يا  هزیگنا  دـیاب  امتح  دوخ  يراـیتخا  ياـهراک  ماـجنا  يارب  ناـسنا 
ماجنا ار  يراک  ناسنا  ات  دوش  یم  ثعاب  هک  يا  هزیگنا  نیرت  مهم  .دوش  يراـک  ماـجنا  هب  راداو  اـت  دـیآ  دـیدپ  درف  رد  یبلق  یحور و 

ساسحا صاخ  راک  کی  ماجنا  اب  هک  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  ناسنا  رگا  .تسا  درد  تذل و  ساسحا  دیامن ، كرت  ار  يروما  ای  دـهد و 
یتحاران و زا  ندنام  ناما  رد  يارب  سکعرب ، دـهد و  یم  ماجنا  يراودـیما  هزیگنا و  اب  ار  راک  نآ  دـش ، دـهاوخ  مهارف  شیارب  یتذـل 

ياراد هک  تسا  يدوجوم  ره  ناویح و  ناـسنا و  نیب  كرتشم  تلاـح ، نیا  .درک  دـهاوخ  كرت  ار  اـهراک  يرـس  کـی  جـنر ، درد و 
زا هک  رفن  کی  الثم  .دنک  مهارف  ار  یتامدقم  دـیاب  درد ، زا  رارف  ای  تذـل و  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  .دـشاب  یم  رایتخا  هدارا و  تردـق 

اـضعب هفـسالف  .دربب  تذل  نآ  ندروخ  اب  دروایب و  تسد  هب  ینان  همقل  ات  دراد  دیما  دشک ، یم  تمحز  دنک و  یم  راک  بش  ات  حـبص 
عفان وراد  ندروخ  دنیوگ  یم  الثم  دـنرب ؛ یم  راک  هب  ار  عفن »  » ریبعت دراد ، یتامدـقم  ماجنا  هب  جایتحا  هک  ییاه  تذـل  هنوگ  نیا  يارب 
کی ماجنا  هزیگنا ي  اما  .دسرب  یتمالـس  هب  ناسنا  هک  نیا  يارب  تسا  يا  همدقم  هکلب  درادن ، یتذل  نآ  ندروخ  فرـص  ینعی  تسا ؛

زا امیقتـسم  هن  تسا ، هدرک  ثادـحا  ار  یناتـسرامیب  هک  یـسک  ـالثم  .تسا  تحلـصم »  » هکلب عفن ، هن  تسا و  تذـل  هن  اـهراک ، يرس 
.دراد تحلصم  هک  تسا  يراک  اما  تشاد ، دهاوخ  وا  يارب  یعفن  هن  هدرب و  تذل  نآ  نتخاس 

رد ندش  يرتسب  اب  ینارامیب  دنیب  یم  هک  یتقو  وا 
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نوچ مه  يروما  .دـنک  یم  تذـل  تیاضر و  ساـسحا  دـنبای ، یم  يدوبهب  دـننک و  یم  ادـیپ  تاـجن  یمتح  گرم  زا  ناتـسرامیب  نآ 
.دنتسه اهراک  هنوگ  نیا  وزج  زین  تدابع  ماجنا  ملع و  لیصحت 

يا هدـیاف  بولطم و  هب  هک  تسا  نیا  يارب  دـهد ، یم  ماجنا  هدارا  اب  هدـنز ي  دوجوم  کی  هک  يراک  ره  مییوگب  میناوت  یم  نیارباـنب 
رد الباقتم  تسا و  لمع  كالم  هعماج  ای  درف  حالـص  ریخ و  ققحت  بولطم ، روما  رد  .دـشاب  ناما  رد  بولطماـن  يرما  زا  اـی  دـسرب و 

.دشاب یم  رظندم  تسین  هعماج  ای  درف  حالص  هب  هک  ییاهراک  ررض و  درد ، زا  زیهرپ  بولطمان  روما 

بولطم ام  همه ي  يارب  الثم  .دنک  یمن  یـشالت  چیه  اهنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناسنا  هک  دنتـسه  يا  هنوگ  هب  بولطم  روما  یخرب 
هب ندیسر  يارب  هک  دنتسه  يا  هنوگ  هب  زین  یخرب  .میهد  یمن  ماجنا  نآ  يارب  یشالت  چیه  اما  مینامب ، هدنز  ات  میشکب  سفن  هک  تسا 

ریذپ ناکما  الصا  نآ  ققحت  مینادب  یلو  دشاب  ام  بولطم  يرما  رگا  .مینک  مهارف  یتامدقم  دیاب  اهنآ 

هحفص 95] ]

ار نآ  ققحت  لامتحا  یتح  ای  تسا و  یندش  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  اما  مینک ، یمن  شالت  هاگ  چیه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  تسین ،
اجر .دراد  مان  اجر »  » ای دـیما » ، » ناسنا رد  یتلاح  نینچ  ندـمآ  دوجو  هب  .درک  میهاوخ  شالت  نآ  يارب  اـمتح  میهدـب ، هدـنیآ  رد  مه 

رد .دشاب  هتـشاد  دیما  ددنویپ ، یم  عوقو  هب  هدنیآ  رد  دهد  یم  لامتحا  ای  دراد  نیقی  هک  بولطم ، يرما  ققحت  هب  ناسنا  هک  نیا  ینعی 
سرت و ددنویپب ، عوقو  هب  هدـنیآ  رد  دـهد  یم  لامتحا  ای  دراد  نیقی  هک  بولطمان ، يرما  ققحت  زا  ناسنا  هک  نیا  ینعی  فوخ  لباقم ،

.دشاب هتشاد  همهاو 

ماجنا ای  نداد و  ماجنا  يارب  هراومه  ناسنا  نیاربانب 
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یم لصاح  بولطم  يرما  بوخ ، يراک  رثا  رد  هک  نیا  هب  دـیما  دراد ؛ هجوت  سرت  دـیما و  لماع  ود  هب  دوخ ، يرایتخا  لامعا  ندادـن 
هجو ود  ياراد  سرت  دـیما و  لماع  ود  زا  مادـک  ره  هتبلا  .دـبای  یم  ققحت  بولطمان  يرما  دـب ، يراـک  رثا  رد  هک  نیا  زا  سرت  دوش و 

عفد یبولطمان  رما  هک  دشاب  هتـشاد  دیما  مه  دوش و  لصاح  یبولطم  رما  هک  دـشاب  هتـشاد  دـیما  دـناوت  یم  مه  ناسنا  ینعی  دـشاب ؛ یم 
فرطرب شا  يرامیب  هک  دشاب  هتشاد  دیما  مه  دروآ و  تسد  هب  ار  شا  یتمالس  هک  دشاب  هتشاد  دیما  دناوت  یم  مه  ناسنا  الثم  .ددرگ 

الثم دشاب ؛ هتشاد  همهاو  سرت و  دوش  لصاح  بولطمان  يرما  ای  دورب و  تسد  زا  بولطم  يرما  هک  نیا  زا  دناوت  یم  مه  ناسنا  .دوش 
.دنک ادیپ  یضرم  یشوخان و  هک  نیا  زا  مه  و  دورب ، نیب  زا  شا  یتمالس  هک  دسرتب  نیا  زا  مه 

دارفا تخانش  نازیم  اب  سرت  دیما و  هطبار 

هس ود  كدوک  کی  دیما  سرت و  الثم  .دراد  یگتسب  دننک  یم  كرد  هک  ییاهزاین  تفرعم و  تخانش و  نازیم  هب  دارفا ، سرت  دیما و 
يونعم و یعامتجا ، یللملا ، نیب  لیاسم  هب  تبـسن  تقو  چیه  وا  .دریگ  یم  لکـش  دراد  هک  ییاه  هتـساوخ  هدودحم ي  رد  طقف  هلاس 
، يرامیب زا  یلومعم ، يداع و  ياه  ناسنا  رتالاب ، یحطـس  رد  .درادن  اهنآ  زا  يروصت  چـیه  اریز  درادـن ؛ يدـیما  سرت و  ...و  يورخا 
بوخ و هناخ ي  بوخ ، رـسمه  دـنوشب و  راد  لوپ  هک  دـنراد  دـیما  رگید ، يوس  زا  دـنراد و  سرت  ...و  یگدـنز  ياه  يراتفرگ  رقف ،
؛ دـنریگ یم  رظن  رد  مه  ار  يونعم  لیاسم  تسا ، رت  شیب  ناشتفرعم  يرادـقم  هک  يدارفا  .دـنروآ  تسد  هب  یبوخ  یعامتجا  تیعقوم 

دیما دنسرت و  یم  دورب  نیب  زا  ناشنامیا  لقع و  هک  نیا  زا  لاثم ، يارب 
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باذع زا  دنراودیما و  يورخا  ياه  باوث  هب  دـنراد ، نامیا  ترخآ  هب  هک  مه  یناسک  .دوش  هدوزفا  ناشنامیا  تفرعم و  رب  هک  دـنراد 
.دنساره رد  يورخا  ياه 

هحفص 96] ]

، یگنـسرگ زا  دیابن  طقف  هک  دنامهفب  ناسنا  هب  ینعی  دهد ؛ شرتسگ  ار  اه  سرت  اهدیما و  هریاد  هک  تسا  نیا  نید ، لاسرا  هفـسلف ي 
، دروخب همطل  ناسنا  تیناسنا  هب  هک  نیا  دوب ؛ ساره  رد  رت  مهم  ییاهزیچ  زا  دـیاب  اهنیا  زا  رتالاب  هکلب  دیـسرت ، ...و  هقعاـص  يراـمیب ،
زا دـنوادخ  رت ، مهم  همه  زا  دـسرب و  ناسنا  هب  ترخآ  ایند و  رد  دـنوادخ  هیحاـن  زا  یباذـع  دوش ، هایـس  هدولآ و  ناـسنا  بلق  حور و 
هب ار  اه  سرت  هنوگ  نیا  اه  هچب  الثم  .دنسرت  یمن  لیاسم  نیا  زا  هزادنا  کی  هب  دارفا  همه  .دنکن  ییانتعا  وا  هب  دوش و  یـضاران  ناسنا 

نامیا لوا  تاجرد  رد  هک  ییاه  ناسنا  ای  .دنک  یم  یـضاران  ار  دنوادخ  زیچ  هچ  دـنناد  یمن  اهنآ  اریز  دـننک ؛ یمن  كرد  هجو  چـیه 
؛ دنک یم  قرف  اهنآ  اب  دنتسه ، نامیا  رت  یلاع  بتارم  رد  هک  یناسک  سرت  اما  دنسرت ، یم  منهج  ترخآ و  ياه  باذع  زا  دنراد ، رارق 

ییاناوت مه  اه  هچب  هتبلا  .دـنکن  ییانتعا  اهنآ  هب  رگید  دـنوادخ  دوش  ثعاب  ای  دـناجنرب  ار  ناشبوبحم  اـهنآ  راـک  هک  دنـسرت  یم  ـالثم 
.دنوش یم  راد  هصغ  تحاران و  دنک ، یم  رهق  اهنآ  اب  ناشردام  ای  ردپ  یتقو  لاثم ، يارب  .دنراد  ار  دـح  نیا  رد  لیاسم  یـضعب  كرد 
تسا نیا  زین  ناسنا  يرطف  زاین  نیرتالاب  .تسین  يردام  تبحم  رهم و  شزاون و  عطق  یهجوت و  یب  زا  رتدب  كدوک  يارب  یهیبنت  چیه 

.دشاب هتشاد  تیانع  وا  هب  دنوادخ  هک 

یم هدرک و  رکذ  یقــش  دارفا  اـب  دـنوادخ  نـتفگن  نخــس  تماـیق  زور  رد  ار  یهلا  ياـه  باذـع  نـیرت  گرزب  زا  یکی  مـیرک  نآرق 
مهملکی و ال  دیامرف ...:
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یمن ناشیا  هب  و  دیوگ ، یم  نخس  نانآ  اب  تمایق  زور  ادخ  و  [... 74 [ ؛ میلأ باذع  مهل  مهیکزی و  همایقلا و ال  موی  مهیلا  رظنی  هللا و ال 
نالا ام  دیاش  .تسا  رت  تخس  یشتآ  باذع و  ره  زا  باذع ، نیا  .تشاد  دنهاوخ  كاندرد  یباذع  و  دنادرگ ، یمن  ناشکاپ  و  درگن ،

زا میدرک و  ساسحا  نامدوجو  رد  ار  زاین  نیا  هک  تماـیق  رد  هک  هاـگ  نآ  اـما  تسا ، یباذـع  عون  هچ  نیا  هک  مینکن  كرد  یبوخ  هب 
.میا هداد  تسد  زا  ار  یتمعن  هچ  هک  دیمهف  میهاوخ  هاگ  نآ  میدش ، مورحم  ادخ ) هجوت  هاگن و  نتفگ و  نخس   ) دنوادخ تیانع 

لماش میراد  دـیما  اهنآ  هب  ای  میـسرت  یم  اهنآ  زا  ایند  رد  هک  ار  يروما  طقف  تسین و  ییایند  روما  هب  رـصحنم  اـجر  فوخ و  نیارباـنب 
سمل كرد و  ار  اهنآ  میناوت  یم  نامتفرعم  ندرب  الاب  اب  اـم  هک  دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  رت  یـساسا  رت و  مهم  يدراوم  هکلب  دوش ، یمن 

.مینک

هحفص 97] ]

یناسنا تکرح  لماع  ادخ ، زا  اجر  فوخ و 

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

نیا هب  ار  وا  دناوت  یم  هک  دسانـش  یم  ار  یـسک  زین  یهاگ  ددرگ و  زدیا  ای  ناطرـس و  ابو ، هب  التبم  ادابم  هک  دسرت  یم  نیا  زا  یهاگ 
يرورـض مزال و  يرما  دراد ، ار  نآ  عفد  ای  باذـع و  ندرک  دراو  ییاناوت  هک  یـسک  تخانـش  يور ، نیا  زا  .دـنک  التبم  اـه  يراـمیب 

یگدنز هب  ینعی  دنراد ؛ داعم  هب  داقتعا  هک  یناسک  .تسا 
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عقاو رد  تسیک ، تسد  رد  اه  باوث  اه و  باذع  نیا  رایتخا  هک  دنناد  یمن  اما  دندقتعم ، ترخآ  باوث  باذـع و  زین  گرم و  زا  سپ 
هک دنا  هتسیز  یم  ییاه  ناسنا  لبق ، لاس  نارازه  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  دوجوم  نیارق  دهاوش و  زا  .دنسانش  یمن  ار  دنوادخ 

شواک رد  ناسانش  ناتساب  زا  یخرب  .تسه  ییاه  یتحاران  یگنـسرگ و  اج  نآ  رد  هک  دنا  هتـسناد  یم  هدوب و  دقتعم  ترخآ  ملاع  هب 
هدوب دوخ  نامز  سانـشرس  دارفا  زا  ایوگ  هک  ییاه  ناسنا  داسجا  اب  هارمه  هک  دـنا  هدرک  دروخرب  یمدـنگ  ياـه  هشوخ  هب  دوخ  ياـه 

عفر يارب  گرم ، زا  سپ  ملاع  رد  ناگدرم  ندش  هدنز  ماگنه  ات  دنا  هتـساوخ  یم  دوخ  راک  نیا  اب  اهنآ  دیاش  .دندوب  هدـش  نفد  دـنا ،
! دنوشن فلت  یگنسرگ  زا  ات  دننک  لوانت  اه  مدنگ  نیا  زا  دوخ  یگنسرگ 

هکلب تسین ، دراد  دوجو  ییاه  باوث  اـه و  باذـع  اـج  نآ  رد  هک  نیا  گرم و  زا  سپ  یناـهج  دوجو  يداـنم  طـقف  مالـسا  نیارباـنب 
دهاوخ یم  رگا  ناسنا  تسا و  ادخ  تسد  رد  اه  باوث  اه و  باذـع  نیا  رایتخا  هک  دـنامهفب  ناسنا  هب  ات  تسا  ددـصرد  نآ  رب  هوالع 

رگا ینعی  تسا ؛ ایند  نیا  رد  دارفا  دوخ  لامعا  زا  یـشان  اـتلاصا  سرت  نیا  هتبلا  .دـسرتب  ادـخ  زا  دـیاب  دوشن ، ـالتبم  اـه  باذـع  نآ  هب 
میب و هطقن  دیاب  ناسنا  .درک  دهاوخ  لزان  اهنآ  رب  دنوادخ  ار  باذـع  نآ  هک  دـنوش  یم  یباذـع  هب  التبم  دـننکب ، يدـب  راک  اه  ناسنا 
ار ترخآ  ایند و  هدیدنسپ  بولطم و  روما  مه  دوشن و  التبم  ترخآ  ایند و  بولطمان و  روما  اه و  تبیصم  هب  مه  ات  دشاب  ادخ  شدیما 

.تسا ریذپ  ناکما  دنوادخ  زا  تعاطا  وترپ  رد  اهنت  رما  نیا  و  دروآ ، تسد  هب 

ادخ زا  فوخ  یمالسا ، تفرعم  هاگدید  زا  یناسنا  تکرح  لماع 
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تدابع هب  دوخ ، تفرعم  نامیا و  بتارم  بسح  رب  اه  ناسنا  ات  دوش  یم  بجوم  اجر  فوخ و  لـماع  ود  .تسا  دـنوادخ  هب  ياـجر  و 
تسا و منهج  باذع  زا  سرت  لیلد  هب  دارفا  یخرب  تدابع  دنزادرپب ؛ ادخ 

هحفص 98] ]

تربص ...ینبهف  دننک : یم  تدابع  ار  وا  دنتفیب  ادخ  مشچ  زا  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  دنرادروخرب ، نامیا  رتالاب  تاجرد  زا  هک  یناسک 
؟ منک ربص  تقارف  رب  مناوت  یم  روطچ  منک ، ربص  تباذع  رب  رگا  [ 75 [ ؛ کقارف یلع  ربصا  فیکف  کباذع  یلع 

اجر فوخ و  باصن  دح 

رگا .دشاب  هتشاد  ار  نآ  هبترم ي  لقادح  دیاب  نمؤم  هک  تسا  یباصن  دح  ياراد  تسا و  بتارم  وذ  یکیکـشت و  يرما  اجر  فوخ و 
عساو ادخ  تمحر  ردق  نآ  درادن و  نآ  رد  یتلاخد  رگید  وا  ياهراک  دنک  رکف  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دنوادخ  تمحر  هب  ناسنا  دیما 

عقاو رد  دـیما ، نیا  .دـشاب  هتـشادن  یکاب  ناهانگ  باکترا  زا  دوش و  خاتـسگ  ناسنا  اـت  دوش  یم  ثعاـب  دزرمآ ، یم  ار  همه  هک  تسا 
ای درب و  یم  تشهب  هب  دزرمآ و  یم  ار  اهنآ  دارفا ، دوخ  لامعا  ساسا  رب  دـنوادخ  اریز  درادـن ؛ تیعقاو  تسا و  بذاـک  ياـجر  کـی 

بجوم هک  اـجر  زا  يدـح  زین  دوش و  یم  هاـنگ  زا  عناـم  هک  فوخ  زا  يا  هبترم  نتـشاد  نیارباـنب ، .درب  یم  منهج  هب  هدومن و  باذـع 
.دشاب رارقرب  نزاوت  دیاب  لماع  ود  نیا  نیب  هتبلا  .تسا  مزال  بجاو و  ددرگ ، یم  بوخ  لامعا  ماجنا 

، دـنامن یقاب  ناـسنا  رد  هاـنگ  كرت  هزیگنا ي  رگید  هک  يدـح  هب  دوش  مک  فوخ  دـنک و  هبلغ  فوخ  رب  هک  دـشاب  يروط  اـجر  رگا 
رکف دیابن  درف  ینعی  تسا ؛ اطخ  دشاب  اجر  زا  شیب  مه  فوخ  رگا  .تسا  تکاله  نآ  رد  هک  دوش  یم  هانگ  هب  التبم  ناسنا 
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ياهراک ماجنا  اب  دـنک و  هبوت  دـیاب  يدرف  نینچ  .درب  دـهاوخ  منهج  هب  ار  وا  ادـخ  امتح  تسا  هدـش  یهاـنگ  بکترم  نوچ  هک  دـنک 
.دشاب راودیما  دنوادخ  شزرمآ  تمحر و  هب  بوخ ،

ات اـضعب  دارفا  هنوگ  نیا  تفرعم  .تسا  رت  شیب  ناـشتفرعم  ناـمیا و  هجرد  هک  تسا  یناـسک  صوصخم  اـجر  فوخ و  رگید  بتارم 
دهاوخ اهنآ  هب  ییاهزیچ  هچ  ملاع  نآ  رد  دنوادخ  هک  نیا  زا  دننیبب و  ار  ناشدوخ  تشونرـس  دنناوت  یم  یتح  هک  دسر  یم  اج  نادـب 

هیلالج ي تافـص  هب  هجوت  فرـص  هک  دنتـسه  مه  یناسک  .دشاب  لکـشم  ام  يارب  تلاح  نیا  روصت  دـیاش  هتبلا  .دـنوش  رادربخ  داد ،
.دتفا یم  ناشمادنا  رب  هزرل  دراد ، ییاه  باذع  هچ  دنوادخ  هک  نیا  زا  ای  دوش و  یم  ناشفوخ  بجوم  یهلا 

هحفص 99] ]

اجر فوخ و  نیب  نزاوت 

تسا و فوخ  ناسنا  يدوجو  داعبا  زا  یکی  .دنک  ادـیپ  روهظ  ناسنا  دوجو  داعبا  مامت  رد  ادـخ  یگدـنب  هک  تسا  نیا  تیناسنا  لامک 
ناـموصعم رد  یتح  فوخ  نیا  ور  نیا  زا  .دـنک  ادـیپ  روهظ  ناـسنا  دوجو  رد  تداـبع  ناونع  هب  هک  دـنک  یم  اـضتقا  تیدوبع  لاـمک 

یم رارق  ادخ  شزرمآ  دروم  دنناد  یم  هک  نیا  اب  اهنآ  .دراد  دوجو  زین  دنا  هدـشن  بکترم  یهانگ  الـصا  هک  یناسک  مالـسلا و  مهیلع 
یم شومارف  ار  ناشدوخ  دـننیب و  یم  ار  ادـخ  رهق  یتالاح  رد  دـنراد ، دـنوادخ  تیراهق  تفـص  هب  هک  یهجوت  لـیلد  هب  اـما  دـنریگ ،

دارفا یـضعب  دوجو  رد  تسا  نکمم  زین  هبترم  نیا  رد  هتبلا  .تسا  دـنوادخ  هیلاـمج  تافـص  هب  هجوـت  رثا  رد  زین  اـهنآ  ياـجر  .دـننک 
رد اجر  فوخ و  لماع  ود  ره  ناشدوجو  رد  هک  دنتسه  یناسک  دارفا  نیرت  لماک  .سکعرب  ای  دنک و  ادیپ  روهظ  اجر  زا  شیب  فوخ 

.دشاب هتشاد  دوجو  لداعت  دح 

یناتساد دروم  نیا  رد 
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ناـمز مه  نس و  مه  اـبیرقت  ربماـیپ و  ود  ره  هک  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  ییحی  ترـضح  يوـگ  تـفگ و  زا  ار 
مالـسلا هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  يزور  هک  دننک  یم  لقن  نومـضم  نیا  هب  دـنا ، هدوب  رگیدـکی 

هب امش  ایآ  دومرف : لباقم  رد  زین  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دیتسه ؟ مارآ  هنوگ  نیا  هک  دیسرت  یمن  یهلا  باذع  زا  ایآ  درک : ضرع 
هب درک  یم  هیرگ  رایـسب  ادخ  فوخ  زا  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  دینک ؟ یم  هیرگ  ردق  نیا  هک  دیتسین  راودـیما  دـنوادخ  تمحر 

ترـضح نآ  .دوب  هدـش  رهاظ  شتروص  ياه  تشوگ  دوب و  هدـش  مخز  شتروص  شیاه ، مشچ  کـشا  شزوس  رثا  رد  هک  يا  هنوگ 
باذع زا  تساوخ  یم  تشاد و  ار  دجـسم  رد  هظعوم  دـصق  مالـسلا  هیلع  ایرکز  ترـضح  شردـپ  رگا  هک  دوب  بلقلا  قیقر  ردـق  نآ 

، دینش یم  ار  نانخس  نیا  رگا  اریز  دشاب ؛ هتشادن  روضح  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  هک  دوب  بظاوم  دیوگب ، نخس  ترخآ  رد  یهلا 
فوخ و راثآ  هک  تسا  ملاع  نیئاکب  زا  مالسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  .دنک  لمحت  تسناوت  یمن  رگید  هک  دش  یم  هتفـشآرب  نانچ  نآ 
رد رت  شیب  هیلامج ، تافـص  ینعی  دنوادخ ؛ تمحر  اجر و  لباقم ، رد  .دوب  هدرک  ادـیپ  روهظ  رت  شیب  وا  رد  دـنوادخ  هیلالج  تافص 

هیلع یسیع  ترضح  هچ  رگا  هک  دیآ  یمرب  نینچ  دشاب ، حیحـص  لقن  نیا  رگا  .دوب  هتفای  یلجت  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دوجو 
روهظ اهنآ  رد  هزادنا  کی  هب  یهلا  لامج  لالج و  تافص  اما  دنا ، هدوب  یهلا  ناربمایپ  زا  ود  ره  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  مالسلا و 

زا لضفا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  زین  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ام  ربمایپ  هک  یلاح  رد  .دوب  هدرکن  ادیپ 
ترضح

هحفص 100] ]

مالسلا هیلع  ییحی  ترضح  مالسلا و  هیلع  یسیع 
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راثآ هک  مینک  یم  هدـهاشم  یتایاور  رد  اضعب  رگا  هتبلا  .تسا  هدـش  یلجتم  اهنآ  رد  هزادـنا  کی  هب  ود  ره  تافـص  نیا  اریز  دنتـسه ؛
تافص هب  هجوت  لیلد  هب  دراد ، دوجو  رت  شیب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  زا  يدادعت  دزن  رد  منهج  باذع  زا  سرت  فوخ و 

ار دنوادخ  هیلامج  تافـص  طقف  دننک ، یم  ادیپ  طاسبنا  تلاح  هک  مه  یتقو  الباقتم  .تسا  نانآ  صاخ  تالاح  زین  دنوادخ و  هیلالج 
هب ای  دنشاب و  هتشاد  ادخ  هیلالج  تافص  هب  يرت  شیب  هجوت  اضعب  بیترت  نیمه  هب  تسا  نکمم  مه  دنوادخ  يایلوا  ریاس  .دنرگن  یم 

.دشاب ناسکی  لالج  لامج و  تافص  هب  ناشهجوت  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  نیرت  لماک  اما  دنوادخ ، هیلامج  تافص 

هحفص 101] ]

مالسا هاگدید  زا  يداش 

هراشا

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

نمؤم ردارب  ندرک  داش 

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

.مینک یم  هراشا  اهنآ  حیضوت  تایاور و  نیا 

ردارب لد  ناسنا  هک  تسا  نیا  لاعتم  يادـخ  دزن  تاداـبع  نیرت  بوبحم  اـی  نیرتهب و  هک  تسا  نیا  تاـیاور  نیا  زا  یـضعب  نومـضم 
ماما زا  ار  یتیاور  ینیلک  موحرم  هراب  نیا  رد  .دـنک  رورـس » لاخدا   » نمؤم بلق  رد  فورعم ، ریبعت  هب  اـی  دـیامن و  داـش  ار  دوخ  نمؤم 
لاعتم يادخ  ینعی  [ 76 [ ؛ نمؤملا یلع  رورـسلا  لاخدا  نم  هللا  یلا  بحأ  یـشب ء  هللادبع  ام  تسا : هدروآ  یفاک  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب 
تقیقح نیا  رگ  نایب  تیاور  نیا  .دننک  دراو  نمؤم  بلق  رد  يرورـس  هک  نآ  زا  وا  دزن  دـشاب  رت  بوبحم  هک  يزیچ  هب  هدـشن  تدابع 
ربمغیپ دوخ  زا  نومـضم  نیمه  ریظن  یفاک  لوصا  رد  .تسا  لاعتم  يادـخ  دزن  اه  تداـبع  نیرت  بوبحم  نمؤم  ندرک  داـش  هک  تسا 
بوبحم [ 77 [ ؛ نینمؤملا یلع  رورـسلا  لاخدا  یلاعت  هللا  یلا  لامعالا  بحا  نا  تسا : هدش  لقن  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

تایاور زا  یضعب  رد  .تسا  نینمؤم  ندرک  داش  ادخ ، دزن  لامعا  نیرت 

هحفص 102] ]

داش ار  صخـش  کی  اهنت  دـنک  داش  ار  ینمؤم  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  نینچ  ناش ، ینامیا  ناردارب  ندرک  داـش  هب  مدرم  قیوشت  يارب 
یلص ادخ  ربمغیپ  دنک ، داش  ار  ام  هک  یسک  تسا و  هدرک  داش  زین  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ام  هکلب  هدرکن 
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هللا یلـص  هللا  لوسر  دنک ، داش  ار  ینمؤم  هک  یـسک  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  [ 78  ] .تسا هدرک  داش  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
: تسا هدمآ  یفاک  رد  هلمج  زا  .تسا  هدش  لقن  ررکم  ام  تایاور  رد  نیماضم  هنوگ  نیا  [ 79  ] .تسا هدرک  داش  ار  ملس  هلآ و  هیلع و 

هللا لوسر  یلع  هللا  لب و  انیلع  هللا  لب و  طقف  هلخدا  هیلع  هنا  ارورس  نمؤم  یلع  لخدا  اذا  مکدحا  يری  لاق ال  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع 
هب هدرک ، داش  ار  وا  طقف  هک  دـنکن  رکف  درک ، داش  ار  دوخ  یناـمیا  ردارب  امـش  زا  یکی  رگا  ینعی  [ 80 [ ؛ ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یتیاور .تسا  هدرک  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لد  رد  ار  يداش  نیا  مسق  ادخ  هب  تسا ، هدرک  داش  ار  ام  مسق  ادخ 
[81 [ ؛ هللا رـس  دقف  ینرـس  نم  ینرـس و  دقف  انمؤم  رـس  نم  دیامرف : یم  هک  هدش  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مه 

.تسا هدرک  داش  ار  ادخ  دنک  داش  ارم  هک  یسک  هدرک و  داش  ارم  دنک ، داش  ار  ینمؤم  هک  یسک 

هک تسین  یکـش  هنوگ  چیه  ياج  نیاربانب  .تسا  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  تسا  يددـعتم  تایاور  زا  ییاه  هنومن  هدـش ، دای  دراوم 
بلطم نیا  هرابرد ي  اما  .تسا  تادابع  نیرتالاب  هکلب  هدیدنـسپ و  رایـسب  يراک  نانمؤم  ندرک  داش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رظن  زا 

ياـه هجیتـن  اـه و  تشادرب  هدـش و  عـقاو  یتاهابتـشا  مه  یهاـگ  .دـیآ  یم  شیپ  ناـسنا  يارب  یتاـماهبا  دوـش و  یم  حرطم  یتـالاؤس 
دراو تایاور  ریاس  رد  هک  ینیماضم  اب  ار  تالاؤس  نیا  زا  یضعب  .تسا  هدش  هتفرگ  یتسردان 
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ره زا  ار ، یـسک  ره  ناسنا  ایآ  هک  تسا  نیا  تـالاؤس  نیا  زا  یکی  .داد  خـساپ  ناوت  یم  یتحار  هب  یعطق ، نیارق  قیرط  زا  اـی  هدـش و 
ییانـشآ هک  سک  ره  .تسا  نشور  اـبیرقت  لاؤس  نیا  خـساپ  دوش ؟ یم  بوسحم  گرزب  یتداـبع  یلمع  نینچ  دـنک ، داـش  هک  یهار 

.دناد یم  ار  لاؤس  نیا  باوج  دـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  فراعم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم  مالـسا ، یـشزرا  ماظن  اب  يرـصتخم 
هن راک  نیا  املـسم  .دوش  داش  يرگید  ات  دوش  بکترم  یهانگ  ینعی  دـنک ؛ داش  ار  يرگید  هاـنگ ، هار  زا  یـسک  هک  تسین  نیا  روظنم 

نمؤم ندرک  داش  دیابن  هک  هتکن ، نیا  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  .تسا  ظوفحم  مه  شهانگ  هکلب  درادن ، یباوث  اهنت 

هحفص 103] ]

وغل و ياهراک  مزلتسم  هک  یتروص  هب  یتح  نمؤم ، ندرک  داش  دنیوگ  یم  ناگرزب  زا  یـضعب  .تسا  هدش  دیکأت  دشاب ، هانگ  اب  هارمه 
هلذب یـضعب  دنتـسین ، دـیقم  نادـنچ  ناشراتفر  راتفگ و  رد  هک  یناسک  یقتم و  ریغ  دارفا  تسا  نکمم  .تسین  بولطم  دـشاب ، لذـتبم 
هدرک داش  ار  نارگید  اهراک  نیا  اب  نوچ  هک  دـننک  روصت  دـنهد و  ماجنا  تسین ، نمؤم  نأش  رد  هک  ییاه  يزاب  هرخـسم  اه و  ییوگ 

ياـهراک وزج  مک  تسد  اـما  دـشابن ، مارح  اـهراک  هنوـگ  نیا  هـک  مـینک  ضرف  دـنچره  .دـنا  هداد  ماـجنا  ار  تاداـبع  نیرتـالاب  دـنا ،
يدرف دینک  ضرف  .دشاب  یتائانثتـسا  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم  هتبلا  .دیآ  یم  رامـش  هب  هبتـشم ) ای  هورکم   ) مومذم انایحا  بولطمان و 

هک يا  هنوگ  هب  دشاب  هدرک  ادیپ  يا  هنوگ  رامیب  تلاح  کی  هدـش و  دـیدش  یگدرـسفا  راچد  یگدـنز  تالکـشم  يراتفرگ و  رثا  رد 
رد هک  ییاهراتفر  ماجنا  ای  ییوگ  هلذب  زج  یهار  دننک  داش  هدرک و  جراخ  تلاح  نیا  زا  ار  وا  دنهاوخب  رگا 
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هک تفگ  ناوت  یمن  تسا و  انثتـسا  تلاح  نیا  .دشاب  هجلاعم  یعون  تسا  نکمم  راک  نیا  .درادن  دوجو  تسین  بولطم  يداع  طیارش 
هانگ و قیرط  زا  ناوت  یمن  املـسم  .تسا  هداد  ماجنا  ار  تدابع  نیرتالاب  دنک ، راتفر  لکـش  ره  هب  نارگید ، ندرک  داش  يارب  سک  ره 
و تسین : بولطم  هسفن  دـح  یف  هک  دراد  دوجو  يوغل  ياهراک  .داد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  وغل ، ای  هبتـشم و  هورکم ، روما  هار  زا  یتح 

تفگ ناوت  یم  نیاربانب  .دـنوش  یمن  هدوهیب  ياهراک  بکترم  هک  تسا  نیا  نانمؤم  تافـص  زا  [ 82 [ ؛ نوضرعم وغللا  نع  مه  نیذلا 
هک ییاه  هار  هیعرـش و  يراجم  زا  نانمؤم  ندرک  داـش  اـهنت  هکلب  تسین  تاداـبع  نیرتـالاب  یـسک  ره  ندرک  داـش  قلطم ، روط  هب  هک 

.دوش یم  بوسحم  تادابع  نیرتالاب  هدیدنسپ و  بولطم و  تسا  زاجم  اعرش 

ناسنا يرطف  بولطم  ندوب  داش 

مهم .دوش  یم  حرطم  هنیمز  نیا  رد  تسا ، يداینب  یلوصا و  لیاسم  وزج  رت و  هدـیچیپ  رت و  قیمع  رایـسب  هک  زین ، يرگید  ياـه  لاؤس 
همه نیا  نارگید  ندرک  داش  يارب  مالـسا  هک  دراد  یتیبولطم  یگدـنز  رد  ندوب » داش   » رگم الوصا  هک  تسا  نیا  اـه  لاؤس  نیا  نیرت 

ناـسنا هک  تسا  نیا  بولطم  عضو  مالـسا  هاگدـید  زا  اـیآ  رگید ، تراـبع  هب  تسا ؟ هتفرگ  رظن  رد  باوث  نآ  يارب  هدرک و  شراـفس 
؟ نوزحم سکع ، هب  ای  دشاب  رورسم  داش و  رایسب 

هحفص 104] ]

، دشاب ینوزحم  صخش  یعمج  رد  رگا  هک  نومـضم  نیا  هب  یتیاور  هلمج  زا  تسا ، هدش  دراو  نزح  حدم  رد  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب 
ناوت یم  هنوگچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  دهد ، یم  رارق  تمحر  دروم  نوزحم  صخش  نآ  هطساو  هب  ار  عمج  نآ  همه ي  ادخ 

بولطم يرما  مالسا  رظن  زا  ندوب » داش   » ایآ درک ؟ عمج  تایاور  هورگ  ود  نیا  نیب 
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یقلت تادابع  نیرتالاب  هکلب  دراد ، باوث  نارگید  ندرک » داش   » روطچ سپ  درادـن ، يدایز  تیبولطم  ناـسنا  ندوب » داـش   » رگا تسا ؟
.درک نایب  ار  یتامدقم  دیاب  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  يارب  .تسین  ناسآ  نادنچ  نآ  باوج  هک  تسا  یلاؤس  نیا  دوش ؟ یم 

هب ار  نآ  ياطعا  هدعو ي  لاعتم  يادخ  هک  ییاه  تمعن  زا  .تسا  يرطف  بولطم  کی  ندوب  داش  ندوب و  رورـسم  لصا  کش  نودـب 
[83 [ ؛ همعان ذـئموی  هوجو  دوب : دـهاوخ  داـش  دوش و  یمن  نیگمغ  تشهب  رد  نمؤم  هک  تسا  نیا  تسا ، هداد  تماـیق  زور  رد  ناـسنا 

سپ نمؤم  [ 84 [ ؛ ارورـسم هلهأ  یلا  بلقنی  دـیامرف : یم  يرگید  ياج  رد  .تسا  مرخ  باداش و  رایـسب  تشهب  رد  نانمؤم  ياه  هرهچ 
يداش یشوخ ، بلاط  اترطف  ناسنا  کش  یب  .ددرگ  یم  زاب  تسا ، نادنخ  داش و  رایسب  هک  یلاح  رد  شلایع ، لها و  دزن  هبـساحم ، زا 

هب دوخ  ناسنا ، ینعی  تسا ؛ هدش  هتفرگ  یشوخ  زا  یگمه  ...و  یلاحشوخ  یتقوشوخ ، یتخبـشوخ ، لیبق  زا  یمیهافم  .تسا  رورـس  و 
يذلا هللادمحلا  دـنیوگ : یم  دـنوش  یم  تشهب  دراو  تمایق  زور  رد  یتقو  نانمؤم  .درادـن  یلاکـشا  نیا  تسا و  یـشوخ  بلاط  دوخ ،

ایند رد  هک  یمغ  نزح و  نارود  ینعی  تـشادرب ؛ ناـنآ  زا  ار  هودـنا  نزح و  هـک  دـننک  یم  شیاتـس  ار  ادـخ  [ 85 [ ؛ نزحلا اـنع  بهذأ 
اترطف ندوبن  نوزحم  ندوب و  داش  سپ  .تسین  يربخ  هودنا  نزح و  زا  رگید  دنوش ، یم  تشهب  دراو  هک  ینامز  دش و  يرپس  دنتـشاد 
مهرد ياـه  هفاـیق  .دنتـسه  هدرـسفا  نیگمغ و  هشیمه  منهج ، لـها  سکعرب ، .تسا  تشهب  رد  ناـنمؤم  شاداـپ  نیا  تسا و  بوـلطم 

هاگ نآ  نآرق  .تسا  نایخزود  تـالاح  زا  [ 87 ( ] هدوسم مههوجو   ) هایـس هدـیکورچ و  ياه  هرهچ  و  [ 86 ( ] اریرطمق اسوبع   ) هدیشک
دنک و فیرعت  ادهش  زا  دهاوخ  یم  هک 
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ادهش لیخ  هب  هک  دیامن  قیوشت  ار  نارگید  میقتسم  ریغ 

هحفص 105] ]

هک ییاه  تمعن  ببـس  هب  اـهنآ  [ 88 [ ؛ مهب اوقحلی  مل  نیذـلاب  نورـشبتسی  هلـضف و  نم  هللا  مهاتآ  اـمب  نیحرف  دـیامرف : یم  دـندنویپب ،
رد مه  هک  تسا ، يرطف  بولطم  رما  کی  رورـس ، يداش و  نتـشاد  نیاربانب ، .دنتـسه  رورـس  يداش و  رد  تسا  هداد  اهنآ  هب  دـنوادخ 

.میشاب یتمعن  نینچ  بلاط  دیاب  ام  همه ي  .دشاب  یم  یهلا  گرزب  ياه  تمعن  وزج  اعطق  ترخآ ، رد  مه  خزرب و 

رد سک  چیه  دراد ؛ دوجو  همه  يارب  ینیوکت ، یعیبط و  روط  هب  اه ، یشوخان  اه و  یشوخ  ایند  رد  .تسا  یشوخ  بلاط  اترطف  ناسنا 
.دراد ییاه  يداش  اه و  مغ  شیب  امک  یـسک  ره  .دشاب  نیگمغ  تدـم  نیا  رـسارس  رد  ای  داش و  دوخ  رمع  همه ي  رد  هک  تسین  ایند 

مغ يداش ، کی  یهاگ  .دوش  یم  ادـیپ  یفلتخم  ياه  هار  زا  اه  يداش  نیا  و  دـشاب ، داـش  اـیند  رد  دـهاوخ  یم  یعیبط  روط  هب  ناـسنا 
کی ماجنا  اب  تسا  نکمم  ناسنا  دـنچ  ره  .دوش  یم  ادـیپ  یتقوم  هانگ  کی  زا  هک  ییاه  يداش  دـننام  دراد ، یپ  رد  ار  ینالوط  ياـه 
دننام عورـشم  ریغ  ياه  هار  زا  هک  مه  یناسک  .تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  ار  يدـعب  ياه  يراتفرگ  اما  دوش ، داـش  تقوم  روط  هب  هاـنگ 

ار يرمع  هکلب  اـه  تعاـس  نآ ، زا  سپ  تسا و  یتقوم  ناـنآ  يداـش  دـننک ، یم  داـش  ار  دوخ  ...و  تارکـسم  ردـخم ، داوم  لامعتـسا 
يا هظحل  ناسنا  هک  دنک  یمن  زیوجت  ار  یباداش  نینچ  تقو  چیه  مه  لقع  درادن و  یتیبولطم  يداش ، عون  نیا  .دش  دنهاوخ  تخبدـب 

.دنک تخبدب  ار  شا  هعماج  هداوناخ و  دوخ ، هدش ، داتعم  يرمع  دعب  دنک و  ادیپ  یبذاک  يداش  دنک ، هدافتسا  ردخم  داوم  زا 

رد هک  تسا  ینامز  يزیچ  ره  یعقاو  تیبولطم  مالسا ، یشزرا  ماظن  قبط 
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، دشاب وا  ترخآ  يداش  هب  کمک  ياتـسار  رد  ناسنا  ییایند  ياه  يداش  رگا  .دـشاب  ناسنا  يدـبا  تداعـس  ییاهن و  تیبولطم  ریـسم 
هتـشاد قلطم  یگدرـسفا  هک  یناسنا  .تسا  تبثم  خـساپ  دراد ؟ دوجو  ییاه  يداش  نینچ  اساسا  ایآ  .تسا  بولطم  هدیدنـسپ و  رایـسب 
ترخآ راک  هن  دهد  ماجنا  تسرد  دناوت  یم  ار  ایند  راک  هن  یسک  نینچ  .دنک  یمن  مه  تدابع  دور ، یمن  يراک  چیه  لابند  هب  دشاب ،

يدرف نینچ  .دهد  ماجنا  يراک  هن  دونشب و  یفرح  هن  دنزب ، یفرح  هن  دنیـشنب ، يا  هشوگ  دهاوخ  یم  اهنت  درادن ، طاشن  هک  یـسک  .ار 
دراد و زاب  یگدـنز  راک و  زا  ار  ناسنا  هک  یهودـنا  نزح و  .نارگید  ترخآ  ایند و  هن  دروخ و  یم  شدوخ  ترخآ  ایند و  درد  هب  هن 

يرامیب یعون  عقاو  رد  ترخآ ، راک  هب  هن  دسرب و  ایند  راک  هب  هن  درف  هک  دوش  ثعاب 

هحفص 106] ]

هک یناـسک  دوش  یم  بجوم  مه  یهاـگ  .دوش  یهتنم  زین  رفک  هب  تسا  نکمم  یتح  راـک  نیا  .درادـن  یتـیبولطم  هنوگ  چـیه  تسا و 
نآ سکعرب ، .تسین  بولطم  تقو  چیه  ییاه  نزح  نینچ  .دننزب  یشکدوخ  هب  تسد  دنتسه ، فیعض  ینامیا  ياراد  ای  دنرادن  نامیا 
الثم دـهد ، ماجنا  تسرد  ار  دوخ  یترخآ  ياـهراک  مه  ییاـیند و  ياـهراک  مه  هک  نیا  هب  دـنک  راداو  ار  ناـسنا  هک  یطاـشن  تلاـح 

هک يا  هلیسو  زا  هدافتسا  يور ، نیا  زا  .تسا  بولطم  يرما  دهد ، ماجنا  رتهب  ار  شتدابع  دناوخب و  رتهب  ار  شـسرد  هک  دوش  بجوم 
.دوب دهاوخ  بولطم  دشاب  هتشاد  لابند  هب  ار  ناسنا  يورخا  تداعس 

رد .دنک  ادیپ  یطارفا  تلاح  رگا  صوصخ  هب  تسا ، بولطم  ایند  رد  یحرف  رورس و  ره  هک  تسین  روط  نیا  تفگ ، ناوت  یم  نیاربانب 
ایند هب  طوبرم  حرف  زا  ابلاغ  نآرق 
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هللا ال نا  حرفت  ال  اـی : .تسا  شورفرخف  ناـمداش و  ناـسنا ]  ] وا [ 89 [ ؛ روخف حرفل  هنا  دـننام : تسا ؛ هدـش  دای  زیمآ  شهوکن  ینحل  اـب 
ینب .دوب  رورغم  رایـسب  دـیلاب و  یم  دوخ  هب  ییایند ، ياه  تمعن  هطـساو  هب  هک  تسا  نوراق  هرابرد ي  هیآ  نیا  [ 90  ] .نیحرفلا بحی 

تسود ار  نیحرف  ادخ  نکن ، یتسمرس  یلیخ  نیحرفلا ؛ بحی  هللا ال  نا  حرفت  ال  دنتفگ : دندمآ و  شدزن  هب  وا  تحیصن  يارب  لیئارسا 
هنوگ نیا  .دور  یم  راـک  هب  یطارفا  ياـه  حرف  اهرورـس و  هنوگ  نیا  يارب  یتسمرـس »  » ریبـعت یـسراف  تاـیبدا  رد  ـالومعم  .دراد  یمن 

، دزادنا یم  ناطیش  ماد  رد  ار  ناسنا  هکلب  دنک ، یمن  ناسنا  یلماکت  تکرح  هب  یکمک  اهنت  هن  اریز  تسا ؛ بولطمان  املـسم  اه  يداش 
تایآ زا  یضعب  رد  .دشورفب  رخف  نارگید  هب  هک  دوش  یم  بجوم  دراد و  یم  زاب  شفیلاکت  فیاظو و  زا  هتخاس  رورغم  لفاغ و  ار  وا 

هلهأ یف  ناک  هنا  تسین : بوخ  یلیخ  ترخآ  رد  ناشعضو  دنتشاد ، رورس  یلیخ  ایند  رد  هک  یناسک  هک  تسا  هدش  هراشا  مه  ینآرق 
يداش و هب  ار  یگدـنز  هدرک و  ینارذـگ  شوخ  ایند  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  دـیامرف ، یم  ناـیمنهج  فصو  رد  [ 91 [ ؛ ارورسم

.دندنارذگ یم  یتسمرس 

بولطم نزح 

شا یعامتجا  یعرش و  ياه  تیلوؤسم  ترخآ و  ادخ ، هجوتم  ار  ناسنا  هک  ینزح  لباقم ، رد 

هحفص 107] ]

رگا هدـش ، یهانگ  بکترم  هک  یلقاع  ناسنا  .میا  هدرک  یهاتوک  فیلاکت  ماجنا  رد  ارچ  هک  نیا  زا  نزح  تسا ؛ بولطم  ینزح  دـنک ،
يرگید راک  نداد  ماجنا  اب  تسناوت  یم  هک  یلاـح  رد  دـهدب ، تسد  زا  ار  ترخآ  تداعـس  هک  هدـش  بجوم  لـمع  نیا  دوش  هجوتم 

هب رگا  اـما  تسا ، بولطم  دـسرن ، طارفا  دـح  هب  رگا  اـه  نزح  هنوگ  نیا  .دوـش  یم  نوزحم  دـنک ، بسک  ار  ترخآ  اـیند و  تداـعس 
يدح
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يا هدـیاف  چـیه  دـهد ، ماجنا  دـناوتن  ار  دوخ  یعرـش  فیلاکت  درف  هک  دوش  ثعاب  دراد و  زاب  یگدـنز  راـک و  زا  ار  ناـسنا  هک  دـسرب 
دنک و تمدخ  عامتجا  هب  دورب ، داهج  دنک ، تدابع  دناوخب ، سرد  دناوتن  یگدنز  رد  ناسنا  دوش  بجوم  هک  يا  هصغ  مغ و  .درادـن 

نآ و  دـشاب ؛ بولطم  دـناوت  یم  مه  نزح  زا  يا  هبترم  نیاربانب  دراد ؟ يا  هدـیاف  هچ  دـهد ، ماجنا  ار  ینید  بولطم  ياه  تیلاعف  ریاس 
ماجنا دنوش  یم  وا  ترخآ  تداعـس  ثعاب  هک  يریخ  ياهراک  فیلاکت و  دیامن و  هتـشذگ  ناربج  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  ینامز 

.دهد

دارفا تساوخ  نیمأت  ورگ  رد  يداش 

.دوش نیمأت  شا  هتساوخ  هک  دوش  یم  لصاح  یتقو  یسک  ره  يارب  يداش  رورس و  هک  تسا  نیا  تشاد  رظن  رد  دیاب  هک  یموس  هتکن 
ناتلاسدرخ كدوک  دیهاوخ  یم  امش  یتقو  لاثم ، يارب  دراد ؛ توافت  رگیدکی  اب  دارفا  يداش  تسین و  ناسکی  دارفا  ياه  هتساوخ  اما 

رت گرزب  يرادـقم  كدوک  یتقو  و  دـیهد ، ماجنا  يزاب  بابـسا  ای  یکاروخ و  نداد  اب  ار  راک  نیا  ینامز  تسا  نکمم  دـینک  داش  ار 
هدنخ ياه  ناتساد  ندینش  ندرک ، يزاب  ندروخ ، اب  هک  تسا  هناکدوک  يداش  عاونا  اهنیا  .دینک  فیرعت  ناتـساد  هصق و  شیارب  دش ،
ادـیپ دـشر  نانآ  یناور  داعبا  دـنراد و  یلوقعم  یعیبط و  دـشر  هک  یناسک  یناوج ، نینـس  رد  اما  .دوش  یم  لصاح  اهنآ  ریاـظن  راد و 

هک ییاه  هتـساوخ  زج  هب  دراد ؛ يرگید  ياه  هتـساوخ  یناوج  رد  ناسنا  .دـنوش  یمن  داـش  نادـنچ  اـهزیچ  نیا  هب  رگید  تسا ، هدرک 
زا .دشاب  هتشاد  مارتحا  تیصخش و  دهاوخ  یم  شلد  ناوج  .دراد  ییاه  هتساوخ  مه  یناور  رظن  زا  دوش ، یم  یندب  تاهج  هب  طوبرم 

یهاگ الثم  دنک ؛ یم  ادیپ  یطارفا  رایسب  تلاح  رد  مه  یهاگ  هتبلا  دوش و  یم  افوکش  درف  رد  تساوخ  نیا  یناوجون  هرود ي 
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هتـساوخ یعیبط  روط  هب  ینـس  ره  رد  ناسنا  .دـهد  ناشن  ار  شدوخ  تیـصخش  دـهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  يارب  ناوج  يرگ  شاـخرپ 
دننام دراد ؛ همادا  یگدـنز  لوط  رد  هک  دراد  دوجو  مه  ییاه  هتـساوخ  یخرب  هتبلا  .دوش  یم  داـش  ددرگ  نیمأـت  رگا  هک  دراد  ییاـه 

.دراد ...و  نکسم  كاروخ ، هب  ناسنا  هک  ییاهزاین 

هحفص 108] ]

مالسا رظن  رد  بولطم  يداش 

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

وا هک  دینک  مهارف  ار  يا  هنیمز  دیاب  املسم  دینک ، داش  دوش  یمن  داش  یهلا  ناتسآ  هب  ندییاسرس  ادخ و  تاجانم  اب  زج  هک  هدرک  ادیپ 
ریغب هذـل  لک  نم  كرفغتـسا  و  دـنک : یم  ضرع  شیاه  تاـجانم  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  .دزادرپب  شتداـبع  هب  دـناوتب 
هانگ نم  يارب  دوش ، لصاح  وت  ياقل  زا  زج  هک  يرورس  ره  منک ، یم  رافغتـسا  مدرب  وت  اب  سنا  ریغ  زا  هک  یتذل  ره  زا  [ 92 [ ؛ کسنأ

اتیاهن وا و  اب  تاجانم  ادخ و  اب  سنا  رثا  رد  زج  هک  دننک  یم  ادـیپ  جوا  نانچ  نآ  یناسک  .مرب  یم  هانپ  وت  هب  ینامداش  نینچ  زا  تسا ،
عناوم اه و  تمحازم  هک  دـنک  يراک  دـیاب  دـیامن ، داش  ار  یناسک  نینچ  دـهاوخب  ناسنا  رگا  دـنوش ، یمن  داـش  يزیچ  هب  یهلا  ياـقل 
ینمؤم نینچ  ندرک  داش  اریز  دراد ؛ قلطم  شزرا  هک  تسا  ییداش  نینچ  .دننک  تفرشیپ  ریـسم  نیا  رد  اهنآ  دوش و  هتـشادرب  ناشهار 

هب مه  ناشیداش  دنوش ، یمن  داش  عورشم  هار  زا  زج  اهنیا  نوچ  .درادن  یطرش  دیق و  چیه  دوخ ، دصقم  هب  ندیسر  يارب 
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اما دـشاب ، يویند  يداش  تسا  نکمم  رگید ، ياه  يداش  اما  .تسا  بولطم  يداش  نیا  هشیمه  تسا و  ادـخ  اـب  سنا  ادـخ و  تداـبع 
رـسمه ود  هک  يویند  يداش  لثم  دوشن ، هانگ  هب  التبم  لقاال  ای  دنک  تفرـشیپ  يونعم  لماکت  تهج  رد  ناسنا  هک  نیا  هب  دـنک  کمک 
طیحم رد  رسمه  ود  هک  تسا  يذاذتلا  درادن ، تمایق  ادخ و  اب  طابترا  امیقتـسم  يداش  عون  نیا  .دنراد  رگیدکی  اب  هداوناخ  طیحم  رد 
تـسد دشابن ، راک  رد  تبرق  دصق  مه  رگا  .دشاب  تدابع  دناوت  یم  دوش ، ماجنا  تبرق  دصق  اب  رگا  اما  دنرب ، یم  رگیدکی  زا  هداوناخ 
تروص تیـصعم  هب  يالتبا  زا  يریگولج  يارب  اریز  تسا ؛ تداـبع  زا  يا  هبترم  مه  نیا  هتبلا  .تسا  تیـصعم  هب  يـالتبا  زا  عناـم  مک 

.تسا هتفرگ 

هتـشاد یطاشن  ناشفیاظو  تادابع و  ماجنا  يارب  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  دـنراد  ناشدوخ  یگدـنز  رد  نانمؤم  هک  يویند  ياه  يداش 
تیذا نیهوت و  رخسمت ، نینچ  مه  ددرگن و  تقو  فالتا  وغل و  بجوم  دوشن و  طارفا  هک  يدح  رد  رفس  رد  اصوصخم  حازم  .دنـشاب 

مالسا رد  هدوب و  تابحتسم  زا  هک  ییاج  ات  تسا ، بولطم  دشاب  هتشادن  لابند  هب  ار  نارگید 

هحفص 109] ]

زا هوالع ، هب  تسا و  یگتـسخ  یگدرـسفا و  لالم ، زا  يریگولج  بجوم  هک  تسا  يویند  يداش  کی  نیا  .تسا  هدـش  دـیکأت  نآ  رب 
دوخ ندـش  داش  زین  نارگید و  يارب  يداش  نینچ  لیاسو  ندرک  مهارف  .دوش  یمن  يدـعب  فیاظو  ماجنا  زا  عناـم  هک  تسا  ییاـهزیچ 

.تسا بولطم  درادن و  یبیع  دح  نیا  رد  مه  ناسنا 

ای وا  يداش  دوش ؛ یمن  داـش  هاـنگ  هب  هاـگ  چـیه  تسا  نمؤم  هک  یتهج  نآ  زا  نمؤم  تسا و  نمؤم  ندرک  داـش  كـالم  لاـح ، ره  هب 
رد امیقتسم 
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هب هجوت  اب  هتبلا  .دـشاب  یم  هانگ  زا  يریگولج  يارب  مک  تسد  ای  فیاظو و  ماجنا  يونعم و  لماکت  يارب  اـی  تسا و  ادـخ  اـب  طاـبترا 
رـصحنم هلأسم  نیا  دنک و  یم  قرف  مه  دارفا  ندرک  داش  اتعیبط  دـنک ، یم  قرف  رگیدـکی  اب  دارفا  نامیا  بتارم  میتفگ  هک  رخآ ، هتکن 
فیلکت هب  هزات  تسا و  تیلوفط  نس  رد  زونه  هک  مه  ینمؤم  ندرک  داش  .دوش  یم  مه  اه  هچب  لـماش  هکلب  دـشاب  یمن  غلاـب  دارفا  هب 

رد هک  یناسک  دح  رد  ار  يداش  لیاسو  دیهاوخب  امش  رگا  .دمهف  یم  وا  هک  تسا  يدح  نامه  رد  وا  ندرک  داش  .دراد  باوث  هدیسر 
، لاح ره  رد  .دوش  یمن  داش  اهنآ  اـب  تقو  چـیه  دـنک و  یمن  كرد  الـصا  وا  دـینک ، مهارف  كدوک  کـی  يارب  دنتـسه  تفرعم  جوا 

ادـخ يارب  هک  ینزح  ندرب  نیب  زا  هتبلا  .دراد  ررـض  شیارب  یگدرـسفا  اریز  تسا ؛ بوـلطم  یگدرـسفا  زا  نمؤـم  نـیا  ندروآ  نوریب 
سلجم رد  هک  ار  یـسک  دیابن  ام  الثم  تسین ؛ بولطم  دـشاب ، رت  قفوم  شفیاظو  ماجنا  تهج  رد  درف  هک  دوش  یم  نیا  ثعاب  تسا و 

هیرگ يارب  الـصا  سلجم  نیا  اریز  میزادنیب ؛ هدـنخ  هب  دوشب  داش  هک  نیا  يارب  تسا ، هیرگ  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يازع 
بولطم ندوب  نیگمغ  ندرک و  هیرگ  هک  تسا  ییاج  اـج  نیا  تسین ، ندرک  داـش  ياـج  اـج  نیا  .تسا  ندوب  نیگمغ  يارب  ندرک و 

، مینادنخب دراد ، رارق  نزح  تلاح  رد  هدش و  يراج  شکـشا  دـنک و  یم  زاین  زار و  ادـخ  اب  بش  همین  رد  هک  ار  یـسک  رگا  ای  .تسا 
هب یعیبط  تکرح  زا  ار  ناسنا  هک  مه  ییاه  نزح  نآ  الباقتم  تسین و  بولطم  اه  يداش  نیا  اعطق  میا !؟ هداد  ماـجنا  یبوخ  راـک  اـیآ 

يویند و تداعس  يوس 
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.تسا بولطمان  دراد  زاب  يورخا 

.دننک اضرا  ار  دوخ  یناسفن  ياه  هتساوخ  تایاور ، هنوگ  نیا  قالطا  ياکتا  هب  تسا  نکمم  یخرب  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
لاخدا هک  نیا  هب  دننک  یم  لالدتـسا  ...و ، دننادنخب  دـندنخب و  دـننک ، ییوگ  هلذـب  ینارذـگ و  شوخ  دـنهاوخ  یم  هک  ییاه  ناسنا 

لماکت تهج  رد  رورس  لاخدا  رگا  .درادن  باوث  يرورس  لاخدا  ره  هک  نآ  لاح  دراد ! باوث  نمؤم  هب  رورس 

هحفص 110] ]

دناوت یم  دنک ، ادیپ  یطاشن  شفیاظو  ماجنا  هار  رد  ددرگ و  فرطرب  صخـش  لماکت  تدابع و  عناوم  هک  دوش  بجوم  لقاال  دـشاب و 
.دننک کمک  يداش  نیا  هب  نارگید  هچ  دنک ، مهارف  ار  نآ  لیاسو  ناسنا  دوخ  هچ  دشاب ، بولطم 

اه ناسنا  همه ي  يارب  يدایز  ياه  يراتفرگ  ایند  نیا  رد  هک  دـنک  یم  رما  نیا  هجوتم  ار  ناسنا  ینیب  عقاو  يرگن و  عقاو  لاـح ، ره  هب 
نداد تسد  زا  یهاگ  تسا ، يراتفرگ  رقف و  يرامیب ، یهاگ  دنک ؛ یم  قرف  رگیدکی  اب  نآ  نامز  لکش و  عون ، طقف  دیآ و  یم  شیپ 

هب التبم  هک  یناسک  نینچ  هب  ندرک  کمک  املـسم  .تسا  ناـفوط  لیـس و  هلزلز ، دـننام  یعاـمتجا  ياـهالب  مه  یهاـگ  تسا ، يزیزع 
هتبلا .تسا  تادابع  نیرتهب  زا  اهنآ  ندرک  داش  تیاهن ، رد  دنا و  هدنامزاب  دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  دنا و  هدـش  ییاه  هودـنا  مغ و  نینچ 

.تسا تبرق  دصق  یتدابع  ره  طرش  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب 

هحفص 111] ]

یناطیش ياه  ماد 

هراشا

نامیلـسل تلاق  نامیلـس  مأ  ناف  ناسللا  نیعلا و  نم  ارکـش  لقا  ییـش ء  دسجلا  یف  امف  راهنلاب  مالکلا  لیللاب و  مونلا  لقا  بدنج  نبا  ای 
اوماحتف اهب  داطصی  دئاصم  ناطیشلل  نا  بدنج  نبا  ای  .مهلامعا  یلا  سانلا  جاتحی  موی  كرقفی  هناف  مونلا  كایا و  ینب  ای  مالسلا : هیلع 

یه ام  هللا و  لوسر  نبا  ای  تلق  هدئاصم  هکابش و 
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یلا مادقالا  لقن  لثمب  هللا  دبعی  ام  هنا  امأ  .هللا  اهضرف  یتلا  تاولصلا  ءاضق  نع  مونف  هکابش  اما  ناوخالا و  رب  نع  دصف  هدئاصم  اما  لاق 
مهل قالخ  کئلوأ ال   » تارتفلا یف  هتایا  هللااب و  نیئزهتسملا  تاولخلا  یف  نیمئانلا  تاولـصلا  نع  نیهاسلل  لیو  مهترایز  ناوخالا و  رب 

[. 93 « ] .میلأ باذع  مهل  مهیکزی و  همایقلا و ال  موی  مهیلا  رظنی  هللا و ال  مهملکی  هرخآلا و ال  یف 

یفرحرپ یباوخرپ و  ءوس  راثآ 

مهم یعناوم  ود ، نیا  .تسا  یفرحرپ  یباوخرپ و  زا  زیهرپ  كولـس ، ریـس و  بابرا  قالخا و  ياملع  دیکأت  دروم  تاعوضوم  هلمج  زا 
ندیـسر عنام  زین  يروخرپ  دـننام  يرگید  ياهزیچ  هتبلا  .دـنیآ  یم  رامـش  هب  هللا  یلا  برقت  يونعم و  لامک  هب  ندیـسر  يارب  جـیار  و 

دوخ هب  ار  ناسنا  هجوت  دنراد  هک  یعفانم  ای  ذیاذل  ببس  هب  مییوگب  تسا  نکمم  اهنآ  دروم  رد  اما  ددرگ ؛ یم  يونعم  لامک  هب  ناسنا 
چیه هسفن  یف  ندیباوخ ، دننام  يرما  هک  یلاح  رد  .دننک  یم  بلج 

هحفص 112] ]

يارب وا  ياوق  دـیدجت  ناـسنا و  زاـین  عفر  بجوم  هک  يا  هزادـنا  نآ  رگم  درادـن ، ناـسنا  ياـیند  يارب  یتح  يا  هدـیاف  اـی  تیبولطم و 
یتذل ندیباوخ  دـیامن ، هزیگنا  داجیا  ناسنا  يارب  تسا  نکمم  هک  ندروخ  تذـل  فالخ  رب  .ددرگ  یم  شبجاو  فیاظو  هب  نتخادرپ 
یناسک .دزیخ  یمرب  باوخ  زا  ناسنا  هک  تسا  یعقوم  ای  نآ و  تامدقم  هب  طوبرم  دـشاب ، هتـشاد  یتذـل  مه  رگا  درادـن ، ناسنا  يارب 
فیاظو زا  هکلب  دـنوش ، یم  مورحم  یناسنا  يونعم و  تالامک  زا  اهنت  هن  دـنباوخ ، یم  داـیز  يروخرپ  رثا  رد  اـی  یلبنت و  يور  زا  هک 

.دننام یم  زاب  زین  دوخ  يویند 

.تسا ندز  فرح  دنک ، فرصم  يدایز  يژرنا  دیاب  نآ  نداد  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  ییاهراک  زا  یکی  نینچ  مه 
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زا سپ  اریز  دـنا ؛ فـقاو  یبوـخ  هب  عوـضوم  نیا  هب  دـنرت ، فیعـض  یمـسج  ظاـحل  زا  هک  یناـسک  اـصوصخ  ناـملعم ، ناـنارنخس و 
یم ثعاب  دایز  ندز  فرح  .دننک  یم  ساسحا  دوخ  رد  حوضو  هب  ار  يژرنا  نداد  تسد  زا  یگتـسخ و  راثآ  سیردـت  ای  ینارنخس و 

هن دشاب  نارگید  هب  ندرک  کمک  هظعوم و  میلعت و  ندز ، فرح  زا  دوصقم  رگا  هتبلا  .دـنامب  زاب  دـیفم  لامعا  ماجنا  زا  ناسنا  ات  دوش 
؛ يورخا عفن  هن  دراد و  لابند  هب  يویند  عفن  هن  یفرحرپ  ییوگرپ و  فرـص  اما  تسا ، يرورـض  مزال و  يرما  هکلب  تسین  مومذم  اهنت 

نیمه رثا  رد  .دـشاب  هتـشاد  ررـض  مه  وا  يایند  يارب  هک  دوش  ـالتبم  مه  يداـیز  ياـه  شزغل  هب  نآ  رثا  رد  ناـسنا  تسا  نکمم  یتح 
نوچ مه  یناهانگ  راچد  ناسنا  مه  يونعم  ظاحل  زا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  اه  شنت  دوش ، یم  ادـیپ  اه  ترودـک  هک  تسا  اه  ییوگرپ 

.دـنرب یم  تذـل  دوخ  راک  نیا  زا  دـنا ، هدرک  تداع  یفرحرپ  هب  هک  يدارفا  .ددرگ  یم  لیبق  نیا  زا  يرگید  دـسافم  تمهت و  تبیغ ،
یم ناسنا  يورخا  يویند و  عفاـنم  نداـتفا  رطخ  هب  بجوم  دریگ ، یم  تروص  ناـسنا  دوخ  تسد  هب  هک  تشز  تداـع  نیا  هب  يـالتبا 

.دنکن تداع  یفرحرپ  یباوخرپ و  هب  هدرکان  يادخ  ات  دشاب  بقارم  دیاب  ناسنا  نیاربانب  .ددرگ 

رد ترـضح  .نزب  فرح  مک  اهزور  باوخب و  مک  اه  بش  هک ، تسا  نیا  بدـنج  نب  هللادـبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  شراـفس 
يزور دایز ، ندیباوخ  هک ، دنک  یم  لقن  شدنزرف  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  ردام  زا  نومـضم  نیا  هب  ار  یمالک  همادا ،

هب اما  يراد  جاـیتحا  تلاـمعا  هب  وت  هک  دـیآ  یم  يزور  ینعی  دـنک ؛ یم  ریقف  ار  وت  يا  هدرکن  بسک  هک  یتسه  يزیچ  هب  جاـتحم  هک 
لیلد
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یگتسخ و عفر  ندیباوخ  زا  ناسنا  هزیگنا ي  رگا  .تسا  یلاخ  تتـسد  يا و  هدش  ریقف  يا و  هدادن  ماجنا  ار  لامعا  نآ  دایز  ندیباوخ 
يا هنالقاع  راک  دشابن ، اوق  دیدجت 

هحفص 113] ]

، تسا ینالوط  يرمع  ناهاوخ  هک  یناسنا  .تسا  رمع  زا  یـشخب  هدوهیب ي  ندرک  فلت  هلزنم ي  هب  راک  نیا  اریز  تسا ؛ هدادـن  ماجنا 
.دنک یم  لیطعت  ار  شا  یگدنز  زا  یشخب  عقاو  رد  دایز  ندیباوخ  اب 

لرتنک ار  ناشدوخ  دـنناوت  یمن  یناسآ  هب  دـنا ، هدرک  تداع  یفرحرپ  هب  تهج  یب  هک  یناسک  .تسا  ییوگ  رپ  رگید ، تشز  تداـع 
! تسا ندش  ینادنز  هلزنم ي  هب  اهنآ  يارب  ندرک  توکس  اریز  دننک ؛

ره هب  ناسنا  .دنتـسین  نابز  مشچ و  زا  رت  ساپـسان  مادـک  چـیه  ناسنا  ندـب  ياه  مادـنا  نیب  رد  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
هنوگ نیا  ناـبز  مشچ و  اـما  .دـهد  یم  ماـجنا  وا  يارب  یتمدـخ  مه  وضع  نآ  ـالباقتم  دـنک ، تمدـخ  دوخ  ندـب  ياـضعا  زا  يوضع 

تاقوا زا  يرایسب  هک  یمـشچ  .درک  دنهاوخ  تمدخ  ام  هب  رت  مک  اهنآ  مینک ، تمدخ  اضعا  نیا  هب  رت  شیب  ردق  ره  ام  ینعی  دنتـسین ؛
یم فرصم  يدایز  يژرنا  راک  نیا  يارب  ناسنا  دنز و  یم  فرح  دایز  هک  ینابز  دنک ؟ تمدخ  ام  هب  دناوت  یم  هنوگچ  تسا ، باوخ 

، هفیظو تدابع ، ماجنا  رد  نابز  زا  الثم  دـشاب ، هتـشاد  ام  يارب  یعفن  راک  نیا  رگا  هتبلا ، دـهد ؟ یم  ماجنا  ام  يارب  یتمدـخ  هچ  دـنک ،
.میا هدرب  نآ  زا  ار  هرهب  نیرتهب  هکلب  میا ، هدادن  ماجنا  يا  هدوهیب  راک  اهنت  هن  مینک ، هدافتسا  ...و  هظعوم 

ندیباوخ رد  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  موزل 

اب دارفا  یهاگ ، الثم  .دشاب  رود  هب  طیرفت  طارفا و  زا  دیاب  ناسنا  هک  نیا  لوا  .تسا  يرورـض  مزال و  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  اج ، نیا  رد 
یگنوگچ زا  هک  ییاه  ناتساد  ندناوخ  اب  ای  تسا و  هدش  یباوخ  مک  هرابرد ي  هک  ییاه  شرافس  ندینش 
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.دنزادنا یم  رطخ  هب  ار  دوخ  یتمالـس  راک  نیا  اب  دنیآ و  یمرب  روما  نآ  ماجنا  ددص  رد  هدـیدرگ ، لقن  ناگرزب  زا  باوخ  رب  هبلغ ي 
ناسنا يارب  ار  تحارتسا  باوخ و  هلیـسو  هک  تسا  نیا  ادخ  ياه  تمعن  زا  یکی  .دراد  تحارتسا  هب  جایتحا  ناسنا  ندـب  لاح ، ره  هب 
تمعن زا  یکی  باوخ  املسم  .میداد  رارق  امش  شمارآ  یتحار و  هیام ي  ار  باوخ  ام  [ 94 [ ؛ اتابس مکمون  انلعج  و  تسا : هدرک  مهارف 

تلاح و نیا  عفر  يارب  دـنا و  یباوخ  یب  هب  التبم  هک  دنتـسه  یناسک  .درک  هدافتـسا  بولطم  وحن  هب  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  یهلا  ياه 
فرصم دنراد ، مه  یبناج  ضراوع  هک  ار  ییاهوراد  بترم  دنورب ، باوخ  هب  یمک  رادقم  هک  نیا 

هحفص 114] ]

زا شیب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  .داد  تسد  زا  ار  نآ  دـیابن  تسا و  گرزب  یتمعن  یعیبط  باوخ  نتـشاد  نیارباـنب ، .دـننک  یم 
هب دارفا  هک  يزاین  رادـقم  هتبلا  .دـنکن  لیطعت  ار  ...و  ندرک  راک  ندرک ، رکف  لیبق  زا  دوخ  یتایح  ياه  تیلاـعف  دـباوخن و  مزـال  دـح 

الومعم .دراد  ...و  ناسنا  ياه  تیلاعف  رمع ، فلتخم  نینـس  دارفا ، جازم  عون  هب  یگتـسب  تسا و  تواـفتم  رگیدـکی  اـب  دـنراد  باوخ 
نیاربانب .دـنناد  یم  ار  باوخ  هب  دوخ  ندـب  زاین  دـهد ، یم  اهنآ  هب  کشزپ  هک  يروتـسد  ای  دـنراد و  هک  يا  هبرجت  اب  ناشدوخ  دارفا 

نینس رد  اصوصخم  يرامیب  ندمآ  مهارف  تابجوم  نآ ، هب  تبسن  یهجوت  یب  اب  دیابن  ناسنا  تسا و  يرورـض  اه  لقادح  نآ  تیاعر 
.دروآ مهارف  ار  رمع  رخآ 

روـط هب  ناـسنا  اریز  تسین ؛ زور  رد  ندـیباوخ  داـیز  ياـنعم  هب  بش  رد  ندـیباوخ  مک  رب  دـیکأت  شرافـس و  هک  تسا  نیا  مود  هـتکن 
یضعب رد  هتبلا  .دنک  یم  راک  اهزور  دباوخ و  یم  اه  بش  یعیبط 
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هب ار  دوخ  یگدنز  همانرب ي  اه  ناسنا  تسا ، زور  رگید  هام  دنچ  بش و  لاس  زا  هام  دـنچ  یلاوتم  روط  هب  هک  نیمز  هرک ي  قطانم  زا 
یکدنا اب  ابوانتم و  زور  بش و  هک  نیمز  قطانم  رت  شیب  رد  اما  .دنـسرب  ناشراک  هب  مه  باوخ و  هب  مه  هک  دننک  یم  میظنت  يا  هنوگ 

زور هک  ارچ  دنهد ؛ یم  ماجنا  زور  رد  ار  ناشراک  بش و  رد  ار  ناشباوخ  الومعم  اه  ناسنا  دـنوش ، یم  اج  هب  اج  يواست  ای  توافت و 
.تسا زارد  يدش  دمآ و  زور ، رد  ار  وت  و  [ 95 [ ؛ الیوط احبس  راهنلا  یف  کل  نا  تسا : بسانم  ششوک  شالت و  تیلاعف و  يارب 

رکذتم زین  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  يا  هتکن  میباوخب  دیاب  ردقچ  هک  نیا  اما  تسین ، یثحب  تسا  بش  باوخ  تقو  هک  نیا  رد  نیاربانب ،
هب یگتـسب  هلأسم  نیا  تسا و  توافتم  رگیدکی  اب  باوخ  هب  اه  ناسنا  زاین  هک  مینادب  ینعی  میـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  میدش و 
زا هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  اـما  تسا ، هدـش  هداد  رارق  شمارآ  تحارتـسا و  يارب  بش  هک  تسا  تـسرد  .دراد  دارفا  یگدـنز  طـیارش 

نانچ نآ  باوخ  هب  ناسنا  زاین  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  نآرق  تاروتسد  زا  الامجا  .میباوخب  باتفآ  عولط  ماگنه  ات  بشرـس  نامه 
یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  نآرق  .تسا  مزال  اوق  دـیدجت  تحارتسا و  يارب  بش  زا  یمک  رادـقم  تسین و  داـیز 

نیقتم فصو  رد  نآرق  نینچ  مه  .ار  یکدنا  رگم  زادرپب  تدابع  هب  ار  بش  مامت  [ 96 [ ؛ الیلق الا  لیللا  مق  دیامرف :

هحفص 115] ]

دندرک یم  باوخ  ار  یکدنا  بش  زا  و  [ 97 [ ؛ نورفغتسی مه  راحسألاب  نوعجهی و  ام  لیللا  نم  الیلق  اوناک  دیامرف : یم 
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تحارتسا و هب  ار  زور  هنابـش  زا  یمین  ناـسنا  هک  دوب  رارق  رگا  .دـندرک  یم  ترفغم  شزرمآ و  بلط  ادـخ  هاـگرد  زا  ناهاگرحـس  و 
باوخ هب  جایتحا  ناسنا  هک  تسا  ادـیپ  نآرق  تاـنایب  نحل و  زا  .درک  یمن  ناونع  ار  یلیاـسم  نینچ  نآرق  هاـگ  چـیه  دزادرپب ، باوخ 

.درادن ینالوط  ياه 

باوخ يزیر  همانرب 

هلمج زا  مینک ؛ نیمأت  يرت  مک  تاعاس  اب  باوخ  هب  ار  نامندب  زاین  میناوت  یم  مینک ، لمع  تایاور  رد  هدش  نایب  تاروتسد  هب  ام  رگا 
زا دعب  هب  ار  نآ  هک  نیا  ات  دوب  دهاوخ  رتدـیفم  رایـسب  میهد ، رارق  بش  همین  زا  لبق  ار  دوخ  باوخ  هدـمع ي  تمـسق  ام  رگا  هک  نیا 

.مینک لوکوم  بش  همین 

ربمایپ و نامز  رد  .تسا  دعب  هب  بش  همین  زا  اه  هداوناخ  رت  شیب  باوخ  هک  تسا  هدش  يا  هنوگ  هب  یگدنز  طیارش  هزورما  هنافـسأتم 
همانرب ي دندرک ، یم  لمع  مالـسلا  مهیلع  همئا  مالـسا و  تاروتـسد  هب  مدرم  هک  رگید  ياه  نامز  یخرب  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا 
، دـندروخ یم  ماش  هتفر و  لزنم  هب  سپـس  دـندناوخ ، یم  تعاـمج  هب  ار  ناـشزامن  برغم  لوا  هک  دوب  تروص  نیا  هب  اـهنآ  بش  ره 

مه یگدنز  طیارش  تاناکما و  هتبلا ، .دندیباوخ  یم  هتفر و  لزنم  هب  هاگ  نآ  دندناوخ و  یم  ار  اشع  زامن  هتشگرب و  دجسم  هب  اددجم 
.دوب مدرم  ندیباوخ  رتدوز  لیالد  زا  یکی  بش  یکیرات  قرب و  ندوبن  الثم  درک ؛ یم  کمک  همانرب  نیا  هب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب 

باوخ زا  طاشن  اب  رحـس  دـناوتب  ناسنا  ات  دوش  یم  بجوم  دـنک ، یم  نیمأت  ار  ندـب  هدـمع ي  زاین  هک  نیا  رب  هوالع  بشرـس  باوخ 
يا همانرب  نینچ  دناوت  یمن  دزادرپ ، یم  نویزیولت  ياشامت  هب  بش  ياه  همین  ات  هک  یـسک  تسا  یعیبط  .دزادرپب  تدابع  هب  دزیخرب و 

یتح وا  یلسک  یگتسخ و  اریز  دشاب ؛ هتشاد 
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.ددرگ یم  حبص  هضیرف ي  عقوم  هب  يادا  زا  عنام 

رهظ و زا  لـبق  هک  باوخ  نیا  .دـندرک  یم  ناربـج  زور  رد  هلولیق  باوخ  اـب  ار  بش  رد  دوخ  باوخ  دوـبمک  ناناملـسم  هتـشذگ ، رد 
یگدامآ رگید ، يوس  زا  دش و  یم  هنازور  راک  یگتـسخ  ندش  فرطرب  بجوم  ییوس ، زا  دـیماجنا ، یم  لوط  هب  تعاس  مین  دودـح 

هویش ي نیا  .دنروآ  اج  هب  ار  دوخ  رهظ  زامن  يرت  شیب  طاشن  اب  ات  درک  یم  مهارف  ناناملسم  رد  ار  مزال 

هحفص 116] ]

.دنربب ار  مزال  طاشن  هرهب و  نیرت  شیب  دوخ ، عقوم  هب  اما  مک  ندیباوخ  زا  ات  درک  یم  کمک  ناناملسم  هب  یگدنز ،

تاقوا زا  میناوت  یم  شالت  یعس و  تسرد و  يزیر  همانرب  اب  اما  تسا ، هدرک  رییغت  هتشذگ  هب  تبسن  یگدنز  طیارـش  هزورما  هچ  رگا 
هدننک مرگرس  ياه  همانرب  ای  هدیاف و  یب  ياه  ملیف  ياشامت  فرص  ار  دوخ  تقو  دیابن  الثم  میربب ، ار  هدافتـسا  رثکادح  دوخ  یگدنز 

اصوصخ دنراد ، هعلاطم  هب  جایتحا  هک  يدارفا  .دنراد  مه  ررـض  اسب  هچ  نامترخآ و  هن  دروخ و  یم  ام  يایند  درد  هب  هن  هک  مینک  يا 
نیا .دـنیامن  لوکوم  بش  رخآ  هب  ار  دوخ  هعلاطم ي  هدـمع ي  تمـسق  تسا  رتهب  دـننک ، هعلاطم  بش  لوا  دـنراد  تداع  هک  اه  هبلط 

، ایناث ددرگ و  دـیاع  هعلاطم  زا  يرت  شیب  هدافتـسا ي  نهذ ، رت  شیب  یگدامآ  ندوب و  رتزاـب  لـیلد  هب  ـالوا ، اـت  دوش  یم  ثعاـب  راـک 
.دزادرپب زین  نآرق  تئارق  بش و  هلفان ي  هب  ناسنا  ات  دوش  مهارف  یتصرف 

زا فده  .تسا  مهم  نآ  ندرک  يرپس  هوحن ي  هکلب  درادن ، تیعوضوم  ییاهنت  هب  بش  رد  ندیباوخ  مک  فرـص  هک  نیا  رگید  هتکن 
يارب هکلب  تسین ، هبتـشم  روما  تمـس  هب  ندش  هدیـشک  هدرکان  يادخ  ای  هدیاف و  یب  وغل و  ياهراک  ماجنا  ندز و  پگ  ندنام ، رادیب 

هب نتخادرپ 
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زادرپ و ادـخ  هدجـس ي  هب  زامن ] رد   ] ار بش  و  [ 98 [ ؛ الیوط الیل  هحبـس  هل و  دجـساف  لیللا  نم  و  تسا : يزاسدوخ  يدرف و  تدابع 
و [ 99 [ ؛ ادومحم اماقم  کبر  کثعبی  نأ  یـسع  کل  هلفان  هب  دجهتف  لیللا  نم  .نادرگ و  حبـص  وا  شیاتـس  حـیبست و  هب  ار  زارد  بش 

دومحم ماقم  هب  تیادخ  هک  دشاب  روآ ، ياج  هب  تسا  وت  يارب  ینوزفا  هرهب ي  هک  بش  زامن  شاب و  دجهتم  رادـیب و  بش  زا  یـشخب 
.دنادرگ ثوعبم  تعافش ) )

رادیب دندیباوخ و  یم  هبترم  نیدنچ  بش  لوط  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دیآ  یمرب  نینچ  ثیداحا  تایاور و  زا 
.دننک تحارتسا  دعب  دـنناوخب و  هلفان  تعکر  راهچ  ادـتبا  بش ، همین  رد  ندـش  رادـیب  زا  دـعب  نانمؤم  هک  تسا  بحتـسم  .دـندش  یم 

زا یبوخ  هب  دنناوتب  هک  تسا  یناسک  يارب  همانرب  نیا  هتبلا  ...دننک  تحارتسا  زاب  دنناوخب و  رگید  تعکر  راهچ  دنوش و  رادیب  اددجم 
ناشرمع قیاـقد  زا  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  .دـیاین  دراو  يا  همطل  ناـشبجاو  فیاـظو  راـک و  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک  هدافتـسا  نآ 

تیفیک و يارب  دیاب  دنربب ، ار  هدافتسا  رثکادح 

هحفص 117] ]

ناشرمع دنمهفن  یتح  هک  دننارذگب  يروط  ار  ناشتقو  دنهاوخ  یم  ناشلد  هک  یناسک  اما  .دننک  يزیر  همانرب  زین  نآ  بولطم  میـسقت 
یمرگرس هراومه  هک  دنک  یم  مهارف  يا  هنوگ  هب  ار  هنیمز  ناطیـش  هک  ارچ  دنرادن ؛ يزیر  همانرب  هب  یجایتحا  تسا ، هتـشذگ  هنوگچ 

.دشاب ایهم  اهنآ  يارب  ...و  نتفگ  وغل  نخس  ندرک ، اشامت  ملیف  ندرکرپ ، لودج  لیبق  زا  ییاه 

لیبق زا  یعامتجا  ياه  تیلاعف  یعمج و  تادابع  يارب  زور  تسا ، يدرف  تادابع  ماجنا  يزاسدوخ و  صوصخم  هک  بش ، فـالخرب 
یضعب ماجنا  .تسا  ...و  نادنمتسم  هب  کمک  داهج ، سیردت ، لیصحت ،
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تدابع نیرت  گرزب  دـشاب ، تبرق  دـصق  هب  رگا  تسا ، ییاـفک  بجاو  هک  نیا  رب  هوـالع  دراد ، زاـین  اـهنآ  هب  هعماـج  هک  یلغاـشم  زا 
بولطم اـهنآ  ندوب  یناـهنپ  هک  يروما  يدرف و  ياـهراک  زور و  رد  رت  شیب  یعاـمتجا  ياـهراک  هک  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب  .تسا 

هیلع یلع  ترـضح  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هنابـش  ياـه  هماـنرب  زا  یکی  .دوـش  یم  ماـجنا  بش  رد  رت  شیب  تسا ،
بـش رد  روما  نیا  ماجنا  زا  ام  رگا  لاح  .دـنوشن  هتخانـش  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  ارقف  هب  یگدیـسر  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاـس  مالـسلا و 

.میهد رارق  نامزور  ياه  همانرب  وزج  ار  يرس  قافنا  میناوت  یم  لقادح  میزجاع ،

ناطیش ماد  ود 

ناوارف دـیکأت  نآ  يور  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا ي  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  نایعیـش ، اـصوصخ  ینید ، ناردارب  هب  ندرک  یکین 
ای دیامرف : یم  فیرـش  تیاور  نیا  همادا ي  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  تایاور  دـنا و  هدرک 
رب نع  دصف  هدئاصم  اما  لاق : یه ؟ ام  هللا و  لوسر  نب  ای  تلق  هدئاصم  هکابـش و  اوماحتف  اهب  داطـصی  دئاصم  ناطیـشلل  نا  بدـنج  نب 

لیو مهترایز ، ناوخالارب و  یلا  مادقالا  لقن  لثمب  هللا  دبعی  ام  هنا  اما  هللا ، اهضرف  یتلا  تاولصلا  ءاضق  نع  مونف  هکابـش  اما  و  ناوخالا ،
.تارتفلا یف  هتایآ  هللااب و  نیئزهتسملا  تاولخلا  یف  نیمئانلا  تاولصلا ، نع  نیهاسلل 

هک ییاه  ماد  نیرترثؤم  نیرت و  یمومع  نیرت ، گرزب  زا  .دـنک  یم  دیـص  ار  اه  ناسنا  اهنآ  هلیـسو ي  هب  هک  دراد  ییاـه  ماد  ناـطیش 
یم زاب  دوخ  ینید  ناردارب  هژیو  هب  نارگید ، هب  ندرک  تمدـخ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  یکی  دـنارتسگ ، یم  دازیمدآ  يارب  ناـطیش 

.دناوخن عقوم  هب  ار  شیاهزامن  ناسنا  ات  دنک  یم  يراک  هک  نآ  مود  دراد ،

هحفص 118] ]

تابجاو نداد  ماجنا  اب  تسا  نکمم  ناسنا 
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ناردارب يونعم  يدام و  ياهزاین  عفر  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  لمع  شا  هفیظو  هب  لماک  روط  هب  هک  دنک  رکف  دوخ  ینید  ضیارف  و 
، سیردت لیـصحت ، لثم  یـصاخ  تیلاعف  هک  يدارفا  اصوصخ  .دـشاب  یم  ناناملـسم  ینید  فیاظو  هلمج  زا  ناوت  دـح  رد  زین  ینامیا 
اه و يا  هرجح  مه  اه ، هیاسمه  ماوقا ، هلمج  زا  نارگید ، هب  تبـسن  مه  یفیاظو  هک  دننادب  دیاب  دـنهد ، یم  ماجنا  ار  ...و  یگدنـسیون 

ماجنا زا  دـنراد و  هجوت  هتکن  نیا  هب  رت  مک  صاخ ، تیلاعف  کی  يور  زکرمت  لیلد  هب  دارفا  هنوگ  نیا  هنافـسأتم  اما  دـنراد ، ناتـسود 
الـصا هک  دنک  یم  اقلا  ام  هب  ایناث ، دنک ؛ یم  مهارف  ناطیـش  ار  نآ  تامدـقم  الوا ، هک  تسا  یتلفغ  نیا  .دـنا  لفاغ  مهم  هفیظو ي  نیا 

ام رد  ار  یتلاح  ینعی  دنک ؛ یم  توافت  یب  نارگید  ياهزاین  هب  تبسن  ار  ام  اثلاث ، ینک ؛ کمک  نارگید  هب  یهاوخب  هک  يرادن  يزیچ 
هب ما و  هدیـشک  تمحز  نم  مییوگ  یم  ای  دنرادن ، ای  دـنراد  زاین  نارگید  هک  درادـن  یطبر  نم  هب  مییوگب  دوخ  اب  هک  دـنک  یم  داجیا 

همادا رد  ترضح  .دنـشابن  نارگید  جاتحم  ات  دنـشکب  تمحز  دنورب  مه  اهنآ  ما ، هدروآ  تسد  هب  ار  يزیچ  مدوخ  زاین  عفر  هزادنا ي 
رد مه  رگا  یتح  درادرب ، یمدق  دوخ  ینید  ناردارب  هب  ندرک  کمک  هار  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  یتدابع  چیه  دـیامرف : یم 

هتبلا ناتـسود ، رادـید  هکلب  تسا ، تدابع  نیرتالاب  ینید  ناردارب  هب  تمدـخ  ناسحا و  اهنت  هن  .ددرگن  اهنآ  زاین  عفر  هب  قفوم  هار  نیا 
.تسا تدابع  نیرتالاب  زین  دشاب ، ادخ  يارب  رگا 

هب هللا  یلا  برقت  ریـسم  رد  امیقتـسم  ار  ناسنا  هچنآ  .تسا  تقو  لوا  زامن  ندـناوخ  زا  ناسنا  نتـشادزاب  یناطیـش ، ياـه  ماد  رگید  زا 
هطبار زامن  .تسا  زامن  درب ، یم  شیپ 
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، ندیباوخ دایز  دـنک ، هدافتـسا  شزامن  زا  یتسرد  هب  دـناوتن  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  هک  یلیاسم  هلمج  زا  .تسا  قلاخ  اب  هدـنب  میقتـسم 
یب زین  نید  لیاسم  هب  تبسن  دشاب ، هتشادن  تقو  لوا  زامن  ندناوخ  هب  یمامتها  رگید  ناسنا  یتقو  .تسا  ندیباوخ  دب  ندیباوخ و  رید 

اؤاسأ نیذـلا  هبقاع  ناک  مث  درگن : یم  ینید  کسانم  هب  رخـسمت  هدـید ي  اب  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  شراک  مک  مک  دوش و  یم  انتعا 
هک دش  نیا  دنتخادرپ  دب  رادرک  تشز و  لامعا  هب  هک  نانآ  راک  ماجنارس  [ 100 [ ؛ نؤزهتسی اهب  اوناک  هللا و  تایآب  اوبذک  نأ  ياوسلا 

زامن هب  تبسن  تفرگ و  رارق  كانرطخ  ریسم  نیا  رد  ناسنا  هدرکان  يادخ  رگا  .دندرک  رخسمت  بیذکت و  ار  ادخ  تایآ  هدش و  رفاک 
.تسا هتخاس  مهارف  ار  دوخ  ندش  رفاک  تامدقم  راک  نیا  اب  عقاو  رد  دش ، تیمها  یب 

هحفص 119] ]

ییارگایند فارحنا و  لماوع  اج  نآ  رد  هک  تسا  یطیحم  رد  ناسنا  نتفرگ  رارق  نآ ، رخـسمت  نید و  هب  ییاـنتعا  یب  لـیالد  هلمج  زا 
.تسا لکشم  یبرم  داتسا و  هب  یسر  تسد  تسا و  رت  مک  هظعوم  دسر ، یم  شوگ  هب  رت  مک  یهلا  تایآ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  دایز 

یف مهل  قالخ  کئلوأ ال  دیامرف : یم  دنـشورف ، یم  كدنا  ییاهب  هب  ار  دوخ  دنگوس  ادـخ و  دـهع  هک  یناسک  دروم  رد  میرک  نآرق 
تسین و يا  هرهب  ترخآ  راد  رد  ار  نانیا  [ 101 [ ؛ میلأ باذع  مهل  مهیکزی و  همایقلا و ال  موی  مهیلا  رظنی  هللا و ال  مهملکی  هرخآلا و ال 
رد  ) ار نانآ  دنادرگن و  هزیکاپ  هانگ  يدـیلپ  زا  درگنن و  اه  نادـب  تمایق  رد  تمحر  رظن  هب  دـیوگن و  نخـس  اهنآ  اب  مشخ  زا  ار  ادـخ 

.دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  منهج )

میهاوخ یم  لاعتم  دنوادخ  زا 
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.دزاس رود  ناطیش  ياه  هسوسو  رش  زا  انشآ و  دوخ  فیاظو  هب  ار  ام  هک 

هحفص 121] ]

یقالخا یتساک  دنچ  زا  ندوب  رذحرب 

هراشا

هاخا و شغ  نم  ریقحلا و  حـتولا  یف  هبر  نم  بغر  لیلجلا و  هیلع  نوه  دـقف  هتبقر  كاکف  يوسل  اـمومهم  حبـصا  نم  بدـنج  نبا  اـی 
؛ ءاملا یف  حلملا  ثامنی  امک  هبلق  یف  نامیالا  ثامنا  انمؤم  دسح  نم  هاوأم و  رانلا  هللا  لعج  هاوان  هرقح و 

مه یحالطصا  يوغل و  يانعم 

، دشاب نارگن  راد و  هصغ  یهلا  باذع  زا  شتاجن  زج  يزیچ  هب  تبسن  نمؤم  صخش  تسین  راوازس  هک  تسا  نیا  لوا  هلمج  نومضم 
.دهد تاجن  يدبا  یتخبدب  زا  ار  وا  ادخ  ات  دنک  يراک  هک  دشاب  نیا  شمه  مامت  دیاب  هکلب 

جـنر و درد و  دـننک  یم  شـالت  هک  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  اـترطف  روعـش ، يذ  تادوجوم  همه ي  یلک  روط  هب  اـه و  ناـسنا 
هزیگنا ي هک  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب  .دـنیامن  بذـج  ار  بوـلطم  دـنیاشوخ و  روـما  لـباقم ، رد  دـننک و  رود  دوـخ  زا  ار  یتحاراـن 

یم جـنر  يدرد  یتحاراـن و  زا  هک  یماداـم  ناـسنا  رگید ، يوس  زا  .تسا  ررـض  عفد  تعفنم و  بلج  روعـش ، يذ  تادوجوم  تکرح 
؛ درادن نآ  غارـس  نتفر  يارب  یلیامت  چـیه  تسا ، بلاغ  وا  رب  درد  نیا  هک  ینامز  ات  دوش ، مهارف  شیارب  شخب  تذـل  يرما  رگا  درب ،

يرگید تذل  لابند  هب  هدشن ، نامرد  درد  نیا  هک  یمادام  هدیدرگ ، التبم  دردرس  ای  درد  نادند  دننام  دیدش  يدرد  هب  هک  یسک  الثم 
تبسن ایآ  اما  .ددنب  یم  راک  هب  نآ  نتخاس  فرطرب  يارب  ار  دوخ  مه  مامت  هک  دهد  یم  رازآ  ار  وا  نانچ  نآ  درد  نیا  اریز  دور ؛ یمن 

یم شیپ  شیارب  یتبیصم  ادرف  هک  دنادب  یـسک  رگا  الثم  دنک ؟ یم  لمع  هنوگ  نیمه  زین  داتفا  دهاوخ  قافتا  هدنیآ  رد  هک  يروما  هب 
يرطخ ضرعم  رد  ای  دیآ و 

هحفص 122] ]

تسا نکمم  دناد  یم  مه  یفرط  زا  دوش و  یم  عقاو 
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رد ادرف  هک  دـنادب  درف  نیا  دـینک  ضرف  تسا ؟ اـهنآ  زا  کـی  مادـک  دروم  رد  رت  شیب  وا  ینارگن  لد  دـسرب ، وا  هب  یتـعفنم  یهار  زا 
تسا شیپ  رد  يا  هلماعم  یفرط  زا  دش ، دهاوخ  تسا  هدش  عیاش  رهش  رد  هک  ابو  كانرطخ  يرامیب  هب  التبم  رهـش  رد  ندنام  تروص 

کی هب  ندیـسر  يارب  دوش  یم  رـضاح  ایآ  دهد ؟ یم  حیجرت  ار  کی  مادـک  يو  دـشاب ، هتـشاد  وا  يارب  یتفگنه  دوس  دـناوت  یم  هک 
؟ دنک لمحت  ار  هدنشک  يرامیب  کی  تذل ،

یتخس رطخ  نینچ  هب  اقیمع  اعقاو و  رگا  دشاب ؛ هتـشاد  رواب  رطخ  نآ  هب  هزادنا  هچ  ات  صخـش  نآ  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  هلأسم  نیا 
یم مه »  » یتلاح نینچ  هب  یبرع ، نابز  رد  .داد  دـهاوخ  حـیجرت  لمتحم  تذـل  ای  تعفنم  نآ  بلج  رب  ار  نآ  عفد  دـشاب ، هتـشاد  رواـب 

تلاـح نیا  هک  مه  یـسک  هب  .دـنک  دـیدهت  ار  درف  تسا  نکمم  کـیدزن  هدـنیآ ي  رد  هک  يرطخ  يارب  ییوج  هراـچ  ینعی  دـنیوگ ؛
ناسنا هک  يزیچ  ینعی  تسا ؛ هدام  نیمه  زا  زین  مامتها  تیمها و  ، مهم ياه  هژاو  .دـنیوگ  یم  مومهم » ، » تسا هدـمآ  دوجو  هب  شیارب 
يدایز لامتحا  دـشاب و  هتـشاد  ییاـه  ینیب  شیپ  تاـعالطا و  هدـنیآ  هب  تبـسن  هک  سک  ره  نیارباـنب  .دـنک  یم  سپاولد  نارگن و  ار 

زا يریگولج  يارب  ناسنا  شالت  ینعی  تلاح ، نیا  هب  .دزرو  یم  مامتها  نآ  عفر  يارب  تسا ، شیپ  رد  يرطخ  ای  یتحاران و  هک  دهدب 
.دنیوگ یم  تیمومهم  دیآ ، شیپ  تسا  نکمم  هدنیآ  رد  هک  يرطخ 

ناشیا مه  اب  اه  ناسنا  رواب  نازیم  هطبار 

هدـش هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  تایاور  نآرق و  رد  هک  ینانچ  نآ  ياـه  باذـع  نآ  رد  تسا و  راـک  رد  یمنهج  دراد  رواـب  هک  یـسک 
هدوب توافت  یب  نآ  هب  تبسن  دناوت  یم  ایآ  دراد ، دوجو  تسا ،
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التبم باذـع  نیا  هب  زین  دوخ  تسا  نکمم  هک  دـنادب  دـشاب و  هتـشاد  رواب  یتقیقح  نینچ  هب  ناسنا  رگا  دـشاب ؟ هتـشادن  یمه  چـیه  و 
شتذل هک  دنک  باختنا  ار  یمرگرـس  هچ  ای  تسا و  رتروآدوس  هک  دنکب  يا  هلماعم  هچ  ادرف  هک  تسا  نیا  رکف  هب  مه  زاب  ایآ  ددرگ ،

لقن نومضم  نیا  هب  يروهشم  تیاور  عوضوم ، نیا  اب  طابترا  رد  .دراد  صخـش  رواب  نازیم  هب  یگتـسب  زین  هلأسم  نیا  تسا ؟ رت  شیب 
دجسم رد  ار  یناوج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حبص  زور  کی  هک  تسا  هدش 

هحفص 123] ]

باوج رد  دندیـسرپ ، ار  وا  لاـح  ترـضح  یتـقو  .تسا  هتفر  ورف  يدوگ  هب  شیاـه  مشچ  هدـش و  درز  شا  هرهچ  گـنر  هک  دـندید 
ياه باذـع  سرت  زا  حبـص  اـت  بشید  هک  نیمه  تفگ : تسیچ ؟ تنیقی  تمـالع  دـندومرف : ترـضح  .متـسه  نیقی  لاـح  رد  تفگ :

.دـندرک اعد  ناوج  نآ  يارب  ترـضح  هاگ  نآ  .تسا  هدـش  درز  ما  هرهچ  گنر  يور ، نیا  زا  دـماین و  میاه  مشچ  رب  باوخ  يورخا 
.دـنک رکف  يرگید  زیچ  هرابرد ي  دـناوت  یمن  الـصا  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  یمه  نانچ  نآ  يرواـب ، نینچ  نتـشاد  [ 102]

.دنتسین دوخ  ناهانگ  ندش  هدیزرمآ  رکف  هب  زین  ادرف و  باتک  باسح و  نارگن  الصا  هک  دنتسه  مه  يدارفا  الباقتم 

ییاه باذع  رکف  هب  دیاب  يور ، نیا  زا  دنراد و  یناهانگ  اه و  یگدولآ  شیب  مک و  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زج  هب  اه  ناسنا  همه ي 
رـس هک  یکانرطخ  تشونرـس  هب  یهجوت  میتسه و  دوخ  یگدـنز  روما  ریگرد  اـم  هک  یماداـم  .دنـشاب  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  اـهنآ  هک 

شوگ ای  یثیدح و  ندناوخ  ای  نآرق  زا  يا  هیآ  ندینش  اب  رگا  اما  .مینک  یمن  رکف  لیاسم  نیا  هب  میرادن ، دراد  دوجو  نامهار 
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لیاـسم میدـمآرب و  نآ  عفر  ددـصرد  هاـگ  نآ  دراد و  دوجو  مه  يرطخ  نینچ  هک  میدرک  ادـیپ  هجوـت  يا ، هدـنیوگ  نخـس  هب  نداد 
تقو چیه  دنتـسه ، نیقی  یلاع  بتارم  ياراد  هک  ییاه  ناسنا  .تسا  هدش  داجیا  ام  رد  مه  نیا  درکن ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  ام  یگدـنز 

، ناشیعامتجا فیلاکت  فیاظو و  ماجنا  لیلد  هب  یهاگ  تسا  نکمم  هچ  رگا  دـنراد ، هجوت  لیاسم  نیا  هب  هشیمه  دـنوش و  یمن  لفاغ 
مه زاب  لیاسم ، هنوگ  نیا  هب  هجوت  تروص  رد  یتح  تسا  نکمم  نامنامیا  فعـض  لیلد  هب  ام  اما  دوش ؛ هتـساک  یکدنا  اهنآ  هجوت  زا 

.میهد حیجرت  يدبا  باذع  نوماریپ  لمأت  رب  ار  ...و  تورث  تلزنم ، ماقم ، تسپ ، لیبق  زا  ایند  عفانم 

یتح ای  یماما و  يربمایپ ، یتقو  هک  میروخ  یمرب  یناسک  هب  خـیرات  رد  ام  .تسا  تواـفتم  اـه  ناـسنا  رواـب  ناـمیا و  بتارم  نیارباـنب 
نیا ام  زا  يرایـسب  یلو  .داتفا  یم  هزرل  هب  ناشندب  دش و  یم  يراج  ناشیاه  مشچ  زا  کشا  درب ، یم  يورخا  باذع  زا  یمان  یظعاو ،
یتح دراذـگن و  ام  رب  ینادـنچ  رثا  اما  دـنک  هظعوم  نامیارب  یـسک  مه  یتاـعاس  یتح  اـی  یقیاـقد و  تسا  نکمم  ینعی  میتسین ؛ هنوگ 

.میشاب دوخ  یگدنز  هرمزور  لیاسم  رکف  هب  زین  ظعاوم  هنوگ  نیا  هب  نداد  شوگ  ماگنه 

هحفص 124] ]

يرگن هدنیآ  ناسنا و  لقع 

ياهرطخ نارگن  هراومه  ایند  هداس ي  روما  رد  هک  ام  .میشاب  هراچ  رکف  هب  دیاب  تسا ، راک  رد  يدج  رطخ  رگا  دیوگ  یم  ناسنا  لقع 
يایند روما  زا  رت  شیب  رایـسب  شتیمها  هک  یلیاسم  هب  تبـسن  هک  تسین  هنـالقاع  مینک ، یم  مادـقا  اـهنآ  عفر  يارب  میتسه و  یلاـمتحا 
يزیچ لابند  هب  عقاو ، رد  دنتـسه ، يداـم  ذـیاذل  عفاـنم و  بسک  لاـبند  هب  هک  يدارفا  .میـشیدنین  يا  هراـچ  میـشاب و  لاـیخ  یب  تسا ،

شزرا هک  دنتسه 
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.دراد ناـنآ  يارب  يداـیز  رایـسب  تیمها  هک  دـنا  لـفاغ  يروما  زا  درادـن و  تسا ، اـهنآ  يور  شیپ  هک  ییاـهرطخ  ربارب  رد  ینادـنچ 
يریجنز لغ و  ریز  رد  نم  ندرگ  هک  دراد  انعم  نیا  هب  هراشا  تسا ، هتفر  راک  هب  فیرـش  تیاور  نیا  رد  هک  هتبقر » كاـکف   » تراـبع

فرط هب  ارم  يراـسفا  نوچ  مه  دـهد و  یم  راـشف  مندرگ  يور  نیگنـس  يراـب  اـما  منک ، دازآ  ار  مدوـخ  مهاوـخ  یم  تسا ؛ راـتفرگ 
نامندرگ میراد و  شیپ  رد  ار  يرطخ  نینچ  میا ، هدش  بکترم  هک  یتاهابتشا  ناهانگ و  هطساو ي  هب  ام  همه ي  .دناشک  یم  یتخبدب 

هب هک  تسا  نیا  شا  هداس  ریبعت  میـشابن ، ریجنز  نیا  زا  دوخ  ندرگ  ییاهر  رکف  هب  رگا  .میهد  تاـجن  ار  نآ  دـیاب  تسا و  هداـتفا  ریگ 
؛ لیلجلا هیلع  نوه  دـقف  هتبقر  كاـکف  يوسل  اـمومهم  حبـصا  نم  تسا : يرگید  زیچ  اـم  مه  میتسین و  ترخآ  باذـع  زا  تاـجن  رکف 

يزیچ تسا و  هدرمش  کبس  شدوخ  رب  ار  یمهم  رایسب  رما  تسا ، باذع  زا  تاجن  زا  ریغ  وا  مه  هک  یلاح  رد  دنک  حبص  هک  یـسک 
هدرک بلط  ار  كدـنا  يدوـس  اـهنت  ادـخ  زا  ریقحلا ؛ حـتولا  یف  هبر  نم  بغر  .تسا و  هدرک  یقلت  هداـس  دـنادب ، گرزب  دـیاب  هک  ار 
ریقح کبـس و  رایـسب  هک  يروما  دوب ؛ دهاوخ  ییایند  روما  وا  یلوغـشم  لد  دـشابن ، يدـبا  باذـع  رکف  هب  ناسنا  یتقو  املـسم  .تسا 

.دنک یمن  مامتها  زین  نآ  زا  تاجن  يارب  دشاب ، هتشادن  هجوت  يدبا  باذع  هب  هک  یسک  .تسا 

نآ زا  يریگولج  يارب  زین  ار  نامّمه  میراد ، يورخا  ياهرطخ  ترخآ و  هب  تبـسن  هک  ینامیا  هزادـنا ي  هب  دـنک  یم  اضتقا  اـم  لـقع 
یگدنز تالکشم  مامت  اریز  میدنب ؛ راک  هب  اهنآ  زا  تاجن  اهرطخ و 
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اهنآ زا  رت  لکشم  مینادب  هک  دنک  یم  هولج  ناسآ  ام  رظن  رد  یتروص  رد  یگدنز  تالکـشم  .تسا  زیچان  يدبا  باذع  نآ  لباقم  رد 
هنوـگ نیا  هب  زین  يرت  شیب  ماـمتها  دـشاب ، رت  يوـق  شناـمیا  سک  ره  هتبلا  .تسا  ترخآ  یتخبدـب  باذـع و  نآ ، دراد و  دوـجو  زین 

ناشیدرف ییایند و  یگدـنز  هب  اهنآ  هجوت  زا  رت  شیب  دـیاب  دوخ  يورخا  یگدـنز  هب  ناـنمؤم  هجوت  نیارباـنب  .تشاد  دـهاوخ  لـیاسم 
.دشاب

هحفص 125] ]

دوخ ینامیا  ناردارب  هب  تبسن  ناسنا  فیاظو 

ناشجیاوح عفر  يارب  اهنآ  هب  تسا  فظوم  وس  کی  زا  دراد ؛ یفیاظو  دوخ  ینامیا  ناردارب  هب  تبـسن  ناسنا  یعاـمتجا ، یگدـنز  رد 
نکمم هنوگچ  .دنکن  تنایخ  اهنآ  هب  دشاب و  یمیمص  رادافو و  هاوخریخ ، اهنآ  هب  تبسن  دراد  هفیظو  رگید ، يوس  زا  دیامن و  کمک 

هک یـسک  دناسرب !؟ وا  هب  يررـض  دیابرب و  ار  شلام  قحان  هب  دنک ، تنایخ  وا  هب  ای  هداد  بیرف  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  ناسنا  هک  تسا 
نداتفا و رد  هلزنم ي  هب  یلمع  نینچ  درامـش ، یم  ریقح  هیامورف و  ار  وا  دـهد و  بیرف  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  اـت  دـیآ  یمرب  ددـص  رد 

.دراد ار  وا  اب  ندـیگنج  دـصق  عقاو  رد  دراذـگب ، هالک  يرگید  رـس  رب  دـهاوخ  یم  هلماعم  رد  هک  یـسک  .تسا  وا  اب  دربن  يریگرد و 
یناسک نینچ  .دوشب  وا  نیـشناج  دوخ  دنک و  علخ  شماقم  زا  ار  يدرف  دهاوخب  یـسک  هک  تسا  یماگنه  يریگرد  زا  يرگید  لکش 

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

نآ یعامتجا  يدرف و  راثآ  دسح و 

امک هبلق  یف  نامیالا  ثامنا  انمؤم  دـسح  نم  تسا : دـسح  دراد ، يرت  شیب  تیمومع  تسا و  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  يرت  مهم  هلأـسم 
بآ رد  کمن  هک  نانچ  نآ  دور ، یم  نیب  زا  شنامیا  دزرو ، دـسح  شا  ینامیا  ردارب  هب  تبـسن  هک  یـسک  ءاـملا ؛ یف  حـلملا  ثاـمنی 

، یکدوک نینس  رد  هژیو  هب  ناسنا ، تعیبط  .دنتسه  التبم  دنسپان  تفص  نیا  هب  شیب  مک و  اه  ناسنا  همه ي  هنافـسأتم  .ددرگ  یم  لح 
رگا .دزرو  یم  دسح  وا  هب  تبـسن  دـنک ، یم  هدـهاشم  تسا  رادروخرب  یتمعن  زا  هک  ار  يرگید  صخـش  یتقو  هک  تسا  يا  هنوگ  هب 

دیاین و رب  بیذهت  ماقم  رد  ناسنا 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


ادـخ هب  هک  یناسنا  ایآ  .دزاس  یمن  شیاهر  دـنکن  یمنهج  ار  وا  ات  دـناود و  یم  هشیر  شبلق  رد  تفـص  نیا  دـنکن ، حالـصا  ار  دوخ 
ياه تمعن  ای  دادعتـسا  ییاـبیز و  دـننام  ینیوکت ، ياـه  تمعن  زا  معا  ییاـه ، تمعن  ياراد  هک  یـسک  هب  تبـسن  دـیاب  دراد ، ناـمیا 

هک تسا  نیا  دسح  دزرو ؟ دسح  تسا ، مورحم  اهنآ  نتـشاد  زا  دوخ  هک  لیلد  نیا  هب  افرـص  دـشاب ، یم  ماقم  تورث و  دـننام  یبسک ،
نیا اب  دوسح  صخـش  عقاو  رد  .دشاب  رت  شیب  نم  زا  شلوپ  دیاب  ارچ  دمهفب و  نم  زا  رتهب  دیاب  ارچ  دـشاب ، رتابیز  نم  زا  دـیاب  وا  ارچ 

!! تسا هدادن  نم  هب  هداد و  وا  هب  ار  اه  تمعن  نیا  ادخ  ارچ  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  دوخ  راک 

هحفص 126] ]

دهاوخ یمن  هک  یـسک  .تسا  ادـخ  راک  هب  ندرک  لاکـشا  عقاو  رد  اهنآ ، يدادادـخ  ياه  تمعن  هب  تبـسن  نارگید ، هب  يزرودـسح 
اه مناخ  رد  دیاش  هک  یتلاح  تسا -  هدیرفآ  رتابیز  نم  زا  ار  يرگید  ادخ  ارچ  دـیوگ  یم  ای  دـشاب و  رت  شیب  وا  زا  نارگید  دادعتـسا 

تورث لام و  هب  ناسنا  رگا  .تسا  هنوگ  نیمه  زین  یبسک  ياـه  تمعن  دروم  رد  .دـنک  یم  ضارتعا  ادـخ  هب  عقاو  رد  دـشاب -  رت  شیب 
اب درف  دوـخ  ار  تورث  اـی  تیعقوـم و  نیا  هک  تسا  تسرد  اریز  تسا ؛ هدرک  ضارتـعا  ادـخ  راـک  هب  عـقاو ، رد  دزرو ، دـسح  نارگید 
ایآ .تسا  هدرک  مهارف  دنوادخ  ار  نآ  بابسا  هدوبن و  یهلا  ریبدت  زا  جراخ  مه  راک  نیا  اما  تسا ، هدروآ  تسد  هب  ششوک  شالت و 
وا .نتـسناد  تمکح  اب  قباطم  ار  وا  راک  میکح و  ار  ادـخ  ینعی  ادـخ  هب  نامیا  دراد ؟ يراگزاس  نامیا  اـب  دـنوادخ ، راـک  هب  ضارتعا 

دهاوخب یلکش  ره  هب  هک  تسا 
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.تسا تمکح  تحلـصم و  قبط  دـنک  یم  ملاـع  رد  دـنوادخ  هک  یتافرـصت  ماـمت  هتبلا  .دـنک  فرـصت  شدوخ  کـلم  رد  دـناوت  یم 
رامش هب  كرش  یعون  دور ، رتالاب  دسح )  ) دح نیا  زا  رگا  هک  تسا  دنوادخ  تمکح  نتشادن  لوبق  هلزنم ي  هب  ادخ  راک  هب  ضارتعا 

میناوت و یمن  میرادن ، چیه  دوخ  زا  هک  ام  .دشاب  هتشاد  یتیکلام  شدوخ  هک  مرادن  لوبق  ار  نیا  نم  دیوگب  دناوت  یم  یسک  .دیآ  یم 
.مینک ضارتعا  تسا  وا  نآ  زا  زیچ  همه  هک  ییادخ  هب  دیابن 

تمعن هدهاشم ي  رگا  .تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  یناوارف  تارطخ  اهنآ  هب  تبـسن  یهجوت  یب  هک  دراد  يرایـسب  ینطاب  دـسافم  دـسح 
هجوت بلطم  نیا  هب  مینک و  رطخ  ساسحا  دیاب  يروف  دوش ، ام  رد  دسح  تلاح  نیرت  مک  داجیا  ثعاب  نارگید ، يونعم  يدام و  ياه 

دنوادخ زا  میهد  یم  ماجنا  هک  یشالت  اب  میناوت  یم  زین  ام  دهدب و  وا  هب  ار  ییاه  تمعن  هک  هدوب  نینچ  دنوادخ  تحلـصم  هک  مییامن 
ساـسحا نیا  .میوش  تحاراـن  دـنراد  نارگید  هک  ییاـه  تمعن  ندـید  زا  هک  نیا  هن  دـهدب ؛ مه  اـم  هب  ار  اـه  تمعن  نآ  هک  میهاوخب 
يرایـسب هشیر ي  .دوب  وا  دسح  مه  سیلبا  رفک  هشیر ي  .دماجنا  یم  رفک  هب  هدرکان  يادخ  موادت ، تروص  رد  تداسح ، یتحاران و 

، دـنا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  رفن  نارازه  نآ  یط  هدـش و  هدیـشک  زین  نینوخ  ياه  گنج  هب  یهاگ  هک  ملاع  گرزب  ياـه  هنتف  زا 
هجنکش هتفر و  اه  نادنز  هتـشذگ  میژر  نارود  رد  هک  میراد  غارـس  ار  یناسک  مه  نامدوخ  روشک  رد  .تسا  هدوب  رفن  کی  تداسح 

لیلد هب  اما  دنتـشاد ، مه  یبوخ  ياه  تیعقوم  دـندمآ و  یم  رامـش  هب  بالقنا  لـیاوا  فورعم  ياـه  تیـصخش  زا  دـندوب و  هدـید  اـه 
ات دندش  فرحنم  دندرب ، صاخشا  زا  یضعب  هب  هک  يدسح 

هحفص ]
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تـسا راوازـس  نیاربانب  .دراذـگ  یم  ام  ياپ  شیپ  ار  یکانرطخ  ریـسم  نینچ  دـسح  .دنداتـسیا  مه  ماما  يور  رد  ور  یتح  هک  اـج  نآ 
زا میریگب و  ار  نآ  يولج  اج  نامه  هدـش ، داجیا  تداسح  ام  لد  رد  یتمعن  بحاـص  هب  تبـسن  میدرک  ساـسحا  هک  يا  هظحل  نیلوا 

.دهد تاجن  رگ  ناریو  هدنزوس و  شتآ  نیا  زا  ار  ام  میهاوخب  ادخ 

هحفص 129] ]

یعقاو نایعیش  يارب  گرزب  ییاه  شاداپ 

هراشا

دحا ردب و  موی  هللا  لیبس  یف  همدب  طحشتملاک  هتجاح  یضاق  هورملا و  افصلا و  نیب  یعاسلاک  هیخا  هجاح  یف  یـشاملا  بدنج  نبا  ای 
بهاذملا مکب  نبهذت  مهل ال  لق  انتعیـش و  رـشاعم  غلب  بدـنج  نبا  ای  .مهناوخا  ءارقف  قوقحب  مهتناهتـسا  دـنع  الا  هما  هللا  بذـع  ام  و 

.سانلا ملظی  نم  انتعیش  نم  سیل  هللا و  یف  ناوخالا  هاساوم  ایندلا و  یف  داهتجالا  عرولاب و  الا  انتیالو  لانت  هللاوف ال 

لمع كالم  صالخا ، هزیگنا و 

یمدق شا  ینامیا  ردارب  جیاوح  نتخاس  هدروآرب  رد  هک  یسک  دیامرف : یم  فیرش  تیاور  زا  تمسق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
باوث دزاس ، هدروآرب  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  زاین  اصخش  رگا  دهد و  یم  ماجنا  هورم  افص و  نیب  یعـس  هک  تسا  یـسک  دننام  درادرب ،

.تسا هدیتلغ  شیوخ  نوخ  رد  هدرک و  داهج  دحا  ردب و  گنج  رد  ادخ و  هار  رد  هک  دراد  ار  یسک 

ماـجنا يارب  یگرزب  رایـسب  ياـه  باوـث  بیجع و  تاـهیبشت  دروـخ و  یم  مشچ  هب  مه  رگید  تاـیاور  رد  تاریبـعت ، هنوـگ  نیا  ریظن 
تـسا نکمم  وس ، کی  زا  .دوشب  تایاور  نیا  زا  زین  ییاهریبعت  ءوس  تسا  نکمم  هتبلا  .تسا  هدـش  ناـیب  کـچوک  رهاـظ  هب  یلاـمعا 

زا دـننک و  در  ار  اهنآ  یلک  هب  تایاور ، هنوگ  نیا  دنـس  ندوبن  حیحـص  هناهب ي  هب  تسا ، نیگنـس  ناـشیارب  تاریبعت  نیا  هک  یناـسک 
نیا يود  ره  .دـنرب  یم  ار  اـه  باوـث  نیا  همه ي  دـنهد ، ماـجنا  یتروـص  ره  هب  ار  يراـک  ره  رگا  دـننک  رکف  یناـسک  رگید ، يوـس 

.تسا طیرفت  طارفا و  طلغ و  اه  تشادرب 

هحفص 130] ]

رجا لاعتم  دنوادخ  دنشاب و  شزرا  اب  گرزب و  رایسب  تقیقح  رد  اما  دنشاب ، هتشادن  یتیمها  نادنچ  رهاظ  رد  تادابع  زا  یضعب  دیاش 
رجا و .دشاب  هداد  رارق  نآ  يارب  يدایز 
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لمع كالم  ناسنا  صالخا  شالت و  یعـس و  تین ، هزیگنا ، زیچ  ره  زا  شیب  هکلب  درادن ، یگتـسب  اهنآ  تیمک  هب  اهنت  تادابع  باوث 
باوث هک  دریگب  ماجنا  یلکـش  هب  دـناوت  یم  ینامیا  ردارب  هب  تمدـخ  الثم  دـیوگب ، هک  تسا  نیا  ماقم  رد  تاهیبشت  هنوگ  نیا  .تسا 

ره هب  یـسک ، ره  ار  لمع  نیا  هک  تسین  هنوگ  نیا  اما  تسه ، لمع  نیا  رد  يدادعتـسا  ناکما و  نینچ  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  ار  دـیهش 
، دیامن کمک  دنمزاین  يدرف  هب  ناموت  دص  يردرایلیم  صخش  رگا  الثم  .دشاب  هتشاد  یباوث  نینچ  دهد  ماجنا  یطیارش  ره  رد  یتین و 

رگا دراد ، لکشم  مه  شدوخ  زاین  عفر  يارب  هک  یسک  اما  .دشاب  هتـشاد  ار  دحا  ردب و  گنج  رد  تداهـش  باوث  هک  تسین  روط  نیا 
فرـص شا  ینامیا  ردارب  تجاح  عفر  يارب  ار  كدنا -  دنچ  ره  یغلبم -  شناوت  دـح  رد  درذـگب و  شا  هداوناخ  ياه  يدـنمزاین  زا 

.دوش یم  وا  لاح  لماش  باوث  نیا  دنک ،

! دنک هولج  هناسفا  یخرب  رظن  رد  دیاش  هک  يرایـسب  ياه  هنومن  میا ؛ هدوب  لیبق  نیا  زا  يدراوم  دهاش  نامدوخ  یگبلط  یگدنز  رد  ام 
یم ار  ناشدوخ  زا  رتدـنمزاین  یـصخش  رگا  دنتـشاد ، نامز  نآ  زیچان  هیرهـش ي  هب  ار  جاـیتحا  تیاـهن  هک  نیا  اـب  اـه  هبلط  زا  یـضعب 
عفر هار  رد  دشاب ، هدش  زین  يو  تارک  تزع و  ظفح  تیاعر  دوشن و  هجوتم  صخـش  نآ  هک  یتروص  هب  ار  روبزم  هیرهـش ي  دندید ،

هچ تشاد و  جایتحا  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  اما  دوبن ، هجوت  لباق  رادـقم ، رظن  زا  لوپ  نیا  هک  تسا  تسرد  .دـندرک  یم  جرخ  وا  زاین 
.دوب شزرااب  رایسب  دباوخب ، هنسرگ  ار  بش  دیاب  دیامن ، کمک  شقیفر  هب  هک  نیا  يارب  اسب 

هک يا  هنوگ  هب  راثیا  شزرا 
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یـضعب زا  دراد ، تسود  ادخ  هک  نیا  يارب  هکلب  يویند ، يدام و  ضارغا  يارب  هن  مه  نآ  درادب ، مدقم  شدوخ  رب  ار  يرگید  ناسنا ،
ارچ هک  نیا  زا  مینک  بجعت  دـیابن  ام  نیارباـنب ، [ 103  ] ...هصاصخ مهب  ناـک  ول  مهـسفنأ و  یلع  نورثؤی  و  تسین ...: رت  مک  اـهداهج 
درف هک  یتشذگ  يراکادف و  زا  یقیقد  یبای  شزرا  رگا  اریز  دراد ؛ ار  دحا  ردب و  گنج  رد  تداهش  باوث  ینامیا  ناردارب  هب  کمک 
ردب ياه  گنج  يادهش  یگتشذگدوخ  زا  راثیا و  زا  رت  مک  وا  راک  شزرا  هک  دش  میهاوخ  هجوتم  میروآ ، لمع  هب  تسا  هداد  ماجنا 

صخش هک  تسا  یباوث  رجا و  قوف  یهلا ، تالضفت  هلأسم ي  نآ ، رب  هوالع  .تسین  دحا  و 

هحفص 131] ]

عـساو هللا  ءاشی و  نمل  فعاضی  هللا  و  تسا : هداد  رارق  شاداپ  ربارب  نیدـنچ  لامعا ، یـضعب  يارب  دـنوادخ  .دـنک  یم  ادـیپ  قاقحتـسا 
هب یگتسب  تسا  هدمآ  تایاور  هنوگ  نیا  رد  هک  یتاریبعت  ققحت  نیاربانب ، [ 105  ] ...اهلاثمأ رشع  هلف  هنسحلاب  ءاج  نم  و  [ 104 [ ؛ میلع

هملک دنیامرف : یم  روباشین  مدرم  هب  باطخ  بهذلا ، هلسلس  روهشم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  .دراد  یـصاخ  طیارش 
نینچ هللا » الا  هلا  ـال   » هملک ي يرآ ، [ 106  ] .اهطورش نم  انا  اهطورـشب و  ...یباذع  نم  نمأ  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  ال 

طورش زا  یکی  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  تیالو  نتشاد  .اهطورش  اهطرش و  هب  اما  دنک ، ظفح  یهلا  باذع  زا  ار  ناسنا  هک  دراد  یناوت 
نیا .دراد  یطیارـش  هکلب  دـنک ، یمن  لمع  قلطم  روط  هب  اما  دراد ، ییاضتقا  نینچ  هملک  نآ  رگید ، تراـبع  هب  .تسا  هملک  نیا  ریثأـت 

ار يزیچ  ره  هن  اما  دنازوس ، یم  شتآ  هک  تسا  تسرد  الثم  دراد ؛ قادصم  مه  یعیبط  روما  رد  لیاسم  هنوگ 
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يریثأت نینچ  یلعف  دیتفگ  رگا  سپ  ...و  دشاب  هتشاد  دوجو  طیحم  رد  نژیـسکا  دشاب ، یقارتحا  لباق  مسج  دیاب  یطیارـش ؛ ره  رد  هن  و 
.دشاب هتشاد  يرثا  نینچ  یصاخ ، طیارش  رد  دناوت  یم  هکلب  تسا ، يریثأت  نینچ  ياراد  قلطم  روط  هب  هک  تسین  نیا  شیانعم  دراد ،

ینامیا ناردارب  قوقح  هب  ییانتعا  یب  راثآ 

زا يرایـسب  دنیامرف  یم  .دـنزادرپ  یم  یهلا  تنـس  کی  نییبت  هب  هیـضق ، یبلـس  هبنج ي  هب  هراشا  اب  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ناما رد  دـنوادخ  باذـع  زا  دـندرک ، یم  تیاعر  ار  ناشیارقف  قوقح  هک  یمادام  دـندش ، یهلا  باذـع  بجوتـسم  هک  هتـشذگ  ماوقا 
یهلا باذـع  دـندش ، یم  بکترم  ار  هاـنگ  نیا  دـندیزرو و  یم  تلفغ  ارقف  نادنمتـسم و  قوقح  تخادرپ  زا  هک  یناـمز  اـما  دـندوب ،

دنوادـخ بناج  زا  ناینوعرف  نوعرف و  باذـع  هلاس ي  دـنچ  ریخأت  هنیمز ، نیا  رد  روهـشم  رایـسب  هنومن ي  .دـش  یم  لجـسم  ناشیارب 
، دـندش یم  ریـس  دـندروخ و  یم  اذـغ  نوعرف  هرفـس ي  رـس  تسدـیهت  ریقف و  مدرم  زا  يدایز  هدـع ي  هک  یمادام  .دـشاب  یم  لاعتم 

.درکن لزان  موق  نآ  رب  ار  شباذع  دنوادخ 

هحفص 132] ]

.ترخآ رد  هاوخ  دـشاب و  ایند  نیا  رد  هاوخ  تشاد ؛ دـهاوخ  لابند  هب  ار  یهلا  باذـع  ینامیا ، ناردارب  قوقح  هب  ییانتعا  یب  نیاربانب 
زا یکی  اسب  هچ  .دننک  یمن  تیاعر  ار  نافعضتسم  نامورحم و  قوقح  شدارفا  هک  تسا  يا  هعماج  صوصخم  یعامتجا  ياه  باذع 

یمن ییاهب  تسدیهت  ریقف و  دارفا  هب  عماوج  نآ  مدرم  هک  دشاب  نیا  بیرغ  بیجع و  ياه  يراتفرگ  اه و  هلزلز  اه ، لیس  عوقو  لیالد 
ندـش رت  مورحم  ياـهب  هب  راـک  نیا  دـنچره  دنتـسه ، دوـخ  تورث  تردـق و  رت  شیب  هچ  ره  شیازفا  رکف  هـب  ناشنادـنمناوت  دـنهد و 

: هک لیبق  نیا  زا  یتالاؤس  دیامن ؛ نشور  ام  يارب  ار  تالاؤس  زا  يرایـسب  خساپ  دناوت  یم  تاکن  نیا  هب  هجوت  .دـشاب  هعماج  نامورحم 
دنوادخ ارچ 
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؟ دندش یهلا  باذع  بجوتسم  دوز  یلیخ  اه  ناسنا  یضعب  ارچ  ای  درکن و  باذع  دندوب ، باقع  قحتسم  هک  ار  يدارفا 

یهلا ياه  هدعو  ققحت  طیارش  هب  هجوت  موزل 

اب دیابن  ناسنا  هک  تسا  نیا  دنراد  یم  رذحرب  نآ  زا  ار  نایعیش  دننک و  یم  هراشا  نآ  هب  تیاور  نیا  رد  ترـضح  هک  یمهم  هتکن ي 
ياه هنومن  هب  خیرات  رد  .دیامن  هدافتسا  ءوس  هلأسم  نیا  زا  هدروخ و  ار  ناطیش  بیرف  یهلا ، ياه  هدعو  ققحت  طیارـش  نتفرگ  هدیدان 

يادـخ دـندوب ، ناینوعرف  لاگنچ  رد  لیئارـسا  ینب  یتقو  الثم  .میروخ  یم  رب  یهلا  ياه  هدـعو  زا  اه  ناـسنا  تشادرب  ءوس  زا  يداـیز 
تایآ .دش  دیهاوخ  زوریپ  ناتنانمـشد  رب  تفای و  دیهاوخ  تاجن  دـیروایب ، نامیا  رگا  هک  داد  هدـعو  نانآ  هب  شناربمایپ  طسوت  لاعتم 

؛ تسا هدش  لیاق  يا  هژیو  ياهزایتما  مالسلا ) هیلع  بوقعی  ترضح  نادنزرف   ) لیئارسا ینب  يارب  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  مه  يدایز 
یلع مهانلـضف  و  هیآ ...: نیا  ای  [ 107 [ ؛ نیملاـعلا یلع  مکتلـضف  ینأ  مکیلع و  تمعنأ  یتلا  یتمعن  اورکذا  لیئارـسا  ینب  اـی  هلمج : زا 

زا تاجن  مه  تسا و  هدرک  نیمضت  ار  نانآ  يایند  تداعس  تزع و  مه  دنوادخ ، هک  دندوب  رواب  نیا  رب  لیئارسا  ینب  [ 108  ] .نیملاعلا
، دنکن باذع  شتآ  رد  ار  ام  ادخ  تقو  چیه  هک  دـنتفگ  دوهی  و  [ 109 [ ؛ ...هدودعم امایأ  الا  رانلا  انـسمت  نل  اولاق  و  ار : ترخآ  باذع 

ادخ ياه  هدرک  زیزع  نادنزرف و  ار  دوخ  یتح  نانآ  .دودعم  يزور  دنچ  زج 

هحفص 133] ]

مالـسلا و هیلع  بوقعی  ترـضح  لسن  زا  هک  دنا  یعدم  اه  تسینویهـص  مه  زورما  [ 110  ] ...هؤابحأ هللا و  ءاـنبأ  نحن  دنتـسناد ...: یم 
! دنشاب نانآ  رادربنامرف  عیطم و  دیاب  دنا ، هدش  قلخ  اهنآ  لیفط  هب  اه  ناسنا  همه ي  نوچ  دنتسه و  ادخ  هدیزگرب ي  تلم 

یتاداقتعا نینچ  دندوب  فورعم  هئجرم  فیاوط  هب  هک  ناناملسم  زا  يا  هدع  مه  مالسلا  مهیلع  همئا  نامز  رد 
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بکترم مه  ار  ریابک  همه ي  هچ  رگا  دـهد  یم  تاجن  ترخآ  باذـع  زا  ار  ناسنا  نامیا ، نتـشاد  فرـص  دـنتفگ  یم  ینعی  دنتـشاد ؛
.دنداد یم  بیرف  ار  ناشدوخ  عقاو  رد  يدیاقع ، نینچ  نتشاد  اب  ناناملسم  زا  هورگ  نیا  .دشاب  هدش 

رد مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا ي  تلزنم  نأش و  رد  هک  یتایاور  هدـهاشم ي  ای  ندینـش و  اب  یناسک  مه  نایعیـش  ناـیم  رد  هنافـسأتم 
یم رکف  ینعی  دـنا ؛ هدـش  راچد  یطارفا  تاداقتعا  تامهوت و  نینچ  هب  تسا ، هدـش  نایب  ترخآ  باذـع  زا  ناشیا  نابحم  ندوب  ناـما 

.دنوش یم  هدیزرمآ  دنوش ! زین  هریبک  ناهانگ  نیرت  گرزب  بکترم  رگا  یتح  دنتسه ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  نوچ  دننک 
ناماما هک  ییاهراک  هلمج  زا  .دوب  هدش  عیاش  نایعیش  نیب  رد  زین  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نامز  رد  یتح  يدیاقع  نینچ 

نیا ندودز  يارب  شالت  دنداد ، ماجنا  یفارحنا  راکفا  هنوگ  نیا  اب  هلباقم  يارب  دعب -  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نامز  زا  اصوصخ  ام - 
سیل هنا  دـنیامرف : یم  هدومن و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  یتیاور  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دوب  نایعیـش  نایم  زا  طلغ  تاداـقتعا 

ناک هللا نم  دنیامرف : یم  یتیاور  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .درادن  يدنواشیوخ  یـسک  اب  دنوادخ  [ 111 [ ؛ هبارق دحا  نیب  هللا و  نیب 
دنوادخ نامرف  زا  هک  ره  ام و  تسود  دشاب ، یهلا  نامرف  عیطم  سک  ره  [ 112 [ ؛ ودع انل  وهف  ایصاع  ناک هللا  نم  یلو و  انل  وهف  اعیطم 

.تسا ام  نمشد  دیامن  یچیپرس 

تیصعم هب  هناخاتسگ  هدش و  رت  يرج  هانگ  ماجنا  هب  تبسن  مدرم  هک  تسین  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  هب  توعد  هفـسلف ي 
زج مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هار  هک  ارچ  تسا ؛ ادخ  یـضرم  هچنآ  ماجنا  ياتـسار  رد  تسا  یتوعد  توعد ، نیا  هکلب  دنزادرپب ، ادخ 

هار

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یهلا  ياضر  هک  دنوش  یلامعا  بکترم  دـیابن  دـنراد ، ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  ياعدا  هک  یناسک  نیاربانب  .تسین  ادـخ 
نیا رب  میدرک  هراشا  نآ  هب  الاب  رطس  رد  هک  یتیاور  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسین  اهنآ 

هحفص 134] ]

.دراذگب رثا  ناسنا  راتفر  لمع و  رد  ات  دشاب  قمع  هشیر و  ياراد  دـیاب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  هک  دـنزرو  یم  دـیکأت  بلطم 
نیا يارب  ادمحم » بحا   » نتفگ یلوا  قیرط  هب  دشاب ، ترخآ  باذع  زا  ناسنا  هدنهد ي  تاجن  دناوتب  ایلع » بحا   » نتفگ فرـص  رگا 

! تسا مالسلا  هیلع  ترضح  زا  لضفا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ارچ  تسا ؛ رثؤم  روظنم 

وس و نیا  تهج  یب  هک  ناسرب  ام  نایعیش  همه ي  هب  ار  بلطم  نیا  دنیامرف : یم  بدنج  نب  هللادبع  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دش دهاوخن  رـسیم  فیاظو  ماجنا  رد  تیدج  هانگ و  زا  زیهرپ  رد  زج  ام  تیالو  هب  یـسرتسد  اریز  دننکن ؛ مگ  ار  هار  دنورن و  وس  نآ 

هک روط  نامه  ینعی  دشاب ؛ یم  ینامیا  ناردارب  زاین  ندرک  فرطرب  ام ، تیالو  هب  ندیـسر  رگید  طرـش  دـنیامرف : یم  ترـضح  سپس 
لکـشم ار  اهنآ  لکـشم  دنک و  شالت  مه  شا  ینامیا  ناردارب  ياهزاین  عفر  يارب  دیاب  دنک ، یم  شالت  شیوخ  یگدـنز  يارب  ناسنا 

هعیش تسین ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هعیـش ي  دنک ، یم  ملظ  نارگید  هب  هک  یـسک  نینچ  مه  .دنک  شالت  نآ  لح  رد  دنادب و  دوخ 
رد تکرش  نانآ ، حدم  رد  راعشا  ندناوخ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  هب  تبحم  راهظا  فرـص  دراد و  یـصاخ  طیارـش  ندوب  یعقاو  ي 
هک مالـسلا -  مهیلع  تیب  لها  تبحم  زا  فیعـض  يا  هبترم  نتـشاد  یتح  هتبلا  .تسین  یفاک  ندوب  تیالو  لها  يارب  ...و  اه  يرادازع 

یتارثا هاوخان  هاوخ  تسا و  ییاهب  نارگ  رهوگ  دنمورحم -  نآ  زا  يدایز  هدع ي 
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.دوش یمن  هصالخ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  رد  افرص  ندوب  یعقاو  هعیش ي  اما  تشاد ، دهاوخ  مه 

هحفص 135] ]

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رظنم  زا  هعیش 

هراشا

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

سؤر یلع  مالـسلا  هیلع  لاق  مهبلطأ  نیأف  كادف  تلعج  تلق  .ارکـسم  نوبرـشی  لاوزلا و ال  یلع  نوظفاحی  نیفخلا و  یلع  نوحـسمی 
یـصقأ نم  ءاج  و   » هللا لاق  امک  نمؤم  کلذـف  هنورواجی  مهرواـجیال و ال  نمع  لـسف  هنیدـم  تلخد  اذا  ندـملا و  فارطا  لاـبجلا و 

.هدحو راجنلا  بیبح  ناک  دقل  هللا  و  [ 113 « ] ...یعسی لجر  هنیدملا 

بحم هعیش و  توافت 

تبحم نتشاد  فرص  .دنوش  یم  هتخانش  زین  اه  هناشن  تافص و  نامه  هلیسو  هب  دنتـسه و  یـصاخ  ياه  یگژیو  ياراد  یعقاو  نایعیش 
اما دنراد ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  ياعدا  هک  یناسک  دنرایـسب  اریز  تسین ؛ یفاک  ندوب  هعیـش  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

، راتفر راتفگ ، رد  ار  نانآ  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا ي  زا  يوریپ  اب  اـقیقد  دـیاب  ندوب  یعقاو  هعیـش ي  يارب  .دنتـسین  یعقاو  هعیش ي 
نآرق .تسا  هدمآ  مه  نآرق  رد  هعیش »  » هملک ي .میشاب  نانآ  یلمع  هریس  هب  کسمتم  میهد و  رارق  دوخ  قشمرـس  وگلا و  ...و  تدابع 

نم نا  و  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  ناتساد  نایب  زا  سپ  میرک 

هحفص 136] ]

مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  ینعی  تسا ؛ مالـسلا ] هیلع  حون   ] وا ناوریپ  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نامگ  یب  و  [ 114 [ ؛ میهاربال هتعیش 
.دوب هدومیپ  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هک  دومیپ  یم  ار  یهار  نامه  تسرد 

يارب .درک  کیکفت  رگیدکی  زا  ار  هلوقم  ود  نیا  دـیاب  تسا و  ندوب  یعقاو  هعیـش ي  زا  ریغ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  نیاربانب 
: مینک یم  لقن  هنیمز  نیا  رد  ار  یتیاور  عوضوم ، ندش  رت  نشور 

تیالو هلأسم  هک  نیا  زا  سپ 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


کیربت ضرع  يارب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دـندش ، امرف  فیرـشت  ورم  هب  ترـضح  نآ  دـیدرگ و  حرطم  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  يدـهع 
یم باسح  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  یگرزب  يزوریپ  دمآ  شیپ  نیا  مدرم  رظن  رد  اریز  دـندش ؛ یم  بایفرـش  ناشیا  تمدـخ 

بایفرـش ناشیا  رـضحم  هب  ترـضح  نآ  ترایز  يارب  نایعیـش  زا  يا  هتـسد  ورم ، رد  مالـسلا  هیلع  ماما  رارقتـسا  زا  سپ  یتدـم  .دـمآ 
میتسه ماما  نایعیش  زا  یعمج  ام  دنتفگ : دیهاوخ ؟ یم  هچ  دیتسیک و  امش  درک : لاؤس  نانآ  زا  ترـضح  راک  تمدخ  نابرد و  .دندش 
ضرع دـمآ و  ترـضح  تمدـخ  سپـس  مریگب ، هزاجا  نم  ات  دیـشاب  رظتنم  تفگ : نابرد  .میراد  ار  ماما  روضح  یبایفرـش  ياضاقت  و 

، نابرد .دندومرفن  هزاجا  ترضح  .مینک  ترایز  ار  امش  میهاوخ  یم  میتسه و  امش  نایعیش  زا  ام  دنیوگ  یم  دنا و  هدمآ  یعمج  درک :
هزاجا ترـضح  مه  زاـب  .دـندرک  حرطم  ار  تساوخرد  ناـمه  دـندمآ و  مود  زور  دـنتفر و  ناـنآ  .تفگ  ناـنآ  هب  ار  ترـضح  خـساپ 

.دـندومرفن هزاجا  ترـضح  زین  راب  نیا  .دـندرک  رارکت  ار  اضاقت  ناـمه  اددـجم  دـندمآ و  موس  زور  يارب  .دـندادن  ناـنآ  هب  تاـقالم 
.دـنهد یمن  تاقالم  هزاجا ي  هک  تسیچ  ناشهانگ  دـنک  لاؤس  ترـضح  زا  ات  دنتـساوخ  نابرد  زا  يراز  هیرگ و  اب  ناـنآ  زا  یـضعب 
دنیوگ یم  نانآ  دنیوگ ، یم  غورد  نانآ  هک  نیا  زا  رتالاب  یهانگ  هچ  دندومرف : ترـضح  .درک  ضرع  ماما  تمدـخ  ار  بلطم  نابرد 

شیامرف تشگرب و  نابرد  .دنتسه  رذوبا  ناملس و  لاثما  یعقاو  نایعیش  تسین ؛ نانآ  رد  هعیـش  تافـص  هک  یلاح  رد  میتسه  هعیـش  ام 
نابرد هب  ترـضح  .مییوگ  یمن  غورد  ام  میراد ، تسود  ار  ماما  میتسه و  هعیـش  اعقاو  اـم  دـنتفگ : ناـنآ  .تفگ  ناـنآ  هب  ار  ترـضح 

زا امش  وگب  نانآ  هب  دندومرف :
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زا میراد و  تسود  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  يرآ ، دـنتفگ : نانآ  .دـیتسین  ام  نایعیـش  زا  اما  دـیتسه ، اـم  ناـبحم  ناراد و  تسود 
.دنوش دراو  دنناوت  یم  دنتفگ ، تسار  الاح  دندومرف : ترضح  .میتسه  مالسلا  مهیلع  ماما  ناراد  تسود 

هحفص 137] ]

یمرب میدـش و  یم  هتـسخ  میتفای ، یمن  روضح  هزاجا ي  میتفر و  یم  ماـما  هناـخ ي  رد  هبترم  هس  میدوب و  ناـنآ  ياـج  اـم  رگا  دـیاش 
تیبرت ار  نانآ  هلیسو  نیا  هب  ترضح  .دنبایرد  ار  بلطم  رـس  ات  دندرک  تماقتـسا  دنداتـسیا و  دندوب ، قشاع  نوچ  نانآ  یلو  میتشگ ،

مدق مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  هکلب  تسین ، یفاک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  نتشاد  فرص  هک  دندنامهف  نانآ  هب  دندرک و 
شیب رایسب  دننک ، بسک  دیاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  باستنا  هیاس ي  رد  نایعیش  هک  یبتارم  درک ؛ افتکا  نآ  هب  دیابن  تسا و  لوا 

نآ زا  یبوخ  هب  دـیاب  تسا ، هداد  رارق  ام  لد  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  هدرک و  فطل  لاـعتم  يادـخ  رگا  .تسا  اـهنیا  زا 
.مینکن فقوت  لوا  هلپ ي  نامه  رد  مینک و  هدافتسا 

نایعیش ياه  هناشن 

ینامیا ناردارب  هب  تبسن  یتسد  هداشگ 

رکذ نایعیش  ریاس  هب  تبسن  كاسما  مدع  ششخب و  دوج و  ار  نایعیش  تفص  نیلوا  فیرش ، تیاور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هتـشاد تیلوؤسم  ساسحا  مه  شا  ینامیا  ناردارب  هب  تبـسن  دیاب  دنک ، یم  هجوت  شلایع  لها و  هب  هک  هنوگ  نامه  ناسنا  .دننک  یم 
شلزنم روما  هک  دراد  یمالغ  یـسک  رگا  تسا : هدمآ  دراد ، دوجو  مان  نیا  هب  یباب  مه  یفاک  لوصا  رد  هک  ناوخا ، قوقح  رد  .دشاب 
دتـسرفب ار  شدوخ  مالغ  تسا  فظوم  توخا  قح  ناونع  هب  وا  تسا ، مورحم  مالغ  نتـشاد  زا  شا  ینامیا  ردارب  دهد و  یم  ماجنا  ار 

هک مالغ -  نداتسرف  یتح  هک  ییاج  رد  .دهد  ماجنا  مه  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  ياهراک  ات 
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تمعن نیا  زا  هک  ینانمؤم  فیاظو  زا  وا  ياـهراک  ماـجنا  يارب  ینید  ردارب  هناـخ ي  هب  دوب -  موسرم  رایـسب  مـالغ  نتـشاد  ناـمز  نآ 
رفـس زا  تعجارم  ای  يرامیب و  ماگنه  وا  تاقالم  هب  نتفر  ای  ینامیا و  ردارب  زاین  ندرک  فرطرب  املـسم  تسا ، هدش  رکذ  دنرادروخرب 

رایـسب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یقالخا  تاروتـسد  هنوگ  نیا  تیاعر  هتبلا  .دـیآ  یم  رامـش  هب  نایعیـش  فیاظو  نیرت  ییادـتبا  زا  ...و 
تـسود فرط ، نآ  زا  دیرادن و  اهنآ  هب  ینادنچ  زاین  هک  دـیراد  ییاه  باتک  دوخ  هناخ ي  رد  امـش  دـینک  ضرف  الثم  .تسا  لکـشم 

زاین ات  دیشورفب  ار  اه  باتک  نآ  دیورب و  امش  هک  نیا  دراد ، لوپ  يرادقم  هب  مربم  جایتحا  هک  تسا  هدش  یگرزب  لکشم  راتفرگ  امش 
.تسین یناسآ  راک  دیزاس ، فرطرب  ار  دوخ  تسود 

هحفص 138] ]

تعکر زامن 51 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  لیلد  نیا  هب  ام  .دشاب  هتـشاد  دوجو  نایعیـش  رد  ییاه  هناشن  دیاب  مه  ادـخ  یگدـنب  اب  هطبار  رد  اما 
نارگید زا  ار  تقبس  يوگ  هللا  یلا  برقت  یگدنب و  تیدوبع و  رد  ینعی  دنتسه ؛ ادخ  زاتمم  صاخ و  ناگدنب  نانآ  هک  میراد  تبحم 

مشچ هب  وا  رد  ادخ  اب  رت  شیب  طابترا  یگدنب و  نیا  زا  يا  هناشن  دیاب  دناد ، یم  نانآ  هعیش ي  ار  دوخ  هک  یـسک  نیاربانب  .دنا  هدوبر 
ربارب ود  بجاو و  زامن  تعکر   17  ) دوشن كرت  يو  يزور  هنابش  زامن  تعکر  هک 51  تسا  نیا  نایعیش  ياه  هناشن  زا  یکی  .دروخب 
زامن ینعی  تسا ؛ بیلغت  باب  زا  نیسمخ  .دناوخب  ار  زور  هنابش  زامن  تعکر  هاجنپ  اراهن ؛ الیل و  نیسمخلا  اولـصی  ناب  هلفان :) زامن  نآ 

.تعکر هاجنپ  زامن  دنیوگ  یم  ار  تعکر  کی  هاجنپ و 

ندوبن راک  عمط  رگ و  شاخرپ 

هلأسم نیا  شیب  مک و  مه  ام  گنهرف  رد  هتبلا ، .دنهد  یم  تبسن  تاناویح  هب  ار  دنسپان  تافص  زا  یـضعب  هک  تسا  موسرم  برع  رد 
هک تسا  فورعم  .دـنهد  یم  تبـسن  یناویح  هب  ار  تفـص  نآ  دـنزاس ، مسجم  ار  یلمع  یتشز  دـنهاوخ  یم  یتقو  ینعی  دراد ؛ دوجو 

تلاح نیا  .دنک  یم  هلمح  وا  هب  دـنیب  یم  ار  یـسانشان  درف  یتقو  ینعی  تسا ؛ هدـننک  سراپ  هدـننک و  هلمح  تاناویح ، نایم  رد  گس 
دارفا لباقم  رد  هک  دـنوش  یم  تیبرت  روظنم  نیمه  يارب  نابـساپ  ياه  گـس  هتبلا  .تسا  يرگ  شاـخرپ  هیحور ي  رگ  ناـشن  گـس ،
.تسا هدش  هدافتسا  حیحـص  تروص  هب  تسه  ناویح  رد  هک  ییوخ  نیا  دوجو  زا  تلاح ، نیا  رد  دنـشاب ؛ هتـشاد  یتلاح  نینچ  هناگیب 
هریخذ ار  ییاذغ  داوم  دشابن ، مه  هنـسرگ  رگا  یتح  ناویح  نیا  .تسا  غالک  تافـص  زا  یکی  دایز  عمط  هک  تسا  فورعم  نینچ  مه 

رد ات  دنک  یم 
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ییاهودرگ زا  ودرگ  ناتخرد  زا  يرایسب  دنیوگ  یم  هک  تسا  روهشم  دنک ؛ یم  نفد  دایز  ار  ودرگ  الثم  .دنک  هدافتـسا  اهنآ  زا  هدنیآ 
؛ بارغلا عمط  نوعمطی  بلکلا و ال  ریره  نورهی  انتعیـش ال  دنیامرف : یم  ترـضح  .دنا  هدرک  نفد  ار  اهنآ  اه  غالک  هک  هدـمآ  لمع  هب 

شیب هن  دنیآ و  یمرب  نارگید  تیذا  رازآ و  ددص  رد  هن  ینعی  دنتـسین ؛ راک  عمط  غالک ، دننام  رگ و  شاخرپ  گس ، دـننام  ام  نایعیش 
ناشن اهراتفر  یـضعب  یتشز  هک  تسا  نیا  يارب  ییاهریبعت  نینچ  ندرب  راک  هب  .دـنزادرپ  یم  تورث  لام و  يروآ  عمج  هب  ناشزاین  زا 

اهنآ رد  تافص  هنوگ  نیا  هنیمز ي  هک  یناسک  ات  دوش  هداد 

هحفص 139] ]

نایعیـش نأش  .دیآرد  تباث  یتاکلم  تروص  هب  هدرک و  دشر  اهنآ  رد  تافـص  نیا  دنراذگن  دـننک و  هیکزت  ار  ناشدوخ  دراد ، دوجو 
هب تبـسن  دنـشاب و  هتـشاد  سفن  تزع  دـیاب  نانآ  تسین ؛ راگزاس  يراک  عمط  يرگ و  شاخرپ  هیحور ي  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

.دنزرون عمط  نارگید  راک  لام و 

نانآ زا  يرود  تیب و  لها  نانمشد  ربارب  رد  سفن  تزع 

یم ات  دیاب  ناسنا  .تسا  سفن  تزع  انغتسا و  تلاح  هدومن ، نآ  رب  یناوارف  دیکأت  مه  مالسا  هک  یناسنا  هدیدنسپ ي  تافـص  زا  یکی 
هک دـیآ  شیپ  يدراوم  یگدـنز  رد  تسا  نکمم  هتبلا  .دـهاوخن  يزیچ  مه  شردام  ردـپ و  ای  ناـکیدزن و  زا  یتح  نارگید  زا  دـناوت 

یلکـشم يراتفرگ و  یبش  همین  یبش ، یهاگ  .دـنک  ادـیپ  زاین  نارگید  کمک  هب  دوخ  بجاو  فیاظو  یخرب  ماجنا  يارب  یتح  ناـسنا 
هیلقن ي هلیـسو ي  ناتـسرامیب ، هب  دوخ  رامیب  دـنزرف  ای  رـسمه و  ندـناسر  يارب  الثم  دوش  یم  راـچان  هک  دـیآ  یم  شیپ  ناـسنا  يارب 

نارگید هب  يزاین  هنوگ  چـیه  هک  نیا  نودـب  ییاهنت و  هب  دـناوتب  ناسنا  هک  تسین  ییایند  زورما ، يایند  .دریگب  تناما  ار  شا  هیاسمه 
، دشاب هتشاد 
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هچ زا  هک  نیا  اـما  .درادـن  نارگید  زا  نتفرگ  کـمک  زج  يا  هراـچ  ناـسنا  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدراوم  هاوخاـن  هاوخ  دـنک ؛ یگدـنز 
انل نولأسی  اودع و ال  انل  نورواجی  ال  دنا : هدومرف  هراشا  نآ  هب  ترضح  هک  تسا  یمهم  هتکن ي  مینک ، کمک  ياضاقت  دیاب  یناسک 

دانع و ام  اب  هک  یسک  زا  دنریمب ، مه  یگنـسرگ  زا  رگا  یتح  دنوش و  یمن  هیاسمه  ام  نمـشد  اب  ام  نایعیـش  اعوج ؛ اوتام  ول  اضغبم و 
زا دـیناوت  یم  هچ  ره  هک  تسا  هدـش  شرافـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یقـالخا  تاروتـسد  رد  .دـنهاوخ  یمن  يزیچ  دراد  ینمـشد 

، دـنرادن يراک  ورـس  نادـناخ  نیا  اب  هک  یناسک  قاسف و  تنم  راب  ریز  دـیریگب و  کمک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیـش  نانمؤم و 
انب هک  يدارفا  زا  کمک  تساوخرد  یتح  ای  هلماعم و  ماجنا  هطبار و  يرارقرب  هتبلا  .دیورن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  صخالاب 

هتـشادن یلاکـشا  نادنچ  دیاش  دـنرادن ، دانع  اما  دـنهارمگ  لهاج و  ینعی  دـنا ؛ هتخانـشن  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زونه  یلیالد  هب 
لها اتاذ  دارفا  زا  یـضعب  اما  .دیامن  تیاده  ار  نانآ  مک  مک  دـنک ، یم  ادـیپ  نانآ  اب  هک  یطابترا  رثا  رد  دـناوتب  ناسنا  اسب  هچ  دـشاب ،
یلو تسا ، هدش  رت  مک  دانع  ياه  هزیگنا  هزورما  هچ  رگا  .دوب  دایز  ناشدادـعت  مالـسلا  مهیلع  همئا  نامز  رد  دارفا  هنوگ  نیا  .دـندانع 

هک دهد  یمن  هزاجا  نانآ  هب  نایعیش  تریغ  الوصا  .دنشاب  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نمشد  هک  یناسک  دنتسه  مه  زونه  لاح  ره  هب 
.دنتسه مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نمشد  هک  دننک  زارد  یناسک  يوس  هب  زاین  تسد 

هحفص 140] ]

ماکحا هیلک ي  رد  تیب  لها  ياواتف  هب  لمع 

رد مه  دوب ، فورعم  مه  رایـسب  هک  تافالتخا  نیا  .دنتـشاد  ننـست  لها  اب  یتافالتخا  ماکحا ، هلـسلس  کی  رد  ادـتبا  نامه  زا  ناـیعیش 
هک یکسانم  رد  مه  اه و  یندیماشآ  اه و  یندروخ  رد  مه  تادابع ،
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مالـسلا مهیلع  تیب  لها  .دوب  هعیـش  ریغ  هعیـش و  فالتخا  دروم  یهامرام  ندروخ  هلمج ، زا  .دروخ  یم  مشچ  هب  دنتـشاد ، ناناملـسم 
.دنتسناد یم  لالح  ار  نآ  ندروخ  دیص و  دوخ ، ياملع  ياوتف  هب  ننست  لها  هک  یلاح  رد  دنتسناد ، یم  مارح  ار  نآ  ندروخ 

رد دنتسناد ، یم  زیاج  امرس  رارطضا و  عقاوم  رد  صوصخ  هب  ار  شفک  يور  زا  اپ  حسم  هعیش  نافلاخم  زا  یضعب  وضو ، رد  نینچ  مه 
مه تارکـسم  دروـم  رد  .دوـب  فلاـخم  تسا ، فورعم  نیفخلا » یلع  حـسم   » هب هـک  اوـتف ، نـیا  اـب  لـیاوا  ناـمه  زا  هعیـش  هـک  یلاـح 

دراوم رد  یلو  دنتسناد ، یم  مارح  ار  بارش  ندروخ  مه  هعیـش  ریغ  ناناملـسم  هتبلا  .تشاد  دوجو  تنـس  لها  هعیـش و  نیب  یتافالتخا 
لها زا  يرایسب  تشاد ؛ دوجو  فالتخا  ننست  لها  هعیش و  نیب  دندمآ ، یمن  رامـش  هب  نیب  رکـسم  هک  وج ، بآ  عاقف و  دننام  هبتـشم ،
یتدم يارب  ار  زیوم  امرخ و  هک  دوب  موسرم  نامز ، نآ  رد  .دنتـسناد  یم  لالح  زیاج و  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا ي  هعیـش ، فالخ  رب  تنس 
تیاور نیا  رد  ترـضح  هراشا ي  اـیوگ  .دندیـشون  یم  درک ، یم  داـجیا  یفیعـض  یتسم  هک  ار  نآ  بآ  سپـس  دـندرک و  یم  سیخ 

برش زا  دننک و  یم  میرحت  ار  رمخ  هک  روط  نامه  ام  نایعیش  هدوب و  مارح  رکسم و  زین  قوف  دراوم  هک  تسا  هلأسم  نیمه  هب  فیرش 
یمن هدافتـسا  زیوم ، وج و  بآ  دننام  دـشاب ، فیعـض  اهنآ  راکـسا  هجرد ي  دـنچره  مه  تارکـسم  ریاس  زا  دـنزرو ، یم  بانتجا  نآ 

؛ ارکـسم نوبرـشی  لاوزلا و ال  یلع  نوظفاحی  نیفخلا و  یلع  نوحـسمی  يرجلا و ال  نولکأی  انتعیـش ال  دـنیامرف : یم  ترـضح  .دـننک 
ار شا  هلفان  رهظ و  زامن  هک  دنتسه  بظاوم  دنهد ، یمن  ماجنا  نیفخلا  یلع  حسم  دنزرو ، یم  عانتما  یهامرام  ندروخ  زا  ام  نایعیش 
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.دننک یمن  رمخ  برش  دنهد و  ماجنا  تسرد 

یعقاو نایعیش  كدنا  دادعت 

.دـنک یم  لاؤس  دارفا  هنوـگ  نیا  ناـکم  اـج و  زا  بدـنج  نبا  دندرمـشرب ، ار  یعقاو  نایعیـش  ياـه  یگژیو  ترـضح  هک  نیا  زا  سپ 
تلعج تلق : دننک : یم  نایب  اهرهـش  فارطا  اه و  هوک  يالاب  ار  نانآ  یگدنز  لحم  نآرق ، زا  يا  هیآ  هب  هراشا  اب  خساپ ، رد  ترـضح 

: مالسلا هیلع  لاق  مهبلطا ؟ نیاف  كادف 

هحفص 141] ]

نم ءاج  هللا و  لاق  امک  نمؤم  کلذف  هنورواجی  مهرواجی و ال  نمع ال  لسف  هنیدم  تلخد  اذا  ندملا و  فارطا  لابجلا و  سوؤر  یلع 
.هدحو راجنلا  بیبح  ناک  دقل  هللا  یعسی و  لجر  هنیدملا  یصقأ 

ياه يریگ  تخـس  نایعیـش ، مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  تموکح  هک  دنیامرف  یم  نایب  ار  نانخـس  نیا  ینامز  رد  ترـضح 
ار دارفا  عیـشت ، ماهتا  هب  یهاگ  دنتـشاد ؛ رارق  راـشف  تحت  تخـس  نایعیـش  ناورم ، ینب  ناـمز  رد  اـصوصخ  .تشاد  یم  اور  يدـیدش 
زا ابلاغ  نایعیـش  ات  دوب  هدش  بجوم  رما  نیمه  .دندناسر  یم  لتق  هب  یعیجف  زرط  هب  یتح  دنداد و  یم  هجنکـش  دـندرک ، یم  ینادـنز 

اصوصخ یناتسهوک و  قطانم  رد  اه  هداز  ماما  هربقم ي  دوجو  لیالد  زا  یکی  .دنیامن  ترجاهم  ناریا  هلمج  زا  قطانم ، ریاس  هب  زاجح 
هانپ اه  هوک  يالاب  اهرهش و  رانک  هشوگ و  هب  تموکح ، يدایا  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  نانآ  اریز  .تسا  هلأسم  نیمه  ناریا ، لامش  رد 

اهرهش و رد  جوف  جوف  ار  ام  نایعیش  دشاب  هتشادن  عقوت  دنیامرف : یم  بدنج  نبا  هب  ترـضح  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  .دندرب  یم 
، دنرادن ترـشاعم  تقافر و  يداع  مدرم  اب  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  نک  تقد  یبایب ، ار  اهنآ  یتساوخ  رگا  ینیبب ؛ مدرم  مومع  نایم  رد 

.ینک ادیپ  ار  ام  نایعیش  یناوت  یم  قیرط  نیا  زا  نانآ ، اب  مدرم  هن  دنریگ و  یم  سنا  مدرم  اب  نانآ  هن 
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.تسا هیکاطنا  رد  راجن  بیبح  لثم  مدرم ، نیب  رد  ام  نایعیش  لثم  دنیامرف : یم  ترضح  سپس 

هک یمدرم  يارب  دهاوخ  یم  يو  زا  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سی ،»  » هروس ي رد  لاعتم  يادخ 
توعد مغر  یلع  شنامدرم  هک  دـنزب  لثم  تسا -  هدـش  یفرعم  هیکاـطنا  هب  تاـیاور  رد  هک  يرهـش -  زا  دـنا ، هدرواـین  ناـمیا  زونه 
زابرـس قح  شریذپ  ندروآ و  نامیا  زا  نانچ  مه  دندوب ) هتفر  اج  نآ  هب  نانآ ، تیاده  يارب  دنوادخ  فرط  زا  هک   ) هناگ هس  ناربمایپ 

: دندز یم 

نوـچ میداتـسرف ، ار  نـالوسر  زا  نت  ود  تـسخن  [ 115 [ ؛ نولـسرم مکیلا  انا  اولاـقف  ثلاـثب  اـنززعف  امهوبذـکف  نینثا  مهیلا  انلـسرأ  ذا 
امـش تیاده ) يارب   ) تلاسر هب  ادخ ) بناج  زا   ) ام دنتفگ  همه  ات  میدرک  رومأم  ترـصن  ددم و  يارب  یموس  لوسر  دندرک ، بیذکت 

هک دوب  یطیارش  نینچ  رد  .دندرک  دیدهت  زین  لتق  هب  ار  نانآ  هکلب  دندرواین ، نامیا  یهلا  ناربمایپ  هب  اهنت  هن  رهش  نآ  مدرم  .میا  هدمآ 
ءاج و  دمآ : نانآ  دزن  رهش ، هطقن  نیرترود  زا  یهلا ، ناربمایپ  تیامح  يارب  راجن  بیبح 

هحفص 142] ]

زا ناباتـش  مان ) بیبح   ) يدرم دـندوب ) اـهوگ  تفگ و  نیا  رد   ) و [ 116 [ ؛ نیلـسرملا اوعبتا  موق  ای  لاق  یعـسی  لجر  هنیدملا  اصقأ  نم 
، رهش زا  يا  هشوگ  رد  راجن  بیبح  .دینک  يوریپ  ار  ادخ  نالوسر  دیونشب و ) نم  زا   ) مدرم يا  تفگ  دیسر و  ارف  رهش  طاقن  نیرترود 

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

يدابع ياه  همانرب  یعامتجا و  ياه  تیلاعف  زا  ندشن  لفاغ 

هک يا  هتکن 
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همئا ي تاملک  ندیمهف  .تسا  یطیارش  هچ  هب  رظان  ترضح  نانخـس  نیا  مینیبب  هک  تسا  نیا  میهد  رارق  هجوت  دروم  دیاب  اج  نیا  رد 
نودـب دـعب  دونـشب ، ای  دـناوخب  ار  یتیاور  ناسنا  هک  تسین  تسرد  .دراد  داـهتجا  یعون  تقد و  هب  جاـیتحا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

یبوخ هب  ار  تیاور  دویق  نحل و  دورو ، طیارـش  هک  دارفا  زا  یـضعب  .دـنک  لمع  نآ  يرهاظ  مومع  قالطا و  هب  یفاـک  تقد  قیقحت و 
دانتـسا ای  لمع  تیاور  نآ  هب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  اهنآ  رد  مه  شا  هنیمز  دیایب و  شوخ  ناشقاذـم  هب  یتیاور  رگا  دـننک ، یمن  كرد 
دنرادنپ یم  نینچ  دنک ، یم  یفرعم  عامتجا  زا  هدیرب  ای  نیـشن و  هشوگ  يدارفا  ار  نایعیـش  هک  یتایاور  ندید  اب  نانآ  الثم  .دـننک  یم 

رد شرس  دیاب  تسا  هعیـش  هک  یـسک  ای  و  دننک ؛ يرود  زین  رگید  نایعیـش  یتح  مدرم  مامت  زا  دیاب  ینامز  ره  رد  نایعیـش  همه ي  هک 
اب دنیبب ، ار  نارگید  رت  مک  ات  دشکب  شرـس  يور  ار  شیابع  دمآ ، نوریب  مه  رگا  دییایب ، نوریب  مک  شا  هناخ  زا  دشاب ، شدوخ  كال 

...و دنزن  فرح  یسک 

ریاس هللا و  همحر  لحار  ماـما  ياـهدومنهر  بـالقنا و  تکرب  هب  اـما  دـندوب ، داـیز  بـالقنا  زا  شیپ  ییاـه  هقیلـس  نینچ  اـب  دارفا  نیا 
تایاور هنوگ  نیا  هب  هک  یناسک  دنتـسه  رانک  هشوگ و  مه  زونه  هتبلا  .تسا  هدش  مک  یفارحنا  ياه  شیارگ  نیا  هللادـمحب  ناگرزب ،

هک اج  نآ  دریگ ؛ یمن  ار  بجاو  فیلکت  ياج  یقالخا ، یبحتـسم و  رما  تقو  چیه  هک  مینادب  دیاب  هطبار  نیا  رد  .دـننک  یم  کسمت 
یطیارش رد  هک  یقالخا ، تاروتـسد  هنوگ  نیا  هب  دانتـسا  تسا ، بجاو  ...و  یـسایس  رما  رد  تکراشم  رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هب  رما 

چیه هب  هدش ، هداد  يدارفا  هب  صاخ 
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دراو ینیـشن  هشوگ  ینیزگ و  تلزع  باب  رد  هک  یتایاور  زا  دـنراد ، یبآـم  شیورد  ياـه  شیارگ  هک  یناـسک  .تسین  حیحـص  هجو 
زا رود  دیاب  هک  دننک  یم  تشادرب  نینچ  هدش ،

هحفص 143] ]

مالـسا رد  ام  هک  یعامتجا  فیلاکت  همه  نیا  سپ  دشاب ، نینچ  رگا  .دنـشاب  هتـشادن  ترـشاعم  سک  چیه  اب  دننک و  یگدـنز  عامتجا 
!؟ دوش لمع  اهنآ  هب  دیاب  تقو  هچ  تسیک و  يارب  میراد 

اهنآ .دـننک  یم  شومارف  یلک  هب  ار  يدابع  ماکحا  دـننیب و  یم  ار  مالـسا  یعامتجا  تاروتـسد  طـقف  يرگید  ناـسک  رگید ، يوس  زا 
صوصخم تدابع  .دـنرادن  یبحتـسم  تادابع  ماجنا  هب  يزاین  رگید  دـندش ، یعامتجا  ياـه  تیلاـعف  دراو  رگا  هک  دـننک  یم  ناـمگ 

ار ناشتقو  ور ، نیا  زا  دسر و  یمن  ییاج  هب  ناشتسد  هک  تسا  ییاهدرمریپ  اه و  نزریپ  يارب  دنا ، هتسشن  يا  هشوگ  هک  تسا  يدارفا 
زا یعامتجا ، فیلاکت  ماجنا  هناـهب ي  هب  یـسک  هک  تسا  گرزب  یهابتـشا  نیا  دـننک ! یم  رپ  رکذ  نتفگ  اـعد و  نآرق و  ندـناوخ  اـب 
اب دارفا  ياهزاین  یگدـنز و  طیارـش  هتبلا  .تسین  زاین  یب  يزاسدوخ  يدابع و  ياه  همانرب  زا  سک  چـیه  .دوش  لـفاغ  يداـبع  لـیاسم 

یمن ار  اهنیا  ياج  یعامتجا ، ياـه  تیلاـعف  لاـح ، ره  هب  یلو  دـنک ، یم  قرف  مه  ناـشتادابع  عون  عبطلاـب  تسا و  تواـفتم  رگیدـکی 
نیا ياج  هب  ینعی  دوش ؛ یم  ضوع  مه  یعامتجا  ياه  تیلاعف  نآ  تیهام  مک  مک  دـنک ، كرت  ار  اه  تداـبع  نیا  ناـسنا  رگا  .دریگ 

تیاعر دمآ ، شیپ  یتلاح  نینچ  رگا  .دریگ  یم  ار  نآ  ياج  يویند  يدام و  ياه  شیارگ  دشاب ، بجاو  هفیظو ي  ماجنا  دـصق  هب  هک 
مهم ياـه  تیلوؤسم  هک  یناـسک  .ددرگ  یم  هدوـلآ  هاـنگ  هب  ناـسنا  هدرکاـن  يادـخ  دوـش و  یم  هدرپـس  یـشومارف  هب  عرـش  ماـکحا 

...و نآرق  تئارق  یبحتسم ، ياهاعد  هلفان ، ياهزامن  دننام  يدابع  فیاظو  زا  هک  دننک  رکف  دیابن  دنراد ، یعامتجا 
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هتبلا تسا ! رت  شیب  نآرق  متخ  دنچ  زا  شمادک  ره  باوث  هک  مینک  یم  تمدخ  هعماج  هب  ردق  نآ  ام  دنیوگب  دوخ  اب  دنتسه و  فاعم 
ياـه هماـنرب  زا  تمدـخ ، نآ  نداد  ماـجنا  يارب  ناـسنا  اـما  تسا ، رت  شیب  نآرق  متخ  زا  شباوث  دـشاب ، بجاو  هفیظو و  هک  یتمدـخ 

تمدخ هعماج  هب  دناوتب  ات  دنام  یم  یقاب  وا  رد  يونعم  حور  نآ  دشاب ، هتشاد  راک  رس و  تدابع  اب  ناسنا  رگا  .تسین  ینغتسم  يدابع 
دوش و یم  هدز  تفآ  مه  شدوخ  دـنک ، هفیظو  ماجنا  هک  نیا  ياج  هب  دوش و  یم  فیعـض  ناسنا  رد  یهلا  ياـه  هزیگنا  هنرگو  دـنک ،

.ددرگ یم  دساف 

یعیش تیوه  ظفح  ترورض 

.دنک یم  قرف  صاخشا  هب  تبسن  دننک ، یم  یگدنز  مدرم  ریاس  عامتجا و  نایم  رد  رت  مک  ام  نایعیـش  هدش  دیکأت  تایاور  رد  هک  نیا 
باحصا زا  هعیش و  ناگرزب  زا  یکی  هک  نیطقی ، نب  یلع  الثم 

هحفص 144] ]

هک نیا  رب  هوالع  اریز  دـیدرگ ؛ دیـشرلا  نوراه  ترازو  راد  هدـهع  ترـضح ، روتـسد  هب  دوب ، مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  صاخ 
اب ترشاعم  هک  دنرادروخرب  یتردق  نینچ  زا  هک  یناسک  .دنک  تمدخ  مه  نایعیـش  هب  تسناوت  یم  درک ، یم  ظفح  ار  شدوخ  نامیا 

تیاده ار  نارگید  ات  دنشاب  هتـشاد  روضح  دساف  تاعامتجا  رد  دیاب  دراذگ ، یمن  ءوس  رثا  ناشقالخا  تادابع و  دیاقع ، رد  نارگید ،
فیعـض ناشنامیا  بتارم  هک  یناـسک  رگید ، يوس  زا  .دوش  یمن  هتـشادرب  اـم  شود  زا  نارگید  تیادـه  هفیظو ي  هاـگ  چـیه  .دـننک 

ره دیاب  دور ، یم  ناشتیوه  نداد  تسد  زا  ای  تیعمج و  نآ  رد  ندش  بوذ  میب  هک  دنتفرگ  رارق  دـساف  یعامتجا  نایم  رد  رگا  تسا ،
ناشدـیاقع يارب  ییوق  نانچ  نآ  یملع  هناوتـشپ  تسا و  مک  ناشتفرعم  هک  يدارفا  نینچ  مه  .دـنوش  ادـج  عاـمتجا  نآ  زا  رتدوز  هچ 

ره اب  دیابن  دنرادن ،
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، دنتفرگ رارق  دـنرفاک  ای  دـساف و  نانآ  تیرثکا  هک  يا  هعماج  رد  ناناملـسم  زا  هورگ  کی  رگا  .دـننک  ثحب  يا  هنیمز  ره  رد  سک و 
، ناملسم ریغ  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  هک  میتسه  دهاش  ام  هزورما  .دننک  دایز  ار  رگیدکی  اب  هطبار  ظفح و  ار  ناشدوخ  تیوه  دیاب 

یم تیاعر  ار  ناش  ینید  ماکحا  دـنا ، هدرک  ظفح  رگیدـکی  اب  ار  ناشدوخ  طابترا  نایعیـش  صوصخ  هب  ناناملـسم  زا  ییاه  تیعمج 
نانآ یلمع  ینید و  لیاسم  هب  هک  يدـح  رد  مه  نآ  رازاب ، روما  رد  رگم  دـنرادن ، ترـشاعم  نارگید  اـب  ناـشدوخ  زا  ریغ  هب  دـننک و 

.دش یمن  كرت  شنابعش  بجر و  هام  هزور ي  هک  مدید  ار  يا  هعیش  ناملـسم  ناوج  اینک ، روشک  رد  مدوخ  نم  .دیاین  دراو  يا  همطل 
یتـح هـک  دـنا  هدرک  ظـفح  ار  ناـشدوخ  ناـنچ  نآ  اـقیرفا ، بـلق  رد  مـه  نآ  یحیــسم  روـشک  کـی  رد  نایعیــش  زا  یکدــنا  هورگ 

یناریا نایعیـش  زا  یخرب  رگید ، يوس  زا  .دنا  هدشن  بوذ  هعماج  نآ  رد  هک  نیا  لیلد  هب  ارچ ؟ .دننک  یمن  كرت  مه  ار  ناشتابحتـسم 
دنا هدش  بوذ  نآ  رد  هتفرگ و  رارق  عماوج  نآ  گنهرف  ریثأت  تحت  نانچ  نآ  دـننک ، یم  یگدـنز  رگید  ناملـسم  ياهروشک  رد  هک 
طقف دـنا و  هداد  تسد  زا  ار  ناشدوخ  تیوه  نانآ  .دـنک  یم  کش  زین  ناشندوب  ناملـسم  رد  یتح  دـنیب  یم  ار  نانآ  ناسنا  یتقو  هک 
يزور نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سب ! دنسانش و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  طقف  زین  عیشت  زا  .دنشک  یم  كدی  ار  هعیش  مسا 
راکفا دیاقع و  رظن  زا  هک  یناسک  اصوصخم  .دننک  ظفح  ار  ناش  یعیـش  تیوه  دـندومرف  یم  شرافـس  نایعیـش  هب  هک  دـندید  یم  ار 

نتفر تسد  زا  بجوم  نارگید ، اب  ترواجم  ترشاعم و  هدرکان  يادخ  ات  دنشاب  ناشدوخ  بظاوم  دیاب  رت  شیب  دنتسه  فیعض 
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.ددرگن ناشبهذم  نید و 

هحفص 145] ]

لوبقم یکین  روفغم و  هانگ 

هراشا

هللا و یف  ببحا  بدـنج  نبا  ای  .ءائر  ناک  ام  الا  لوبقم  ربلا  لک  کـتوعد و  لـها  قوقع  يوس  هروفغم  بونذـلا  لـک  بدـنج  نبا  اـی 
لمع نمآ و  باـت و  نمل  راـفغل  ینا  و   » لوقی هللا  ناـف  کـلمع  لـبقی  يدـهلاب  مصتعا  یقثولا و  هورعلاـب  کسمتـسا  هللا و  یف  ضغبا 

يدهلا اهلک  اهکالم  عوشخلاب و  الا  نیقی  نیقیب و ال  الا  لمع  لمعب و ال  الا  نامیا  نامیالا و ال  الا  لبقی  الف  [ 117 « ] يدتها مث  احلاص 
[. 118 « ] میقتسم طارص  یلا  ءاشی  نم  يدهی  هللا  و   » البقتم توکلملا  یلا  دعص  هلمع و  لبقی  يدتها  نمف 

ناهانگ مامت  شزرمآ 

یهانگ ره  کـتوعد ؛ لـها  قوقع  يوس  هروفغم  بونذـلا  لـک  دـیامرف : یم  هک  تسا  نیا  فیرـش  تیاور  زا  شخب  نیا  هلمج  نیلوا 
نا دیامرف : یم  هک  میراد  میرک  نآرق  رد  ناهانگ  شزرمآ  هرابرد ي  .تا  ینامیا  ناردارب  قح  رد  ندرک  افج  رگم  دوش  یم  هدیزرمآ 

دیاشخب و یمن  دوش ، هدیزرو  كرش  وا  هب  هک  ار  نیا  ادخ  املـسم  [ 119 [ ؛ ءاشی نمل  کلذ  نود  ام  رفغی  هب و  كرـشی  نأ  رفغی  هللا ال 
هک نیا  ناکما  رگید ، ریبعت  هب  ای  دزرمآ ، یم  ار  یهانگ  ره  دنوادخ  هیآ ، نیا  قباطم  .دیاشخب  دهاوخب ، یـسک  ره  يارب  ار  نآ  زا  ریغ 

یهانگ كرش  كرش ؛ هانگ  رگم  دراد ، دوجو  دزرمایب  ار  نآ  دنوادخ 

هحفص 146] ]

ایند زا  كرـشم  یـسک  هک  تسا  نیا  روظنم  دزرمآ ، یمن  ار  كرـش  دـیامرف ، یم  هک  مه  نیا  هتبلا  .دزرمآ  یمن  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا 
ره هک  نیا  امک  دزرمآ ؛ یم  ار  شهانگ  دنوادخ  تسا ، هدش  دحوم  هدرک و  هبوت  دعب  هدوب و  كرـشم  البق  یـسک  رگا  هنرگ  و  دورب ،

نیا دوش ، یمن  هدیزرمآ  كرش  هانگ  دیامرف ، یم  هک  نیا  زا  روظنم  نیاربانب  .تسا  شزرمآ  لباق  هبوت  اب  یهانگ 
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.دورب ایند  زا  هبوت  نودب  دنکن و  ناربج  ار  هانگ  نیا  هک  تسا 

هدـیزرمآ هجو  چـیه  هب  دورب  ایند  زا  اهنآ  زا  هبوت  نودـب  ناسنا  رگا  هک  تسا  روط  نیا  مه  ناهانگ  ریاس  ایآ  روطچ ؟ ناهانگ  ریاس  اما 
ناربج ار  نآ  ایند  نیا  رد  صخـش  هک  نیا  دوجو  اب  تسا  نکمم  دنتـسین و  هنوگ  نیا  ناهانگ  ریاـس  دـیامرف ، یم  هیآ  نیا  دوش ؟ یمن 

اوبنتجت نا  دزرمآ : یم  دنوادخ  دـیامرف  یم  نآرق  ار  هریغـص  ناهانگ  الثم  دزرمایب ؛ ار  هانگ  نآ  دـنوادخ  تسا ، هدومنن  هبوت  هدرکن و 
ار امش  ياه  يدب  دینیزگ ، يرود  دیا  هدش  یهن  اهنآ  زا  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا  [ 120 [ ؛ مکتائیس مکنع  رفکن  هنع  نوهنت  ام  رئابک 

بانتجا هریبک )  ) گرزب ناهانگ  زا  صخـش  رگا  هک  تسا  نآ  روظنم  هک  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  نیا  ریـسفت  حیـضوت و  رد  .مییادز  یم 
نیذـلا دـیامرف : یم  يرگید  هیآ  رد  نینچ  مه  .دزرمآ  یم  ار  اهنآ  دـنوادخ  هریغـص )  ) کچوک ناهانگ  باـکترا  تروص  رد  دزرو ،
شزغل زج  اه ، يراک  تشز  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  نانآ  [ 121 [ ؛ هرفغملا عساو  کبر  نا  ممللا  الا  شحاوفلا  مثالا و  رئابک  نوبنتجی 

هب هک  تسا  هدش  هدافتـسا  زین  هیآ  نیا  زا  .تسا  شزرمآ  خارف  اهنآ ] هب  تبـسن   ] تراگدرورپ دـنزرو ، یم  يراددوخ  کچوک ، ياه 
رب ندـیزرو  رارـصا  دوخ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  .دـشخب  یم  ار  کچوک  ناهانگ  دـنوادخ  رئاـبک ، باـکترا  زا  يراددوخ  طرش 
یم دنوادخ  دـشاب  هدرکن  هبوت  نآ  زا  ناسنا  هچرگ  ار  هریغـص  هانگ  لاح ، ره  رد  .دوش  یم  بوسحم  هریبک  هانگ  هریغـص ، هانگ  ماجنا 

.دزرمآ

تـسا ییاج  رد  ثحب  .درادن  یثحب  دوش و  یم  هدیزرمآ  هک  تسا  نشور  دـنک  هبوت  نآ  زا  ناسنا  رگا  هریبک ، ناهانگ  دروم  رد  اما  و 
ایند زا  اهنآ  زا  هبوت  نودب  ناسنا  هک 
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: هفیرش هیآ  دافم  هک  هنوگ  نامه  دراد ، دوجو  شزرمآ  دیما  زین  اج  نیا  رد  دنیامرف  یم  تیاور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دورب 
هتشاد ار  تعافش  طیارش  رگا  یسک  نینچ  هک  تسا  نیا  ثحب  هصالخ  هراب ، نیا  رد  .تسا  نیمه  زین  ...هب  كرـشی  نأ  رفغی  هللا ال  نا 

زا هک  یفلتخم  لحارم  رد  دشاب ،

هحفص 147] ]

طیارـش هک  نیا  هتبلا  .دـش  دـهاوخ  هدـیزرمآ  لـحارم  نیا  زا  یکی  رد  ماجنارـس  دراد ، دوجو  تماـیق  خزرب و  ربق و  اـت  توم  تارکس 
دـص ای  اه  هد  زا  سپ  هچرگ  یـسک ، نینچ  لاح  ره  هب  اما  دـجنگ ؛ یمن  لاـقم  نیا  رد  هک  تسا  لقتـسم  یثحب  دوخ  تسیچ  تعاـفش 

.دیسر دهاوخ  ییاهر  تاجن و  هب  ماجنارس  ندوب ، بذعم  لاس 

دراد و انثتسا  کی  هدعاق  نیا  دیامرف  یم  ناهانگ ، همه  شزرمآ  یلک  لصا  رب  دیکأت  نمـض  تیاور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب قع »  » هشیر زا  قوقع »  » .کتوعد لها  قوقع  يوس  هروفغم  بونذـلا  لک  ینامیا : ناردارب  قح  رد  ندرک  افج  زا  تسا  ترابع  نآ 

بجوم ناـنآ  ندرک  تیذا  رازآ و  یناـمیا و  ناردارب  اـب  يراتفردـب  هک  تسا  نشور  .تسا  ندرک  يراتفردـب  تیذا و  رازآ و  ياـنعم 
هدیزرمآ یهانگ  ره  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخـس  نیا  يانعم  نیاربانب  .دوش  یم  نانآ  هب  يافج  اهنآ و  قوقح  عییـضت 

تسا نیا  دوش  یمن  هدیزرمآ  هک  مه  بلطم  رس  .ددرگ  نانآ  هب  يافج  ینامیا و  ناردارب  قوقح  عییضت  بجوم  هچنآ  رگم  دوش ، یم 
تیلح وا  زا  دنک و  یـضار  ار  قح  بحاص  دـیاب  ناسنا  دوش و  یمن  هدـیزرمآ  مه  هبوت  اب  یتح  سانلا  قح  .تسا  سانلا  قح  نوچ  هک 

.دبلطب

لامعا هدننک  دساف  ایر 

رگم دوش  یم  لوبق  یبوخ  راک  ره  ءائر : ناک  ام  الا  لوبقم  ربلا  لک  و 
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هب ار  اهنآ  ای  دنتـسین : جراخ  لاح  ود  زا  دهد  یم  ماجنا  ناسنا  هک  ییاهراک  مییوگب ، دیاب  هلمج  نیا  حیـضوت  رد  .دـشاب  ایر  هک  هچنآ 
رهاظت و یهلا ، ریغ  ضارغا  نیرت  جیار  زا  یکی  .رگید  یضارغا  هب  ای  دهد ، یم  ماجنا  دنوادخ  يدونـشخ  اضر و  يارب  یهلا و  هزیگنا 
دـننیبب و نارگید  هک  نیا  يارب  ار  يراـک  ناـسنا  ینعی  دوـش ؛ یم  ریبـعت  اـیر »  » هب نآ  زا  یمالـسا  فراـعم  رد  هـک  تـسا  ییاـمندوخ 

اتاذ لمع  نآ  دشابن ، ییامندوخ  ایر و  هزیگنا  يراک  رد  رگا  دنیامرف ، یم  ترضح  .دهد  ماجنا  دننک ، فیرعت  وا  زا  دیایب و  ناششوخ 
لوبق دروم  هجو  چـیه  هب  درادـن و  یتیلباق  نینچ  اتاذ  لصا  ییایر  لـمع  اـما  دوش ، عقاو  یهلا  هاـگرد  لوبق  دروم  هک  تسه  نیا  لـباق 

.دش دهاوخن  عقاو 

لاح ره  هب  یلو  میتشاد ، نآ  هب  يا  هراشا  بسانم  هب  هتـشذگ  تاسلج  زا  یکی  رد  هک  دراد  بتارم  زین  نتـشاد  راک  رد  یهلا  تین  هتبلا 
ره ییایر  راک  لباقم ، رد  .دنک  یم  لوبق  ار  نآ  دـنوادخ  تسا ، تسرد  تین  لصا  نوچ  دـشاب ، هتـشاد  هک  ار  بتارم  نیا  زا  کی  ره 

مهم هک  مه  ردق 
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.درک دهاوخن  لوبق  ار  نآ  زگره  لاعتم  يادخ  دشاب ، هدش  هدیشک  يدایز  تمحز  نآ  ماجنا  يارب  دشاب و  هتشاد  يدایز  مجح  دشاب ،

شندوبن ادخ  ریغ  رطاخ  هب  ایر و  زا  نآ  ندوب  يراع  نآ و  رد  نتـشاد  یهلا  هزیگنا  هک  دننک  یم  هراشا  يدروم  هب  ترـضح  همادا ، رد 
دوخ رب  رما  تسا  نکمم  یتح  تسا و  دوهشم  رت  مک  اهراک  ریاس  هب  تبـسن  نآ  رد  يایر  هوالع ، هب  .تسا  رت  لکـشم  اهراک  ریاس  زا 

اعقاو هک  یلاح  رد  دراد  یهلا  هزیگنا  هک  دنک  روصت  ییاج  رد  دوش و  هبتشم  ناسنا 
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.تسا ضغب  بح و  هلأسم  نآ  و  تسین ؛ هنوگ  نیا 

تبحم رد  یتح  صولخ 

هب نک  ینمـشد  ادخ و  رطاخ  هب  نک  یتسود  بدـنج ، رـسپ  يا  هللا ؛ یف  ضغبا  هللا و  یف  ببحا  بدـنج  نب  ای  دـنیامرف : یم  ترـضح 
 - تسا ینورد  یبلق و  يرما  هک  تا -  ینمـشد  یتسود و  تضغب ، بح و  یتح  تیرهاظ ، راتفر  لاـمعا و  زا  ریغ  ینعی  ادـخ ؛ رطاـخ 
مه نآ  يراد  یم  نمشد  مه  ار  یسک  رگا  دشاب و  یهلا  هزیگنا  هب  طقف  طقف و  يراد  یم  تسود  ار  یسک  رگا  .دشاب  ادخ  يارب  دیاب 

.دشاب یهلا  تیاضر  بلج  يارب  اهنت 

هنوگ نیا  شیاه  ینمـشد  اه و  یتسود  همه  دـهاوخب  ناـسنا  هک  صوصخ  هب  لکـشم ، سب  تسا  يراـک  نیا ، هک  درک  ناـعذا  دـیاب 
لامعا اهنت  هن  هک  دـسرب  يا  هلحرم  هب  دـنک  یعـس  دـیاب  دـناوت و  یم  ناسنا  كولـس ، ریـس و  لامک و  بتارم  رد  همه ، نیا  اـب  .دـشاب 
ناـسنا هک  نیا  تسا و  یبـلق  يرما  هنیک  تبحم و  .دـشاب  ادـخ  يارب  زین  شا  هنیک  تبحم و  هـک  شقاـفنا ، هزور و  زاـمن و  شیرهاـظ ،

یمن دـشابن ، حرطم  ادـخ  ریغ  يا  هرذ  دریگب و  رظن  رد  ار  ادـخ  طـقف  يرگید  هب  تبـسن  شا  ینمـشد  یتسود و  رد  هک  دـنکب  يراـک 
هب دـناوت  یمن  دوخ  ناسنا  دـنکن  کمک  دـنوادخ  ات  دـبلط و  یم  يرایـسب  شـالت  تسا و  راوشد  رایـسب  هتبلا  یلو  نکمم ، ریغ  میوگ 
ره رد  اما  .دشاب  هللا » یف   » صلاخ دصرددص  ناشتبحم  دنـشاب و  هدیـسر  دح  نیا  هب  هک  یناسک  دنمک  رایـسب  .دـسرب  يا  هجرد  نینچ 
زین دـنوادخ  تروص  نیا  رد  دـهد ؛ ماجنا  ار  دوخ  شالت  یماقم  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  یتسیاب  دـشاب و  دـیماان  دـیابن  ناسنا  تروص 

لماش ار  دوخ  صاخ  تاقیفوت  هللا  ءاش  نا  درک و  دهاوخ  کمک 
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.دومن دهاوخ  ناسنا 

تـسود ار  یـسک  ادخ  زا  ریغ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  دشاب ، ادخ  يارب  دـص  رد  دـص  نامتبحم  مییوگ ، یم  هک  نیا  تشاد  هجوت  دـیاب 
تبحم کی  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  میشاب ، هتشادن 

هحفص 149] ]

ار ردام  ردپ و  رگا  الثم  دنـشاب ؛ هتـشاد  رارق  تبحم  نیا  عاعـش  رد  هیاس و  رد  اه  تبحم  هیقب  دشاب و  ام  دوجو  رد  دـیابن  رتشیب  لیـصا 
هدومرف دـنوادخ  هک  دـشاب  لیلد  نیا  هب  هکلب  میراد ، یبسن  ینوخ و  هطبار  اهنآ  اب  دنتـسه و  نامردام  ردـپ و  نوچ  هن  میراد ، تسود 

رسمه نز و  یتسود  [ 123  ] .کیدلاول یلرکشا و  نأ  هک : نیا  ای  [ 122 ، ] اناسحا نیدلاولاب  هایا و  الا  اودبعت  الأ  کبر  یـضق  و  تسا :
زا میراد  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  یتح  رگا  ام  .دشاب  تروص  نیمه  هب  دناوت  یم  زین  ناتسود  ناگتسب و  دنزرف و  و 

مکلئسأ لق ال  تسا : هدومرف  رما  نانآ  یتسود  هب  ار  ام  دراد و  تسود  ار  نانآ  ادخ  دنتسه و  ادخ  ناتـسود  نانآ  هک  تسا  تهج  نآ 
یتبحم هچ  ام  تشاد ، یمن  تسود  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـنوادخ  هللااب -  ذایعلا  رگا -  [ 124  ] .یبرقلا یف  هدوملا  ـالا  ارجأ  هیلع 

؟ میتشاد یم  اهنآ  هب  تبسن 

نآ رد  ادـخ  ریغ  تبحم  يا  هرذ  دوش و  دـنوادخ  تبحم  زا  ولمم  رـسارس  شبلق  هک  دـسرب  یماقم  هب  تسناوت  ناسنا  رگا  لاـح  ره  هب 
دنوادخ شرع  نمؤم  بلق  دـنا  هدومرف  هک  نیا  [ 125  ] .نمحرلا شرع  نمؤملا  بلق  دومرف : هک  دـسر  یم  اج  نآ  هب  هاـگ  نآ  دـشابن ،

، اـه سوه  اـیند ، تبحم  یگدولآ و  ناـسنا  رد  هک  یماـگنه  اـت  .یکاـپان  هدولآ و  لد  بلق و  ره  هن  تسا ، روـظنم  یبـلق  نینچ  تسا ،
دوجو یناطیش  ياه  تبحم  قیالع و 
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ندرب هانپ  یهلا ، مکحم  هریگتـسد  هب  ندز  گنچ  زین  یماقم  نانچ  هب  ندیـسر  هار  .داد  دهاوخن  رارق  دوخ  شرع  ار  نآ  دـنوادخ  دراد 
.تسا وا  سدقا  تاذ  زا  تناعتسا  دنوادخ و  ناماد  هب 

دنوادخ هب  ماصتعا  کسمت و 

توغاطلاب و رفکی  نمف  میناوخ : یم  یسرکلا  هیآ  رد  .تسا  یقثولا » هورع  هب  کسمت   » ینآرق تایبدا  رد  هتفر  راک  هب  ریباعت  هلمج  زا 
دقف نسحم  وه  هللا و  یلا  ههجو  ملـسی  نم  تسا : هدـمآ  نینچ  زین  ناـمقل  هروس  رد  [ 126  ] .یقثولا هورعلاب  کسمتـسا  دقف  هللااب  نمؤی 

«. هریگتسد نیرت  نئمطم  : » دوش یم  یقثولا » هورع   » یظفللا تحت  همجرت ي  [ 127  ] .یقثولا هورعلاب  کسمتسا 
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هب رت  مک  دـیاش  هک  تسا  هتفهن  یتفاطل  تقد و  ریبعت  نیا  رد  .هریگتـسد  نیرت  نئمطم  هب  ندز  گـنچ  ینعی  یقثولا  هورع  هب  کـسمت 
نآ هب  دبـسچ و  یم  يا  هریگتـسد  هب  ناـسنا  تقو  هچ  ـالوصا  مینک  هجوـت  هک  تسا  هلأـسم  نیا  رد  تـقد  نآ ، دوـش و  یم  هجوـت  نآ 

يزیچ هب  ار  دوخ  تسد  .دـنکفیب  گنچ  نآ  رد  دریگب و  يزیچ  هب  ار  شتـسد  درادـن  یعاد  ناسنا  يداع  تلاح  رد  .دـنز  یم  گـنچ 
تسا و يداع  طیارـش  هک  یمادام  هنرگ  و  دـشاب ، هجاوم  طوقـس  رطخ  اب  ناسنا  هک  تسا  یتقو  رد  نآ  رد  نتخادـنا  گـنچ  نتفرگ و 

.دنز یمن  گنچ  يزیچ  هب  دنک ، یم  تینما  ساسحا  هتسشن و  ای  هداتسیا  تحار  ناسنا 

طوقـس ضرعم  رد  نآ  ره  وت  هک  شاب  رکذـتم  ناسنا  يا  هک  دـنک  اقلا  ام  هب  ار  بلطم  نیا  دـهاوخ  یم  یقثولا » هورع   » ریبعت اـب  نآرق 
هرد .تسا  یمتح  تتکاله  طوقس و  یبسچن  مکحم  يا  هریگتـسد  هب  رگا  هک  ییاهر ، نامـسآ  نیمز و  نایم  هظحل  ره  ییوگ  یتسه ،

رد ینک  تلفغ  يا  هظحل  رگا  هک  هدوشگ  ناهد  تیاپ  ریز  رد  شتآ  زا  رپ  یکانلوه 
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تاجن هار  کی  یتیعضو ، نینچ  رد  رگید ، يوس  زا  .نازوس  رایسب  يدبا و  یـشتآ  اب  منهج ، مان  هب  يا  هرد  درک ؛ یهاوخ  طوقـس  نآ 
.تسا لاعتم  يادخ  ینعی  ملاع ، هریگتسد  نیرت  نئمطم  نیرت و  مکحم  هب  کسمت  نآ  يرادن و  رتشیب 

رد زین  ار  شتاجن  هار  اهنت  دـنیبب و  یکانلوه  طوقـس  رطخ و  نینچ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتـسویپ  هک  دـنک  ادـیپ  یلاح  نینچ  ناسنا  رگا 
یم ادخ  میلـست  ار  دوخ  دوش و  یم  ادیپ  وا  رد  قح  سدقا  تاذ  هب  تبـسن  میلـست  تلاح  هاگ  نآ  دـبایب ، یهلا  هریگتـسد  هب  ندـیبسچ 

تـسا اج  نیا  .تسا  یهلا  مکحم  نامـسیر  نتفرگ  نادواج ، باذع  نازوس و  شتآ  نیا  زا  وا  تاجن  هار  اهنت  دـنیب  یم  هک  ارچ  دـنک ؛
.راد هگن  ارم  ایادخ  هک : دنک  یم  تساوخرد  هنازجاع  هک 

، دـبای یمن  ادـخ  زا  ریغ  یـشخب  تاـجن  هدرک و  ریگ  یگراـچیب  يراـتفرگ و  تیعـضو  نینچ  رد  هک  یناـسنا  تسا ، یعیبط  نینچ  مه 
کـسمتسا دقف  نسحم  وه  هللا و  یلا  ههجو  ملـسی  نم  و  دش : دـهاوخ  راکوکین  و  نسحم »  » درک و دـهاوخن  وا  هتفگ  زا  ریغ  هب  يراک 

گنچ رتراوتـسا  ینامـسیر  رد  اعطق  دنک ، ادـخ  میلـست  دـشاب -  راکوکین  هک  یلاح  رد  ار -  دوخ  سک  ره  و  [ 128 [ ؛ یقثولا هورعلاب 
.تسا هدز 

لبح هب  ماصتعا  ، » هدمآ نآرق  رد  مه  نآ  تسا و  یقثولا » هورع   » هیبش هک  يرگید  ریبعت 
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دقف هللااب  مصتعی  نم  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  [ 129  ] .اـعیمج هللا  لـبحب  اومـصتعا  و  میناوخ : یم  نارمع  لآ  هروس  رد  .تسا  هللا »
.تسا هدش  تیاده  تسار  هار  هب  اققحم  دوش  هدنهانپ  ادخ  هب  سک  ره  [ 130 [ ؛ میقتسم طارص  یلا  يده 

ناماد هب  دیاب  يورخا  يویند و  کلاهم  زا  تاجن  يارب  .يزیچ  هب  ندش  هدنهانپ  ینعی  ماصتعا » »
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تفایرد دوجو  مامت  اب  هک  دیسر  اج  نیا  هب  درک و  ادیپ  یساسحا  نینچ  اعقاو  یسک  رگا  .میرادن  یهار  نیا  زج  میوش و  هدنهانپ  یهلا 
دهاوخ حالـصا  وا  ياهراک  همه  هک  تسا  اج  نیا  تخادـنا و  دـهاوخ  وا  ناماد  هب  ار  دوخ  اتعیبط  درادـن ، یهلا  ناماد  زج  یهاـنپ  هک 

.میقتسم طارص  یلا  يده  دقف  هللااب  مصتعی  نم  دش :

قلعم نامـسآ  نیمز و  نایم  ار  دوخ  نآ  ره  هک  یـسک  اما  دوش ؛ لفاغ  ادـخ  زا  ناسنا  هک  ددرگ  یم  طلـسم  ناسنا  رب  یماگنه  ناـطیش 
وا زج  يریگ  تسد  ادـخ و  زج  یهاـنپ  هک  دـنیب  یم  و  دـنک ، یم  ساـسحا  دوـخ  شوـگ  راـنک  ار  طوقـس  رطخ  هظحل  ره  دـنیب و  یم 
رپ طیارـش  تیعـضو و  نیا  زا  ناسنا  هک  دیآ  یم  شیپ  ینامز  تلفغ  .دش  دهاوخن  لفاغ  ادـخ  زا  زین  هظحل  کی  یناسنا  نینچ  تسین ،

هلصاف نیمز  زا  هاگ  نآ  دش ، هللا  لبح  هب  کسمتم  یهلا و  ناماد  هب  تسد  هتـسویپ  رگا  ناسنا  زین  وس  نآ  زا  .دوش  لفاغ  دوخ  هرطاخم 
يدتها نمف  ...يدهلاب  مصتعا  یقثولا و  هورعلاب  کسمتـسا  ...بدنج و  نب  ای  دریگ : یم  جوا  دور و  یم  الاب  توکلم  رد  دریگ و  یم 

.توکلملا یلا  دعص  هلمع و  لبقی 

نآ زا  تاجن  رارف و  هار  و  نادواج ، تسه  یمنهج  درک  نیقی  یتقو  .دشاب  هدیـسر  نیقی »  » هب ناسنا  هک  دـهد  یم  خر  یتقو  اهنیا  همه 
وکین و ار  شلمع  دـهد ، یم  رارق  دوخ  شوگ  هزیوآ  ار  وا  تاروتـسد  دور ، یم  ادـخ  غارـس  هب  هاگ  نآ  تسا ، ادـخ  هب  ندرب  هاـنپ  زین 

: دنک یم  عوشخ  ادخ  لباقم  رد  دوجو  مامت  اب  دوش و  یم  ادخ  هب  نامیا  زا  ولمم  شبلق  لد و  دنک ، یم  حلاص 

لمعب و الا  نامیا  نامیالا و ال  الا  لبقی  الف 
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يدـهی هللاو   » البقتم توکلملا  یلا  دعـص  هلمع و  لبقی  يدـتها  نمف  يدـهلا  اهلک  اهکالم  عوشخلاب و  الا  نیقی  نیقیب و ال  الا  لمع  ال 
«. میقتسم طارص  یلا  ءاشی  نم 

.دیامرف تمحرم  ام  همه  هب  ار  شیالعا  توکلم  یلاع و  تاماقم  نیا  هب  ندیسر  تیاده و  قیفوت  لاعتم  يادخ  میراودیما 

هحفص 153] ]

یهلا راوج  هب  ندیسر  هار 

هراشا

کنیع بصن  توملا  لعجا  ایندلا و  کیلع  نهتلف  هراوج  یف  سودرفلا  نکـست  هراد و  یف  لیلجلا  رواجت  نا  تببحا  نا  بدنج  نبا  ای 
.ترخا ام  کیلع  تمدق و  ام  کل  نا  ملعا  دغل و  ائیش  رخدت  و ال 

نانمؤم تمه  تفرعم و  تاجرد 

.دراد توافت  رگیدـکی  اب  اتاذ  زین  دارفا  تمه  تسا و  توافتم  نید  قیاقح  هب  تبـسن  دارفا  تفرعم  دراد ، یبتارم  ناـمیا  هک  میناد  یم 
نآ دوجو  هب  دسانشب و  تسرد  ار  فده  نآ  الوا ، دیاب  تسا ، نآ  هب  ندیسر  لابند  هب  هک  دراد  رس  رد  دنلب  یلاع و  یفده  ناسنا  رگا 

فیعـض ناشنامیا  تفرعم و  هک  يدارفا  .دـهد  ماجنا  زین  ار  دـنلب  فدـه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  مزال  شالت  ایناث ، دـشاب و  هتـشاد  نامیا 
لیان دوخ  دنلب  فادها  هب  رت  شیب  شالت  اب  هک  درک  دـنهاوخ  ادـیپ  ار  تمه  یگدامآ و  نیا  دوخ ، تفرعم  تیوقت  تروص  رد  تسا ،

ایند روما  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  دـنرادن -  يدـنلب  تمه  مه  ییایند  روما  رد  یتح  تسا و  فیعـض  ناـشتمه  هک  یناـسک  اـما  .دـنیآ 
یتفرـشیپ یقرت و  هنوگ  چـیه  دـشاب ، مهارف  ناشیارب  نامیا  تفرعم و  هنیمز ي  هک  مه  ردـق  ره  دراد -  یتیعقوم  هچ  ترخآ  هب  تبـسن 

.دننک باختنا  ار  حیحص  هار  هیلاع ، فادها  هب  ندیـسر  يارب  دوخ ، تمه  تیوقت  اب  ات  داد  رادشه  دیاب  دارفا  نیا  هب  .تشاد  دنهاوخن 
.دنراد ییاه  توافت  رگیدکی  اب  تمه ، رظن  زا  مه  نامیا و  هبترم  رظن  زا  مه  نانمؤم ، هتبلا 

ار نانمؤم  تمه  نایعیـش ، رد  هزیگنا  داجیا  اب  دـنهاوخ  یم  یبرم  کـی  ماـقم  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تیاور ، زا  شخب  نیا  رد 
طقف هک  دنیامن  هلأسم  نیا  هجوتم  ار  اهنآ  ینعی  دنشخب ؛ یلاعت 

هحفص 154] ]

منهج باذع  زا  ییاهر  رکف  هب 
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بجوم اهراک  زا  یضعب  ماجنا  هک  دنتسه  هتکن  نیا  هجوتم  دنراد  نامیا  داعم  هب  هک  یناسک  .دشاب  نیا  زا  شیب  ناشتمه  هکلب  دنشابن ،
ییاه باذع  رگا  دارفا  نیا  .دنامب  ظوفحم  ناشنامیا  ات  دنوشن  بکترم  ار  ناهانگ  نآ  دننک  یم  یعـس  اذـل  ددرگ ، یم  يدـبا  باذـع 
نامیا هبترم ي  نیرت  نییاپ  نیا  .دـننک  یم  ادـیپ  تاجن  هدـش  هک  مه  تعافـش  هطـساو ي  هب  اتیاهن  دنـشاب ، هتـشاد  خزرب  ملاـع  رد  مه 

ناج عقوم  رد  مه  هک  دـنیامن  لمع  يا  هنوگ  هب  ایند  نیا  رد  دـننک  یم  یعـس  دـنرادروخرب  يرتـالاب  تمه  زا  هک  یناـسک  اـما  .تسا 
؛ تسا رتالاب  مه  نیا  زا  ناشتمه  هک  دنتـسه  مه  یناسک  .دـنوشن  باذـع  هب  ـالتبم  خزرب  ملاـع  رد  مه  ربق و  لوا  بش  رد  مه  ندـنک ،
رد رتدنلب  یتاجرد  رت و  یلاع  یتاماقم  زا  دهاوخ  یم  ناشلد  هکلب  دننک ، یمن  افتکا  منهج  زا  تاجن  باذـع و  زا  ییاهر  هب  اهنت  نانآ 

شرامـش لباق  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  دایز  رایـسب  تشهب  تاجرد  .دـنوش  دـنم  هرهب  ترخآ  رد  رت  شیب  ییاـه  تمعن  زا  زین  تشهب و 
.هجرد رازه  شـش  زا  شیب  ینعی  تسا ؛ هدـش  رکذ  نآرق  تایآ  دادـعت  اب  ربارب  تشهب  تاجرد  دادـعت  تاـیاور ، زا  یخرب  رد  .تسین 

هبترم ماقم و  رظن  زا  مه ، یتشهب  نانمؤم  ور ، نیا  زا  .تسا  رگید  یثحب  دوخ  مینک  باسح  ردـقچ  ار  تاجرد  هلـصاف ي  هک  نیا  هتبلا 
.دنراد رگیدکی  هب  يدایز  توافت 

یم ادخ  هب  لد  اهنت  اهنآ  .دننز  یم  اپ  تشپ  مه  تشهب  ياه  تمعن  ذیاذل و  هب  هکلب  ایند ، هب  اهنت  هن  هک  دنتسه  یناسک  رخآ  هتـسد ي 
.دنـشیدنا یمن  يزیچ  هب  وا  تیاضر  زج  هک  تسا  هتفرگ  ياج  ناشلد  رد  ادـخ  تبحم  ناـنچ  نآ  دـنبلط ؛ یم  ار  وا  تیاـضر  دـنهد و 

زین دیآ ، یمن  ششوخ  باذع  زا  سک  چیه  هتبلا 
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ناوضر یهلا و  ياقل  تذل  لباقم  رد  هک  تسا  دنلب  ناشتفرعم  ردق  نآ  اهنآ  یلو  دـنراد ، تسود  ار  تشهب  ياه  تمعن  مدرم  همه ي 
رـسمه هک  مه  يریبعت  .دـنوش  کـیدزن  ادـخ  هب  رت  شیب  هک  تسا  نیا  اـهنآ  مه  ماـمت  .درادـن  شزرا  ناـشیارب  يرگید  زیچ  چـیه  وا 

هک درک  دـیدهت  ار  وا  نوعرف  یتقو  .دراد  بلطم  نیمه  هب  هراشا  تسا ، هدـمآ  زین  نآرق  رد  درب و  یم  راـک  هب  دوخ  ياـعد  رد  نوعرف 
یل نبا  بر  دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هب  باطخ  دش ، دـهاوخ  هتـشک  درادـن  رب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  نامیا  زا  تسد  رگا 

ار اه  یتخـس  اه و  هجنکـش  عاونا  وا  .هدب  رارق  تشهب  رد  تدوخ  دزن  رد  يا  هناخ  نم  يارب  اراگدرورپ  [ 131 [ ؛ هنجلا یف  اتیب  كدنع 
منهج و باذع  زا  تاجن  وا  .دنامب  ظوفحم  شنامیا  هک  نیا  يارب  دیرخ  ناج  هب 

هحفص 155] ]

: كدـنع  » ماقم رد  مهاوخ  یم  دـیوگ  یم  ادـخ  هب  هکلب  دـنک ، یمن  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  تشهب  ياه  تمعن  زا  يدـنم  هرهب  اـی 
یلو دـشاب ، هتـشاد  ینامـسج  هناخ ي  کی  هللااب -  ذایعلا  هک -  تسین  مسج  ادـخ  هتبلا  .تسا  برق  ماـقم  ناـمه  نیا  مشاـب ؛ وت » راوج 

.دنشاب کیدزن  رگیدکی  هب  هیاسمه  ود  لثم  هک  دشاب  دایز  ردق  نآ  دناوت  یم  ادخ  اب  قشاع  هدنب ي  يونعم  هطبار 

تـسود مهاوخ و  یم  ار  وت  برق  اهنت  نم  ایادخ  دنیوگب  اعد  رد  دنـشوپب و  مشچ  زیچ  همه  زا  هک  دنرادن  یتمه  نینچ  اه  ناسنا  همه 
طقف هکلب  تسین ، اهنآ  هب  الـصا  قشاع  هدنب ي  هجوت  یلو  زیچ ، همه  نتـشاد  ینعی  ندوب  ادـخ  راوج  رد  هتبلا  .مشاب  وت  راوج  رد  مراد 

یم لمحت  ار  اه  یتخس  تالکشم و  همه ي  شبوبحم  هب  ندیسر  يارب  هک  یقشاع  لثم  دشاب ؛ هتـشادن  ادخ  اب  يا  هلـصاف  دهاوخ  یم 
ات دنک 
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زیچ همه  دشاب ، کیدزن  شبوبحم  هب  هک  نیمه  درذگ ، یم  وا  هب  هچ  اج  نآ  رد  هک  تسین  هجوتم  الـصا  وا  دشاب ، وا  رانک  رد  هشیمه 
هب فوطعم  شهجوت  ماـمت  هک  نیا  ياـج  هب  یمدآ  اـت  تسا  مزـال  دـنلب  یتـمه  ماـقم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  هتبلا  .تسا  مهارف  شیارب 

دننام ذیذل و  ياهاذغ  للجم و  ياهرصق  نیعلاروح و  لیبق  زا  یتشهب  ياه  تمعن  هب  ندیـسر  منهج و  شتآ  یهلا و  باذع  زا  ییاهر 
.ریخ ای  تسا  کیدزن  ادخ  هب  ایآ  هک  دراد  فوطعم  نیا  هب  طقف  ار  شهجوت  دشاب ، نآ 

ادخ برق  ماقم  هب  ندیسر  هار 

ناسنا هک  دـناودب  هشیر  لد  رد  وا  تبحم  ادـخ و  تفرعم  ناـنچ  نآ  هک  تسا  نیا  دـشاب  ادـخ  برق  هب  اـهنت  ناـسنا  هجوت  هک  نیا  هار 
اریز تسا ؛ ایند  نیمه  رد  نآ  تامدـقم  ندومن  مهارف  یماـقم ، نینچ  هب  ندیـسر  همزـال ي  .درادـب  مدـقم  يزیچ  ره  رب  ار  وا  ناوضر 
دیاب هک  هنوگ  نامه  نخـس ، رگید  هب  .دوش  کیدزن  ادـخ  هب  هک  دـهد  ماجنا  يراک  دـناوت  یمن  رگید  تفر  اـیند  نیا  زا  ناـسنا  یتقو 

دهاوخ یم  ار  ادخ  راوج  هک  مه  یسک  درک ، شالت  ایند  نیمه  رد  یتشهب ، ياه  تمعن  زا  يدنم  هرهب  منهج و  باذع  زا  تاجن  يارب 
یلصا فده  نآ  زا  ار  ام  تسا  نکمم  یناسنا  زیارغ  اه و  سوه  اوه و  ایند ، ياه  هبذاج  .دنک  مهارف  ایند  نیمه  رد  ار  شتامدقم  دیاب 

لابند هک  مینک  یم  شومارف  تاقوا  زا  يرایـسب  ام  .مینک  شالت  رت  مک  دـنلب  نامرآ  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ات  دوش  بجوم  دزاس و  رود 
یماقم نینچ  دوجو  هب  دنتسه  دنلب  یتمه  ياراد  زین  یناسک  اما  .میسرب  یماقم  هچ  هب  اجک و  هب  دیاب  هک  میوش  یم  لفاغ  میتسه و  هچ 

دنهاگآ و

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


اب دیاب  هنوگچ  هار  نیا  رد  دنناد  یمن  اما  دنسرب ، ماقم  نآ  هب  دهاوخ  یم  ناشلد  هتسویپ 

هحفص 156] ]

رتهب و ات  دنهد  ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  دنناد  یمن  هک  تسا  نیا  اهنآ  لکـشم  .دنرادرب  هار  رـس  زا  ار  عناوم  دننک و  هلباقم  تالکـشم 
.دنبای تسد  ماقم  نیا  هب  رتدوز 

هب ندیسر  هار  دنلب ، تمه  نتشاد  تروص  رد  ای  تسا و  فیعض  ناشتمه  هک  دنا  يدارفا  تیاور ، زا  شخب  نیا  رد  ترضح  نابطاخم 
یگیاسمه ترواجم و  تلالج  بحاص  يادخ  اب  یهاوخ  یم  رگا  دنیامرف : یم  بدنج  نب  هللادبع  هب  ترـضح  .دنناد  یمن  ار  فدـه 

یناویح و تسپ  بتارم  زا  دشاب و  رت  شیب  همه  زا  ادخ  هب  تتبـسن  تاقولخم ، نایم  رد  هک  يریگب  جوا  ردـق  نآ  ینعی  یـشاب ؛ هتـشاد 
تاقولخم ماقم  رگید  نآ  زا  دـعب  هک  يریگب  رارق  یماقم  رد  ینک و  ادـیپ  یلاـعت  یقرت و  مه  ناـنمؤم  ناـیم  رد  يوش و  رود  یناـطیش 

هراد و یف  لیلجلا  رواجت  نا  تببحا  نا  بدنج  نب  ای  دـشاب : راوخ  ترظن  رد  ایند  هک  ینک  يراک  دـیاب  تسا ، ادـخ  ماقم  هکلب  تسین 
یم یقالخا  یلک  هیـصوت ي  کی  نایب  اب  دوخ ، نانخـس  زا  زارف  نیا  رد  ترـضح  ایندـلا ؛ کـیلع  نهتلف  هراوج  یف  سودرفلا  نکـست 
ایند هب  تهجوت  یتـقو  .تسا  گرزب  ترظن  رد  اـیند  هک  تسا  نیا  ینک  یط  ار  هار  نیا  یناوتن  هک  دوـش  یم  بجوـم  هچنآ  دـنیامرف ،

هاـگن هدـنز  تدوخ  لد  رد  ار  فدـه  نآ  یناوـت  یمن  دور و  یمن  ادـخ  غارـس  تلد  رگید  يراپـس ، یم  نآ  هب  لد  دوـش و  یم  بلج 
یم نآ  هب  فوطعم  تهجوـت  اریز  يوـش ؛ یم  رترود  ماـقم  نآ  زا  دـنک ، هوـلج  وـت  مشچ  رد  رت  شیب  اـیند  قرب  قرز و  هچ  ره  .يراد 

، دش فوطعم  هک  يزیچ  ره  هب  ناسنا  هجوت  .دوش 
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.دنک یمن  هجوت  رگید  لیاسم  هب  دنک و  یم  راک  نامه  يارب 

یم دوخ  لابند  هب  ار  ام  شوگ  مشچ و  نوچ  دوش ؛ یم  نامیا  یلاـع  تاـماقم  هب  ندیـسر  يارب  اـم  شـالت  زا  عناـم  اـیند  ياـه  هبذاـج 
.دنام یمن  یقاب  نآ  رد  ادخ  تبحم  يارب  ییاج  رگید  تفر ، ایند  غارس  هب  لد  یتقو  دناشک و 

ترخآ يارب  هریخذ  گرم و  دای 

، دراوـم یـضعب  رد  اـما  دـشاب ، هدـشن  اـیند  یتـسپ  هب  يا  هراـشا  نآ  رد  هک  تفاـی  ناوـتب  ار  هغـالبلا  جـهن  زا  يا  هـبطخ  رت  مـک  دـیاش 
.تسا هدنزرا  رایسب  ترضح  ناتـسود  ناگدنونـش و  يارب  هک  دراد  ایند  هب  تبـسن  هدنبوک  رایـسب  یتاریبعت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هیبشت یبآ  فرظ  زا  هدنام  یقاب  تبوطر  هب  ار  ایند  يرذگدوز  يرادقم و  یب  دوخ ، ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ناسنا هک  دنام  یم  بآ  ردقچ  رگم  یفرظ  نینچ  رد  [ 132  ] .دنشاب هدرک  یلاخ  ار  نآ  بآ  هک  دننک  یم 
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رتمک زین  رادقم  نیا  زا  نآ ، ياه  تمعن  ترخآ و  اب  هسیاقم  رد  تسا  ایند  رد  هچنآ  همه  دنک !؟ هجوت  نآ  هب  دوخ  یگنـشت  عفر  يارب 
مک مه  یماکز  زب  ینیب  بآ  زا  نم  رظن  رد  اـیند  دـنیامرف : یم  اـیند  یـشزرا  یب  یتسپ و  هراـبرد ي  رگید ، ییاـج  رد  ترـضح  .تسا 

هدیـسوپ ي ناوختـسا  لثم  ایند  دـنا : هدومرف  نایب  رگید  يا  هبطخ  رد  هک  تسا  یمـالک  رتاـسر ، ریبعت  نیا  زا  [ 133  ] .تسا رت  تیمها 
ردق نآ  دـندرگ  یم  ضرم  نیا  هب  التبم  هک  یـصاخشا  [ 134  ] .دشاب ماذـج  ضرم  هب  التبم  صخـش  تسد  رد  هک  تسا  هدرم  كوخ 

هفاـیق ي نآ  اـب  يدرف  نینچ  تسد  رد  رگا  دـینک  روـصت  ـالاح  .دـنک  هاـگن  اـهنآ  هب  دـنک  یمن  تـبغر  یـسک  هـک  دـنوش  یم  تـشز 
هک يا -  هدرم  كوخ  هدیسوپ ي  ناوختسا  دریگب -  وا  زا  مه  لگ  هخاش ي  کی  دنک  یمن  تبغر  یتح  ناسنا  هک  كانتشحو - 
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وا غارـس  هب  نآ  نتفرگ  يارب  دنک  یم  تبغر  ناسنا  ایآ  دشاب ، سجن -  مارح و  زین  شتـشوگ  تسا و  دـیلپ  تشز و  مه  نآ  هدـنز ي 
شفده زا  ار  وا  ایند  هب  یگتـسبلد  دنادب  هک  دشاب  هتـشاد  تفرعم  ردق  نآ  دیاب  ینعی  دـشاب ؛ هنوگ  نیا  نمؤم  رظن  رد  دـیاب  ایند  دورب ؟

فرـص دراد  ایند  رد  هک  یعامتجا  يدرف و  فیاظو  ماجنا  اه و  تیلاعف  زا  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیدب  نخـس  نیا  هتبلا  .دنک  یم  رود 
یم بجاو  ناسنا  رب  یهاـگ  .تسا  اـیند  هب  تبـسن  ناـسنا  شرگن  شنیب و  عون  رد  ثحب  تسا ، رگید  یثحب  فیلکت  ماـجنا  .دـنک  رظن 

يونعم و تاماقم  ترخآ ، اب  هسیاقم  ماقم  رد  ار  ایند  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  نخس  اما  درادرب ، مه  ار  یکوخ  ناوختسا  هک  دوش 
يونعم تاماقم  ترخآ و  هب  یهجوت  یب  بجوم  اـم  زیارغ  یلک  روط  هب  اـیند و  ياـه  ییاـبیز  هک  نیا  يارب  .دـنیبب  هنوگچ  ادـخ  برق 

قرز یناطیـش و  ياه  بیرف  زا  ار  وا  دنک و  یم  مک  ناسنا  رظن  رد  ار  ایند  شزرا  گرم  دای  .میـشاب  گرم  دای  هب  دیاب  هشیمه  ددرگن ،
توملا لعجاو  دنیامرف : یم  بدنج  نب  هللادبع  هب  دوخ  شرافس  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دراد  یم  هاگن  ظوفحم  ایند  ياه  قرب  و 

يا هنوگ  هب  دـیاب  ایند  هب  تبـسن  ام  شنیب  .دـشاب  تمـشچ  يولج  گرم  هشیمه  هک  يروط  شاب ، گرم  دای  هب  هشیمه  کنیع ؛ بصن 
میهد تاجن  ایند  لاگنچ  زا  ار  دوخ  میناوت  یم  یتروص  رد  اهنت  ام  .میـشاب  هتـشاد  ترخآ  ملاع  گرم و  هب  يرت  شیب  هجوت  هک  دشاب 

هار زا  مه  نآ  نامزورما  زاین  عفر  رکف  هب  اهنت  میشابن ؛ ییایند  ياه  تذل  رکف  هب  مینک و  مک  هدنیآ  هب  تبسن  ار  نامیاهوزرآ  هک 
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لوغـشم ار  دوخ  رکف  تهج  یب  میرادـن ، یفیلکت  نآ  هب  تبـسن  هن و  ای  میتسه  هدـنز  میناد  یمن  هک  نامیادرف  يارب  میـشاب و  عورـشم 
هتشاد هدنیآ  هب  تبسن  یفیلکت  رگا  ام  .مینکن 
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هک يا  هدنیآ  يارب  ندرک  هریخذ  ایند و  هب  تبـسن  صرح  .تسا  يرگید  هلأسم ي  یهاوخ  ترخآ  تسا و  ترخآ  هب  طوبرم  میـشاب ،
یعـس دـنک و  هزرابم  شیارگ  نیا  اب  دـیاب  ناـسنا  .میوش  هدز  اـیند  رت  شیب  اـم  هک  دوش  یم  بجوم  مینک ، كرد  ار  نآ  تسین  مولعم 

نیا زا  هک  دنتسه  یناسک  هتبلا  .دنک  قافنا  ار  نآ  دمآ  دایز  شا  یگدنز  زا  يزیچ  مه  رگا  درادن ، هگن  شیادرف  يارب  ار  يزیچ  دیامن 
ایند اب  هزرابم ي  دنتـسه ، هار  يادـتبا  رد  هک  یناسک  يارب  اما  .دـنک  یمن  یتوافت  ناـشیارب  اـیند  يادرف  زورما و  دـنا و  هتـشذگ  ماـقم 

هدنیآ لاس  يارب  دمآ  دایز  نام  یگدنز  زا  یلوپ  رگا  هک  مینک  نیرمت  دیاب  ام  الثم  دشاب ؛ اهنآ  یگدنز  ياه  همانرب  وزج  دـیاب  یگدز 
.مییامن قافنا  ادخ  هار  رد  میرادن ، يزاین  رگا  مینک و  فرصم  لاس  نامه  رد  ار  نآ  مینک  یعس  هکلب  میرادن ، هگن  دعب  ياه  لاس  و 

ار دوخ  لاس  جاـتحیام  هک  دـشاب  نیا  رت  تحار  دـنرادروخرب  ییـالاب  تفرعم  ناـمیا و  بتارم  زا  هک  یناـسک  يارب  تسا  نکمم  هتبلا 
یمن یتوافت  شیارب  ایند  يادرف  زورما و  هک  دوب  يدارفا  هتسد  نآ  وزج  هنع  هللا  یضر  ناملس  ترضح  .دنیامن  هریخذ  هیهت و  اج  کی 
تشاد هنع  هللا  یضر  ناملس  هک  ینامیا  .تسا  ایند  رب  صرح  يارب  هن  دنک  یم  هیهت  اج  کی  ار  دوخ  لاس  کی  جاتحیام  رگا  وا  .درک 

هتسب لد  میهاوخ  یم  هک  ام  اما  .تسا  هتشاد  راک  نیا  زا  يرترب  یهلا  ياه  هزیگنا  امتح  تسین و  هسیاقم  لباق  ام  نامیا  اب 
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دیاب ام  سکع ، هب  .مینک  رود  دوخ  زا  ار  هیحور  نیا  میشابن و  هدنیآ  يارب  هریخذ  رکف  هب  هک  تسا  رتهب  مینک ، نیرمت  ار  ایند  هب  ندوبن 
رظن فالخ  رب  .مییامن  فرصم  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دمآ ، دایز  نام  یگدنز  زا  يزیچ  رگا  هک  مینک  تیوقت  نامدوخ  رد  ار  هیحور  نیا 

یم ظفح  دوش  هریخذ  هچنآ  طقف  دوش و  یم  هیامرـس  لام و  نتفر  نیب  زا  بجوم  قاـفنا  شـشخب و  لذـب و  دـننک  یم  رکف  هک  یخرب 
یم هریخذ  دوخ  ترخآ  يارب  هک  تسا  يزیچ  وت  لام  هکلب  درادن ، یعفن  وت  يارب  دنامب  ایند  رد  هچنآ  دـنیامرف : یم  ترـضح  ددرگ ،

شگرم زا  دعب  ار  نآ  دنک و  یم  هریخذ  ناسنا  هک  یلاوما  .ترخا  ام  کیلع  تمدـق و  ام  کل  نا  ملعا  دـغل و  ائیـش  رخدـت  و ال  ینک :
یقاب وا  يارب  شهانگ  دشاب ، مدرم  قوقح  زا  اهنآ  رگا  هکلب  تشاد ، دـهاوخن  شیارب  يدوس  اهنت  هن  دراذـگ ، یم  یقاب  ناهج  نیا  رد 

.دنام یم 

تیانع ام  همه ي  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تاروتـسد  هب  لمع  قیفوت  لماک و  ار  ام  تفرعم  نامیا و  میهاوخ  یم  لاعتم  يادخ  زا 
.دیامرف

هحفص 159] ]

یقالخا شرافس  هتکن و  دنچ 

هراشا

هایند و هرما  نم  همها  ام  هفکی  هللااب  قثی  نم  هودع و  عاطا  دقف  هاوه  عاطا  نم  هریغل و  عمجی  امناف  هبـسک  هسفن  مرح  نم  بدـنج  نبا  ای 
لک دنع  کسفن  ربص  .ارـسی  رـسع  لکل  ارکـش و  همعن  لکل  اربص و  ءالب  لکل  دعی  مل  نم  زجع  دق  هنع و  باغ  ام  هل  ظفحی  هترخآ و 
یلع کـئرجی  ـال  ءاـجر  هللا  جرا  كرکـش و  كربص و  اـمهیف  ولبیل  هتبه  ذـخأی  هتیراـع و  ضبقی  اـمناف  هیزر  وا  لاـم  وا  دـلو  یف  هیلب 

نم کسیؤی  افوخ ال  هفخ  هتیصعم و 
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.هتمحر

ناسنا تیلاعف  راک و  ندوب  دنم  فده  ترورض 

راظتنا دـنک ، یم  یـشالت  هک  یـسک  ره  مینیب  یم  مینکفیب ، يرظن  یناسنا  یگدـنز  هرمزور ي  شالت  هب  ییایند  يداـم و  دـید  زا  رگا 
يرگید لیوحت  لیلد ، نودب  ار  دوخ  يزور  هنابـش  شالت  لصاح  یـسک  رگا  .دوش  دنم  هرهب  نآ  زا  دـنیبب و  ار  نآ  هجیتن ي  هک  دراد 
يرگید ثحب  راثیا ، ثحب  هتبلا  .تسین  راگزاس  يدام -  يویند و  اـی  یهلا و  زا  معا  یقطنم -  چـیه  اـب  هک  هداد  ماـجنا  يراـک  دـهد ،

هفطاع ي ياضرا  يارب  مک  تسد  ای  يورخا  رجا  ادـخ و  ياضر  يارب  ار  دوخ  شالت  لصاح  دـنک و  یم  شالت  ناسنا  یهاـگ  تسا ؛
ام هک  تسا  اج  نآ  نخـس  .تسین  اوران  مومذـم و  يراک  نینچ  .دـهد  یم  رارق  تسا  رتدـنمزاین  هک  یـسک  راـیتخا  رد  دوخ ، یناـسنا 

؛ دـنراذگ یم  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  جـنر  تسد  المع  هدـننک ، عناق  هجوم و  یلیلد  ای  فدـه و  نودـب  هک  مینیب  یم  ییاه  ناسنا 
.دنراذگ یم  یقاب  نارگید  يارب  ار  نآ  دنربب ، يا  هرهب  نآ  زا  دوخ  هک  نیا  نودب  اما  دنزودنا ، یم  هیامرس  تقـشم  تمحز و  اب  ینعی 

، ییاه ناسنا  نینچ  زراب  قادصم 

هحفص 160] ]

یباوث اهنت  هن  راک  نیا  .دننک  یم  هریخذ  نارگید  يارب  دنراذگ و  یم  مک  ناشنادنزرف  نز و  دوخ و  مکـش  زا  هک  دنتـسه  یلیخب  دارفا 
هک دتفیب  یناسک  تسد  هب  تورث  نیا  تسا  نکمم  اریز  دشاب ؛ بترتم  نآ  رب  زین  یئوس  جیاتن  اسب  هچ  هکلب  تشاد ، دـهاوخن  لابند  هب 

.دنیامن هدافتسا  ءوس  نآ  زا 

راـیتخا هب  هک  دـننک  یم  رکف  اـهنآ  .دـننک  یم  راـک  سوـه  اوـه و  يور  زا  طـقف  هک  دنتـسه  يدارفا  اـه ، ناـسنا  زا  يرگید  هتـسد ي 
دوخ دنتسه و  دوخ  نمشد  تمدخ  رد  هتـسب ، شوگ  مشچ و  هک  یتروص  رد  دنراد ، ناشدوخ  يارب  یعفن  دننک و  یم  راک  ناشدوخ 

.دنلفاغ
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یناـسنا سفن  .دزاـس  یم  مورحم  ترخآ  اـیند و  تداعـس  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  یلماـع  تسا و  ناـسنا  ینورد  نمـشد  سفن ، ياوه 
ریـسا عقاو  رد  دـننک ، یم  لمع  ناـشلد  ياـه  هتـساوخ  هب  هک  یناـسک  .تسا  وا  دوخ  نورد  رد  هک  تسا  ناـسنا  نمـشد  نیرت  گرزب 
یتسار هب  .دنک  تعاطا  ارچ  نوچ و  نودب  ار  دوخ  نمـشد  یهن  رما و  ناسنا  هک  تسا  نیا  دننامه  راک  نیا  .دنتـسه  دوخ  سفن  ياوه 

هتکن نیا  هب  هجوت  دنک !؟ لمع  شنمشد  تاروتسد  هب  ارچ  نوچ و  یب  هک  تسا  یلقاع  ناسنا  مادک  دوب ؛ دهاوخ  يا  هناقمحا  راک  هچ 
زین میزادنین و  رطخ  هب  ار  دوخ  يورخا  يویند و  یگدنز  مینک و  تمواقم  رت  شیب  دوخ  سفن  ياوه  لباقم  رد  ام  ات  دوش  یم  بجوم 

.میشورفن ارذگ  یناف و  یگدنز  هب  ار  يدبا  هنادواج  یگدنز 

دنوادخ هب  دامتعا  وترپ  رد  اه  بارطضا  عفر 

يراک نارگید ، يارب  تورث  تشابنا  هک  دمهف  یم  دـشابن ، مه  راد  نید  نیدـتم و  رگا  یتح  دـشیدنیب ، یکدـنا  رگا  یلقاع  ناسنا  ره 
كرد یتسرد  هب  ار  اهنآ  دناوت  یمن  دشابن ، تسرپادخ  دشاب و  هتـشادن  نامیا  ناسنا  ات  هک  دراد  دوجو  یلیاسم  اما  .تسا  هنالقاع  ریغ 

یم ادیپ  تسد  يدنلب  رایسب  يونعم  تاماقم  هب  یهلا ، تاریدقت  تاریبدت و  هب  اضر  میلـست و  لکوت و  رثا  رد  سانـشادخ  ناسنا  .دنک 
يادخ هب  هک  یتفرعم  زا  رظن  فرـص  یعیبط -  روط  هب  یگدـنز  رد  ام  .دـیآرب  لیاسم  نآ  كرد  مهف و  هدـهع  زا  دـناوت  یم  هک  دـنک 

، ناتـسود دوخ ، يرکف  یندـب و  يورین  دـننام  میراد ، رایتخا  رد  هک  یلیاسو  بابـسا و  هب  دوخ  زاین  عفر  يارب  مینک -  یم  ادـیپ  لاعتم 
شرورپ يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  نید  .تسین  هنوگ  نیا  ینید  تیبرت  اما  .مینک  یم  دامتعا  دوخ  ناشیوخ  ردام و  ردپ و 
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دوخ زاین  عفر  يارب  ادتبا  درک ، زاین  ساسحا  هاگره  هک  دهد  یم 

هحفص 161] ]

نایم تسا  قرف  اما  دریگب ، ماجنا  بابسا  يور  زا  ملاع  نیا  رد  اهراک  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  هدارا ي  دنچ  ره  .دوش  ادخ  هجوتم 
یلماک ینید  تیبرت  زا  هک  ییاـه  ناـسنا  .دـشاب  لـیاق  اـهنآ  يارب  یلالقتـسا  ریثأـت  اـی  دـنادب  رازبا  ار  اـیند  نیا  لـیاسو  ناـسنا  هک  نیا 

همه هک  دزومآ  یم  ناسنا  هب  نید  اما  .دـنناد  یم  یلالقتـسا  ریثأت  ياراد  ار  ایند  لیاسو  ریبدـت و  بحاـص  ار  دوخ  دنتـسین ، رادروخرب 
.تسا ادخ  تسد  هب  اعیرشت  انیوکت و  ام  فرصت  هزاجا ي  .تسوا  تسد  هب  ریدقت  ریبدت و  اقب و  دوجو و  تسا ، ادخ  نآ  زا  زیچ 

انعم نیدـب  نخـس  نیا  هتبلا  .دـشاب  ادـخ  هب  زیچ  ره  زا  لبق  ناـمدامتعا  هک ، مینک  تیوقت  دوخ  رد  ار  هیحور  نیا  مینک  یعـس  دـیاب  اـم 
ادخ هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  هتـسشن و  یتولخ  اوزنا و  هب  مینکن و  هدافتـسا  يا  هلیـسو  چیه  زا  میهدن و  ماجنا  يراک  چـیه  هک  تسین 

، ملاع دنوادخ  .تسا  ادخ  تسد  هب  ملاع  رایتخا  راک و  هتـشر ي  رـس  مینادب  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  هکلب  دـنک ، تسرد  ار  زیچ  همه 
رد ام  دـشاب و  راک  رد  بابـسا  نیا  هک  هدرک  اضتقا  وا  تمکح  اما  دـنک ، فرطرب  ار  ام  ياهزاین  دـناوت  یم  مه  يداـم  بابـسا  نودـب 

شیامزآ بابـسا و  نیا  رگا  .دوش  مهارف  ام  يونعم  لماکت  دـشر و  هنیمز ي  ات  میریگب  رارق  یهلا  ناحتما  شیامزآ و  نارازه  ضرعم 
بجاو و مارح ، لـالح و  میدروآ ، یمن  تسد  هب  يزور  میدرک و  یمن  راـک  اـم  رگا  .دوـبن  راـک  رد  مـه  یلماـکت  دوـبن ، یهلا  ياـه 

رد ناسنا  يارب  مه  یلماکت  دشر و  اذل  دش و  یمن  حرطم  یبحتسم 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا دـیاب  .دـنک  یم  مهارف  دـب  بوخ و  ياهراک  نیمه  ار  فیلکت  هنیمز ي  تسا ، فیلاکت  هب  لمع  رثا  رد  ناـسنا  لـماکت  .دوبن  راـک 
هکلب دنتسین ، زاسراک  ییاهنت  هب  رازبا  بابـسا و  نیا  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  مهم  اما  میـسرب ، لماکت  هب  ات  دنـشاب  راک  رد  بابـسا 

، دشاب وا  هب  نامدامتعا  هجوت و  ادـتبا  یلاح  ره  رد  دـیاب  ام  .تسا  وا  تردـق  هضبق ي  رد  زیچ  همه  هک  تسا  يرگید  تسد  اهنیا  قوف 
.دنک یم  اضتقا  ار  یشرگن  نینچ  ینید  بان  تیبرت  يدیحوت و  بان  تفرعم  .میورب  بابسا  غارس  سپس 

رایتخا هتشررس و  هک  مینادب  دیاب  ام  و  ترخآ ؛ ای  تسا  ایند  هب  طوبرم  ای  دراد ، یم  او  تیلاعف  شالت و  رکفت و  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ 
ادـخ هب  ناشدامتعا  یبلق و  هجوت  هک  یناـسک  .تسا  ادـخ  تسد  رد  میهاوخ  یم  دوخ  ترخآ  اـیند و  يارب  اـم  هک  ییاـهزیچ  همه ي 

هک نیا  ياج  هب  ینعی  دـنک ؛ یم  لح  شدوخ  ریدـقت  ریبدـت و  اب  ار  ناشترخآ  ایند و  تالکـشم  ناسآ و  ار  اهنآ  راک  دـنوادخ  دـشاب ،
تمحز دننک و  اکتا  ناشدوخ  ریبدت  ورین و  هب  اهنآ 

هحفص 162] ]

یم دارفا  هنوگ  نیا  لماش  هک  تسا  یهلا  فعاضم  لضف  کی  نیا  .دوش  لح  ناشلکـشم  ات  دنک  یم  ناشکمک  ادـخ  دنـشکب ، رایـسب 
.دوش

یم هک  میروایب  دای  هب  ار  [ 135 [ ؛ ...هدبع فاکب  هللا  سیلأ  هفیرش ي  هیآ ي  تالکـشم ، يراتفرگ و  ماگنه  هب  هراومه  تسا  هتـسیاش 
 - بلطم نیا  هب  هجوت  دراد ؟ جایتحا  يرگید  زیچ  هچ  هب  دراد ، ار  ادخ  هک  یـسک  تسین ؟ یفاک  دوخ  هدنب ي  يارب  ادخ  ایآ  دـیامرف :

نیا زا  هک  یناسک  .مینک  ادیپ  ادخ  هب  يرت  شیب  دامتعا  داقتعا و  هک  دوش  یم  بجوم  تسا -  نمؤم  هیامرس ي  نیرت  گرزب  هک 
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.ددرگ یم  لح  رتدوز  ناشتالکشم  دنوش ، رادروخرب  يونعم  يورین 

هب یهلا  لازیال  يورین  هب  هیکت  دامتعا و  ياج  هب  اه  يراتفرگ  رد  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  يرایـسب  يارب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هنافـسأتم 
دنزرف لاح  نارگن  مادم  هدش ، رود  شرامیب  دنزرف  رـسمه و  زا  هتفر و  ترفاسم  هب  هک  يردپ  الثم ، .دـننک  یم  دامتعا  رگید  ياهزیچ 

فعاضم شلکـشم  تسا ، ترفاـسم  رد  هک  نونکا  اـما  تشاد ، ار  تالکـشم  نیا  دوب  هک  مه  لزنم  رد  صخـش  نیا  .دـشاب  یم  دوخ 
.تسا رود  دوخ  یگدنز  هناخ و  زا  نوچ  تسا ؛ هدش 

هناخ و زا  اهنآ -  دننام  داهج و  ای  نید  غیلبت  ای  بحتسم  ای  بجاو  یترایز  رفس  تدابع و  جح و  لثم  هفیظو -  ماجنا  يارب  هک  یناسک 
هتـشاد ادـخ  هب  دامتعا  رگا  دارفا  نیا  اما  دنتـسه ، دوخ  دـنزرف  نز و  هداوناخ و  نارگن  هاوخان  هاوخ  دـنوش ، یم  رود  دوخ  هناـشاک ي 

هک تسا  اهنآ  هداوناخ  رـس  يـالاب  یـسک  دـنناد  یم  نوچ  دـننک ؛ یمن  ادـیپ  ینارگن  الـصا  هکلب  دوش ، یم  مک  اـهنآ  ینارگن  دنـشاب ،
کمک رب  یهلا  ریدقت  رگا  دنک ، یمن  ظاحل  ار  ام  ندوب  رضح  ای  رفـس  زگره  کمک ، يارب  دنوادخ ، .تسا  رت  شیب  همه  زا  شتردق 

.درادن يا  هدیاف  ام  روضح  دشاب ، ندشن  کمک  رب  یهلا  ریدقت  مه  رگا  تسا و  هجو  یب  ام  بایغ  روضح و  دشاب ،

ایالب اه و  تمعن  ربارب  رد  ربص  يرازگرکش و  موزل 

عبط و فالخ  رب  ای  دنتـسه و  ام  لیم  قباطم  هاوخلد و  ای  تسین : جراـخ  تلاـح  ود  زا  دـیآ ، یم  شیپ  ملاـع  نیا  رد  هک  ییاهدادـیور 
يوس زا  .دـنا  تمعن  دنتـسه ، ام  دارم  قفو  رب  هک  لیبق  نیا  زا  ییاـهزیچ  بوخ و  ياوه  شیاـسآ ، یتحار ، هاـفر ، یتمالـس ، .اـم  لـیم 

ملاع .دنتسه  الب  دنتسین ، ام  لیم  قفاوم  هک  اهنآ  دننام  ضرق و  يراتفرگ ، رقف ، یضیرم ، رگید ،
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نیا زا  راشرس  ایند 

هحفص 163] ]

نینچ مه  دشاب ، هتـشادن  یتمعن  چیه  ینعی  دـشاب ؛ هتـشادن  يدـنیاشوخ  رما  چـیه  یگدـنز  رد  هک  تسین  یـسک  .تسا  هثداح  عون  ود 
جـنر و اب  مأوت  ملاع  نیا  رد  ناـسنا  یگدـنز  [ 136 [ ؛ دبک یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  دـشاب : هتـشادن  یلکـشم  چـیه  هک  تسین  مه  یـسک 

.تسا یتخس 

ربارب رد  و  دوش ، نوزفا  یهلا  ياه  تمعن  ات  میـشاب ، رازگرکـش  اه  تمعن  ربارب  رد  هک  دزومآ  یم  ام  هب  ینید  بان  تیبرت  اه و  هزومآ 
هتـشاد رظن  رد  ار  هتکن  نیا  دـیاب  دـنک ، یط  ار  حیحـص  هار  دـناوتب  هک  نیا  يارب  ناسنا  .ددرگ  نوزفا  ام  رجا  ات  مینک  هشیپ  ربص  اـهالب 

[137  ] .ارسی رسعلا  عم  نا  ارـسی  رـسعلا  عم  ناف  تسا : یـشیاشگ  یتحار و  نآ  لابند  هب  دیآ ، یم  شیپ  شیارب  یلکـشم  رگا  هک  دشاب 
تداعس دشابن ، ادخ  رازگرکش  هک  یسک  .ار  ترخآ  تداعس  هن  دراد  ار  ایند  یتحار  هن  دشاب ، هتـشادن  هجوت  هلأسم  نیا  هب  ناسنا  رگا 

لح وا  تالکشم  اهنت  هن  ینعی  دنک ؛ یم  رت  تخـس  شدوخ  يارب  ار  یگدنز  دنکن ، ربص  زین  اهالب  رب  رگا  تشاد ، دهاوخن  ار  ترخآ 
لباقم رد  دیاب  میهاوخ ، یم  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  یتحار و  ام  رگا  نیاربانب  .ددرگ  یم  فعاضم  تالکـشم  نیا  هکلب  دوش ، یمن 

بدـنج و نب  هللادـبع  هب  ترـضح  هک  تسا  ور  نیمه  زا  .میتسه  یناوتان  ناسنا  مینکن ، ار  راک  نیا  رگا  .مینک  ربص  اهالب  اه و  یتخس 
؛ ارـسی رـسع  لکل  ارکـش و  همعن  لکل  اربص و  ءالب  لکل  دعی  مل  نم  زجع  دق  و  دیامرف : یم  هدرک و  دیکا  شرافـس  نانمؤم  همه ي  هب 

یتخس ره  يارب  يرکش و  یتمعن  ره  يارب  دنکن و  ایهم  يربص  ییالب  ره  يارب  هک  یسک  تسا  ناوتان  زجاع و 
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.ار یناسآ 

ایند یگدنز  تامیالمان 

هاوخ یناسنا ، ره  .تسا  اه  یتحاران  عاونا  اه و  تبیـصم  اه ، یتخـس  اه ، جنر  اهدرد ، اب  مأوت  مینک  یم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  یناهج 
یم ایند  زا  شردام  ردـپ و  زا  شیپ  ای  ناسنا  لاح ، ره  هب  الثم  دوش ؛ یم  التبم  اه  يراتفرگ  نیا  زا  یخرب  هب  دوخ  یگدـنز  رد  هاوخان ،

، دورب ایند  زا  نانآ  زا  سپ  رگا  دنوش و  یم  التبم  وا  غاد  هب  ردام  ردپ و  دورب ، ایند  زا  ردام  ردـپ و  زا  شیپ  رگا  .اهنآ  زا  سپ  ای  دور و 
رمع رد  هک  یسک  .دراد  دوجو  زین  نازیزع  ناتسود و  رهاوخ و  ردارب و  هب  تبسن  تلاح  نیا  .ددرگ  یم  التبم  ردام  ردپ و  غاد  هب  يو 

یضیرم یتخس و  عون  چیه  دوخ 

هحفص 164] ]

شالت رد  هراومه  رشب  .دیآ  یم  شیپ  یسک  ره  يارب  شیبامک  یعامتجا  یعیبط و  ياه  يراتفرگ  .دوش  یمن  ادیپ  الـصا  دشاب  هدیدن 
يدایز دودح  ات  هتبلا  .دراد  هگن  ناما  رد  یگدنز  تامیالمان  اه و  يراتفرگ  زا  ار  دوخ  دـنیب  یم  كرادـت  هک  یلیاسو  هار  زا  ات  تسا 

ره یهافر ، ره  راـنک  رد  هک  میوش  یم  هجوتم  میرگن  یم  تقد  هب  یتقو  اـما  تسا ، هدروآ  تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  مه  ییاـه  تیقفوم 
رشب یگدنز  رب  يدیدج  ياه  تبیصم  هتفرگ ، تروص  هک  یفاشتکا  عارتخا و  ره  تازاوم  هب  هدش و  مهارف  هک  یتمعن  ره  یشیاسآ و 

اب هزورما  اما  تشاد ، یپ  رد  ییاه  یتخـس  هتبلا  هک  درک ، یم  ترفاسم  اهنآ  دـننام  رتش و  بسا و  اب  ناسنا  ینامز  .تسا  هدـنکفا  هیاس 
بجوم دنزب و  دگل  ار  دوخ  راوس  یبکرم ، الثم  هک  داتفا  یم  قافتا  تردن  هب  نامز  نآ  .دـنک  یم  ترفاسم  امیپاوه  راطق و  سوبوتا و 

کی دنوش ، یم  هتشک  رفن  اه  هد  دنک و  یم  فداصت  راطق  کی  هزورما  اما  دوش ، شگرم 
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هب ینالک  ياه  تورث  هک  یناسک  دننک  یم  روصت  یخرب  اتسار ، نیمه  رد  ...و  دنوش  یم  هتشک  رفن  اهدص  دنک و  یم  طوقس  امیپاوه 
اهنآ يراتفرگ  مینیب  یم  مینک ، یم  هدهاشم  ار  اهنآ  یگدنز  کیدزن  زا  یتقو  اما  دنراد ، یگدنز  رد  يرت  شیب  شیاسآ  دنا ، هدز  مه 

زا دـنک  یم  راک  رایـسب  تمحز  اب  هک  هداتفا  رود  يا  هدـکهد  رد  زرواشک  کی  شیاسآ  اسب  هچ  .تسا  نارگید  زا  رت  شیب  بتارم  هب 
خاک هک  ییاه  تذل  عاونا  زا  زرواشک  نیا  تسا  نکمم  دنچ  ره  .دشاب  رت  شیب  دننک  یم  یگدـنز  ییاذـک  ياه  خاک  رد  هک  یناسک 

ره هک  تسین  نیا  يانعم  هب  نخس  نیا  هتبلا  .تسا  ناما  رد  نانآ  یگدنز  تامیالمان  زا  ضوع  رد  اما  دشاب ، هرهب  یب  دنرب  یم  نانیشن 
یـشوخ و اـب  مأوت  ناـسنا  یگدـنز  هک  دراد  تیعقاو  بلطم  نیا  اـما  دراد ، دوجو  مه  یتبیـصم  شراـنک  رد  اـموزل  تسا ، یتـمعن  اـج 

.تسا یشوخان 

چیه هارمه  يورخا  تداعـس  سکعرب ، .تـسا  اـیند  یگدـنز  یگژیو  نـیا  .درادـن  ناـکما  يراـتفرگ  نودـب  يوـیند  یگدـنز  املـسم 
اهنآ هب  اج  نآ  رد  تمحز  جـنر و  چـیه  [ 138 [ ؛ نیجرخمب اهنم  مه  ام  بصن و  اـهیف  مهـسمی  ـال  تسین : يا  هصغ  مغ و  يراـتفرگ و 

رـسارس یگدنز  نینچ  سک  چیه  تسا و  هدشن  هداد  یـسک  هب  يا  هدعو  نینچ  ایند  رد  .دننکن  ناشنوریب  تشهب  نآ  زا  زگره  دسرن و 
.تسا هدرکن  هبرجت  ایند  رد  ار  یتحار  یشوخ و 

تالکشم شیاسآ ، یتحار و  لیاسو  ندرک  مهارف  اب  تسا  شالت  رد  هراومه  رشب 

هحفص 165] ]

نتـساک يارب  رـشب  هک  ییاه  هار  زا  یکی  .تسا  هدروآ  تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  مه  ییاه  تیقفوم  يدودح  ات  دـنک و  مک  ار  یگدـنز 
رکف و زا  ییاهر  يارب  ناسنا  .تسا  اه  یمرگرس  هب  ندرب  هانپ  هدش ، لسوتم  نآ  هب  دوخ  ياه  یتحاران  مالآ و 
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داوم تارکـسم و  هنیمز ، نیا  رد  عارتخا  نیرت  یناطیـش  .تسا  هدروآ  يور  اه  یمرگرـس  عاونا  عارتخا  هب  هدننک ، تحاران  ياه  لایخ 
یم لایخ  یب  زیچ  همه  هب  تبسن  یهاتوک  تدم  يارب  دنک و  یم  شومارف  ار  شیاه  هصغ  مغ و  یتسم  تلاح  رد  ناسنا  .تسا  ردخم 

لـسوتم اه  یمرگرـس  نیا  هب  هک  یناسک  اقافتا  .دهد  رییغت  ار  ایند  یگدـنز  تیهام  دـناوت  یمن  یلایخ  یب  نیا  لاح ، ره  هب  یلو  .دوش 
یم نادـنچ  ود  ياه  تبیـصم  راتفرگ  یلو  دـننک  شومارف  ار  اه  يراـتفرگ  هصغ و  مغ و  یتاـظحل  تسا  نکمم  دـنچ  ره  دـنوش ، یم 

اب ناسنا  .دننک  اهر  ار  نآ  دنناوت  یمن  رگید  هک  دنوش  یم  راتفرگ  نانچ  نآ  دنروآ ، یم  يور  ردخم  داوم  هب  هک  يدارفا  الثم  .دـنوش 
یناور یحور و  یمـسج و  ياه  يرامیب  عاونا  هب  اسب  هچ  هکلب  دنک ، رود  دوخ  زا  ار  اه  يراتفرگ  جـنر و  دـناوت  یمن  اهنت  هن  راک  نیا 

.ددرگ یم  التبم  زین 

ناور ياه  هزومآ  همه ي  لصاح  .دـبایب  اه  يراتفرگ  اه و  یتخـس  اب  هلباـقم  يارب  یـساسا  یلح  هار  تسا  هتـسناوتن  لاـح  هب  اـت  رـشب 
هزادنا ات  تانیقلت  نیا  هتبلا  .تخاس  نآ  اب  دـیاب  تسا و  نیمه  یگدـنز  هک  دـنریذپب  ات  دـنک  راداو  ار  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتخانش 

.دربب نیب  زا  ار  اه  يراتفرگ  هشیر ي  هتسناوتن  زگره  اما  تسا ، هدش  عقاو  رثؤم  يا 

ینید ياه  هزومآ  هب  لمع  وترپ  رد  ایند  تالکشم  زا  ییاهر 

نیا ناسنا  رگا  .دبای  ییاهر  ایند  یگدنز  تامیالمان  زا  نآ  هب  لمع  قیرط  زا  دـناوت  یم  ناسنا  هک  دـنک  یم  زیوجت  ار  يا  هخـسن  نید 
، هدرک اطع  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتناما  هکلب  تسین ، وا  نآ  زا  دراد  رایتخا  رد  هک  ییاـه  تمعن  هک  دـنک  ادـیپ  ار  شنیب  تفرعم و 
رد تناما  هب  بش  کی  يارب  ار  یباتک  ناتناتـسود  زا  یکی  رگا  یتسار  هب  .دوش  یمن  تحاران  اـهنآ  نداد  تسد  زا  تروص  رد  زگره 

رایتخا
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هب تسا و  ادخ  نآ  زا  تسا  ایند  نیا  رد  هچنآ  هک  دنک  رواب  دیاب  ناسنا  دـیوش ؟ یم  راد  هصغ  امـش  دریگب ، سپ  دـعب  دراذـگب و  امش 
، نیاربانب .دریگ  یم  سپ  ار  نآ  درک  اضتقا  ادخ  تمکح  هک  مه  نامز  ره  دنک ، هدافتسا  اهنآ  زا  ات  هدش  هتـشاذگ  وا  رایتخا  رد  تناما 

.دوش یم  ناسنا  یتحار  بجوم  تسا ، ادخ  نآ  زا  ییایند  ياه  تمعن  هک  بلطم  نیا  كرد 

هحفص 166] ]

هیاس ي رد  اهنت  داقتعا  رواب و  نیا  .دشاب  هتشاد  ار  داقتعا  نیا  دناوت  یمن  درادن ، لوبق  ار  ادخ  هک  یسک  دحلم و  درف  هک  تسا  یهیدب 
.دیامن هدافتسا  تسا ، نامیا  تفرعم و  انامه  هک  وراد ، نیا  زا  دناوتب  ات  دشاب  سانشادخ  دیاب  ناسنا  دنک و  یم  ادیپ  ققحت  نید 

ناگدـنب شیامزآ  يارب  دـنوادخ  .تسا  هدـشن  هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ثبع  هدوهیب و  ادـخ  ياـه  تمعن  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن ي 
تروص رد  ایآ  ایناث  و  دنناد ، یم  ار  یهلا  ياه  تمعن  نیا  ردق  ایآ  دـنیبب  الوا  ات  تسا  هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  ییاه  تمعن  دوخ ،

.دننک یم  یبات  یب  ای  دنزاس  یم  هشیپ  ربص  اهنآ ، نتفرگ  سپ  زاب 

اب ناسنا  هک  ارچ  تشاد ؛ دیهاوخ  يدبا  تداعـس  دـیدروآ ، اج  هب  ار  یهلا  تمعن  رکـش  دـیدرک و  ربص  رگا  هک  دزومآ  یم  ام  هب  نید 
لابقتـسا ملاع  ثداوح  همه ي  زا  دشاب ، هتـشاد  ار  تفرعم  نیا  هک  یـسک  .دزاس  یم  مهارف  ار  دوخ  يونعم  لامک  تابجوم  راک ، نیا 

.دوب دنهاوخ  وا  يدبا  لماکت  دشر و  لیاسو  اهنآ  دناد  یم  اریز  دنک ؛ یم 

هک هاگ  نآ  هیلب ؛ لک  دنع  کسفن  ربص  دـنیامرف : یم  ناشدوخ  نایعیـش  همه ي  هب  بدـنج و  نب  هللادـبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رد هاوخان ، هاوخ  ناسنا  .نک  ندرک  ربص  هب  راداو  ار  تدوخ  دیآ ، یم  شیپ  یلکشم  تیارب 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


مه دزاس ، یم  رثأتم  رایـسب  ار  ناسنا  هک  تسا  دـنزرف  غاد  تالکـشم ، نیرتزوس  ناـج  زا  یکی  ـالثم  دراد ؛ یتالکـشم  دوخ  یگدـنز 
ریاس زا  شیب  دنزرف  لام و  هب  ناسنا  یگتـسب  لد  اریز  دوش ؛ یم  مامت  نارگ  رایـسب  ناسنا  يارب  زین  تورث  لام و  نداد  تسد  زا  نینچ 

دنرادن ادخ  هب  يداقتعا  هک  مه  يدارفا  تسا  نکمم  هتبلا  .دـنک  هشیپ  ربص  اهالب  تامیالمان و  نیا  ربارب  رد  دـیاب  ناسنا  .تسا  اهزیچ 
یگراچیب و يور  زا  اهنآ  نخـس  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ینید  ياه  هزومآ  اهنآ و  نیب  هک  یتواـفت  اـما  دـنیامن ، ربص  هب  هیـصوت ي 
زا .دـیامن  لمحت  ار  نآ  یتحار  هب  ناسنا  هک  دـنک  یم  يراـک  ینعی  دـنک ؛ یم  نیریـش  ار  ربص  نید  هک  یلاـح  رد  تسا ، یگدـنامرد 

هیراع و ار  اهنآ  رگا  اما  دنادب ، دوخ  نآ  زا  ار  اهنآ  ناسنا  هک  ددرگ  یم  ناسنا  یتحاران  بجوم  تروص  رد  دنزرف  لام و  نداد  تسد 
.دوش یمن  ابیکشان  اهنآ  نادقف  زا  هاگ  چیه  دنادب ، ادخ  بناج  زا  یتناما 

ياه تمعن  هفـسلف  هکلب  تسا ، هتـشاذگن  ناسنا  رایتخا  رد  تمکح  یب  ار  هیراع  نیا  دـنوادخ  هک  دـنک  هجوت  دـیاب  ناـسنا  نینچ  مه 
رایتخا اب  دریگ و  رارق  یهار  ود  رـس  رب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یهلا  شیامزآ  هفـسلف  فدـه و  .تسا  ناـسنا  شیاـمزآ  ناـحتما و  یهلا ،

هار کی  دوخ 

هحفص 167] ]

، هن ای  دروآ  یم  اج  هب  رکش  تمعن ، لباقم  رد  ایآ  هک  دیامزآ  یم  ار  وا  یهار ، ود  رس  رب  ناسنا  نداد  رارق  اب  دنوادخ  .دنک  باختنا  ار 
دنلبرس هک  ارچ  تسا ؛ اه  ناسنا  عفن  هب  مه  شیامزآ  ود  نیا  ریخ ؟ ای  دنک  یم  هشیپ  ربص  ایآ  دریگ  یم  وا  زا  ار  تمعن  یتقو  نینچ  مه 

ناشیا يدبا  تداعس  بجوم  اهنآ  زا  ندمآ  نوریب 
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.دش دهاوخ 

ار نآ  رگا  هک  تسا  ییاهب  نارگ  رهوگ  نید  .دـیآ  یم  دوجو  هب  نید  شریذـپ  ادـخ و  هب  داـقتعا  هیاـس  رد  اـهنت  ییاـه  شرگن  نینچ 
.دش میهاوخن  رادروخرب  یحور  شمارآ  شیاسآ و  فراعم و  نیا  زا  میشاب ، هتشادن 

ام هک  دنا  هدومرف  یهلا  تمحر  باذع و  هب  تبـسن  اجر » فوخ و   » هرابرد ي ار  یبلطم  نینچ  مه  ترـضح  تیاور ، زا  شخب  نیا  رد 
.میهد یم  هلاحا  ثحب  نامه  هب  ار  هلمج  نیا  حیضوت  میا ، هدرک  ثحب  هراب  نیا  رد  البق  نوچ 

هحفص 169] ]

لهاج قلمت  زا  رذحرب  لقاع ،

هراشا

.عضاوتلا هدابعلا و  لمعلا  لضفا  ناف  کلمعب  بجعت  ربجت و  ربکتف و  هحدمب  لهاجلا و ال  لوقب  رتغت  و ال 

هعماج رد  ناشراتفگ  راتفر و  ساکعنا  زا  دارفا  یهاگآ  ترورض 

.میتسه اهنآ  تاناکما  تایبرجت و  زا  هدافتـسا  نارگید و  اب  طاـبترا  يرارقرب  دـنمزاین  دوخ  یعاـمتجا  يدرف و  ياـهزاین  عفر  يارب  اـم 
میا و هتخومآ  نارگید  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  تسا  رثؤم  اـم  يورخا  ییاـیند و  یعاـمتجا ، يدرف ، یگدـنز  رد  هک  یلماـع  نیرت  شیب 

يارب نآ  زا  میناوـت  یم  دزاـس ، فوـشکم  ناـسنا  رب  ار  تاـیعقاو  هک  يا  هنوـگ  هب  دریگ ، ماـجنا  یحیحـص  لکـش  هب  طاـبترا  نیا  رگا 
زا یـضعب  الثم  دشاب ؛ هتـشاد  لابند  هب  یتافآ  دـناوت  یم  دـشابن ، ملاس  طابترا  نیا  رگا  اما  میربب ، هرهب  دوخ  يورخا  يویند و  فادـها 

نیا .دزادـنیب  هابتـشا  هب  ار  ام  تسا  نکمم  هکلب  دزاس  یمن  نشور  اـم  رب  ار  تاـیعقاو  اـهنت  هن  دـنیوگ  یم  اـم  هب  نارگید  هک  یناـنخس 
یگریت بجوم  دناوت  یم  نارگید  نتفگ  غورد  لاثم  يارب  .مینک  یم  بیقعت  نارگید » اب  لماعت   » زا ام  هک  تسا  یفده  سکع  تسرد 

.ددرگ ناسنا  ندروخ  بیرف  زین  طباور و 

زا دـیاب  میوش ، هاگآ  دـهد  یم  خر  ام  نوماریپ  هک  یثداوح  زا  میـسانشب و  ار  یجراخ  ياه  تیعقاو  میراد  جایتحا  هک  روط  نامه  اـم 
سکع ای  ریثأت و  هچ  مییوگ  یم  هک  ینانخـس  میهد و  یم  ماجنا  هک  یتاکرح  مینادب  میـشاب و  هاگآ  زین  عامتجا  رد  نامدوخ  تیعقوم 

هدش بکترم  یشزغل  رگا  مینک و  حیحصت  ار  نآ  میربب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  ام  ات  دوش  یم  بجوم  راک  نیا  .دراد  هعماج  رد  یلمعلا 
ار دوخ  فیاظو  هدنیآ  رد  دـناوت  یمن  دراد ، يریثأت  هچ  نارگید  رد  شراتفگ  راتفر و  هک  دـنادن  ناسنا  رگا  .مییامن  ناربج  ار  نآ  میا 

.دهد ماجنا  یتسرد  هب 

هحفص 170] ]

رد هک  یناسک  يارب  هلأسم  نیا  اصوصخم 
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راتفر نیرت  کچوک  هدش و  هتخود  اهنآ  هب  اه  مشچ  اریز  دراد ؛ يرت  شیب  تیمها  دنرادروخرب  يزاتمم  یعامتجا  تیعقوم  زا  هعماج 
تـشادرب دننادب  الوا ، ینعی  دنـشاب ؛ هاگآ  هعماج  رد  ناشراتفر  راتفگ و  باتزاب  زا  دـیاب  امتح  نیاربانب  .تسا  رظن  ریز  اهنآ  تکرح  و 

نیا رد  ناشدوخ  ایآ  اثلاث ، ریخ ؛ ای  تسا  هتـشاد  لابند  هب  مدرم  يارب  یعفن  ایآ  ایناث ، یفنم ؛ ای  هدوب  تبثم  راتفر  راـتفگ و  نیا  زا  مدرم 
؟ دنا هدشن  یهابتشا  بکترم  هنیمز 

اصوصخ تاکن  نیا  هب  هجوت  .تسا  روکذم  تالاؤس  هب  حیحص  خساپ  تخانش و  ورگ  رد  نارگید ، اب  لماعت  طباور و  حیحـص  میظنت 
هجوتم ات  دـننک  شوگ  ار  دوخ  ینارنخـس  راون  دـیاب  نانارنخـس  هک  دـننک  یم  شرافـس  ناگرزب  .تسا  مهم  رایـسب  ینید  ناغلبم  يارب 

نیا میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هک  یتاکن  زا  یکی  نارگید ، اب  لماعت  رد  لاح ، ره  هب  .دـنیآرب  نآ  عفر  ددـص  رد  دـنوش و  دوخ  هابتـشا 
نابز و هب  هک  دـشاب  يزیچ  نامه  ام  هرابرد  دارفا  یعقاو  تواـضق  هشیمه  تسین  مولعم  اـم  زا  نارگید  دـیجمت  فیرعت و  رد  هک  تسا 

عیاش زا  یکی  .دـننکن  نایب  دـنراد  لد  رد  ام  زا  هک  ار  هچنآ  تیعقاو  فلتخم ، ياه  هزیگنا  هب  تسا  نکمم  دارفا  .دـننک  یم  نایب  رهاظ 
ره هب  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  دـننکن  سکعنم  تسرد  ار  ام  راتفر  دـنیآرب  ددـص  رد  یناـسک  تسا  نکمم  هک  ییاـه  هزیگنا  نیرت 
دزن دهاوخ  یم  هک  يدنمراک  ای  دنک ، زیزع  داتـسا  دزن  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  هک  يدرگاش  لثم  دـننک ؛ زیزع  ام  دزن  ار  ناشدوخ  یلیلد 

نمؤم هک  ییاهنآ  .درب  یم  تذـل  هدرک  یبوخ  راک  دوش  هجوتم  رگا  دراد و  تسود  ار  دوخ  یـسک  ره  .دـنک  ینیریـش  دوخ  اـمرفراک 
راک نیا  داد  قیفوت  ادخ  هللادمحلا » : » دنیوگ یم  دنتسه ،
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هب تایعقاو ، ندرک  ناـهنپ  اـب  دـننک و  یم  هدافتـسا  ءوس  یتسود  دوخ  هزیرغ ي  نیا  زا  یناـسک  ناـیم  نیا  رد  .میداد  ماـجنا  ار  بوخ 
تیعقوم زا  هک  تسا  یناسک  هب  تبـسن  دارفا  ییوگ  قلمت  نآ ، زراب  هنومن ي  .دـیایب  شـشوخ  ناسنا  هک  دـنیوگ  یم  نخـس  يا  هنوگ 

رارق ریثأت  تحت  ار  یعامتجا  زاتمم  تیعقوم  ياراد  صخـش  هک  تسا  نیا  قلمتم  دارفا  هزیگنا ي  .دـنرادروخرب  ییالاب  یعامتجا  ياه 
دوجو اه  ناسنا  نایم  رد  هک  تسا  یناطیش  ياه  هار  زا  یکی  نیا  .دنسرب  دنراد ، رظن  رد  هک  یعماطم  عفانم و  هب  يو  قیرط  زا  دنهد و 

یم سرد  مه  ار  ناطیـش  یتح  یهاگ  دنناطیـش و  ناشدوخ  هکلب  دنرادن  ناطیـش  ییامنهار  هب  جایتحا  اه  ناسنا  زا  یـضعب  هتبلا  .دراد 
لباقم فرط  ات  دننک  یم  فیرعت  یسک  زا  تهج  یب  دننک  زیزع  ار  ناشدوخ  هک  نیا  يارب  دارفا  نیا  دنهد !

هحفص 171] ]

ییالاب مهم و  نانچ  نآ  ياه  تیلوؤسم  هک  هداس  صاخشا  يارب  اهدیجمت  فیرعت و  نیا  .دننک  ادیپ  یتیعقوم  وا  دزن  دیایب و  ششوخ 
دیاب هعماج  نالوؤسم  .تسا  كانرطخ  رایـسب  دنراد  ساسح  یعامتجا  ياه  تیعقوم  هک  یناسک  يارب  اما  تسین ، مهم  نادنچ  دنرادن 

دندرک دومناو  نینچ  ناشنایفارطا  یلو  دندش  یهابتشا  بکترم  اهنآ  رگا  .دنـشاب  هاگآ  مدرم  نایم  رد  دوخ  راتفر  راتفگ و  ساکعنا  زا 
رگا يدرف  نینچ  .دروخب  بیرف  لوؤسم  نآ  هک  دوش  یم  بجوم  دنتسه ، یـضار  امـش  زا  مدرم  هتـشادن و  يداریا  چیه  امـش  راک  هک 

یم تسد  زا  ار  دوخ  تیبوبحم  دوش و  یم  مک  وا  هب  تبـسن  مدرم  لابقا  دوز  ای  رید  اریز  دـتفا ؛ یم  رطخ  هب  شیایند  تسا ، تسرپایند 
.دنک حیحصت  ار  شتاهابتشا  دناوت  یمن  دنک ، یم  راک  ادخ  يارب  مه  رگا  دهد ؛

زیمآ قلمت  نانخس  ربارب  رد  تمواقم  يرایشوه و  موزل 

ات دنک  هچ  ناسنا  نخس ، رگید  هب  تسیچ ؟ اهرطخ  نیا  لباقم  رد  ناسنا  هفیظو ي 
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قلمت بیرف  هک  مینک  هچ  رگید ، يوس  زا  دـننکن ؟ ادـیپ  ییوگ  قلمت  لاـجم  یناـسک  اـت  درک  دـیاب  هچ  دـشاب ؟ نوصم  اـهرطخ  نیا  زا 
داقتنا وا  زا  یـسک  هک  نیا  زا  دـیآ  یمن  شـشوخ  اعبط  دراد و  تاذ  بح  ناسنا  اریز  تسا ؛ یلکـشم  راک  نیا  میروخن ؟ ار  اه  ییوگ 
هتشاد هجوت  ینعی  دنـشاب ؛ يزاسدوخ  ددص  رد  هک  یناسک  رگم  دنتـسه ، هنوگ  نیا  اتاذ  ادتبا و  رد  دارفا ، همه  .دنک  شتمذم  دیامن و 

، هناقلمتم ياهدروخرب  هک  دـشاب  هجوتم  ناسنا  یتقو  .دـنک  التبم  ییاـهرطخ  هب  ار  اـهنآ  تسا  نکمم  یـشور  نینچ  هک  نیا  هب  دنـشاب 
هنوگ نیا  لباقم  رد  هک  دریگ  یم  میمـصت  اعطق  دـشاب ، هتـشاد  يو  يارب  يراب  نایز  تافآ  تسا  نکمم  هنارگ  شیاتـس  هناـسولپاچ و 

هب تسین  مزال  هتبلا  .دنک  ادیپ  نظ  ءوس  دننک  یم  نارگید  هک  يدیجمت  فیرعت و  هب  تبـسن  ینعی  دـنک ؛ تمواقم  راجنهبان  ياهراتفر 
هغلابم ای  هابتـشا  راچد  درف  نآ  تسا  نکمم  نوچ  .دنک  دیدرت  يو  نانخـس  هب  تبـسن  دیاب  هکلب  دنک ، ادیپ  نظءوس  صخـش  نآ  دوخ 

هاگن دوش  یم  هتفگ  وا  ياهراک  هیجوت  دیجمت و  فیرعت ، حدـم ، عفن ، تهج  رد  هچنآ  هب  کش  هدـید ي  اب  دـیاب  ناسنا  .دـشاب  هدـش 
.دنک فشک  ار  نآ  یتسردان  ای  یتسرد  قیقحت  اب  سپس  دنک ،

یتـیاور .دـهد  همادا  ار  دوخ  شور  دـنکن  ادـیپ  هزیگنا  رگید  هک  درک  دروخرب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  قلمتم  درف  اـب  هک  نیا  رگید  هتکن ي 
هوجو یف  اوثحا  دنیامرف : یم  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  تسا 

هحفص 172] ]

ار امـش  هک  دیهدن  اهنآ  هب  لاجم  .دیـشاپب  كاخ  دننک  یم  ار  امـش  شیاتـس  حدم و  هک  یناسک  تروص  هب  [ 139 [ ؛ بارتلا نیحادملا 
اب نانچ  نآ  .دننک  شیاتس  حدم و 
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.دنشاب هتشادن  ار  امش  حدم  تأرج  هک  دینک  دروخرب  يدنت  اب  اهنآ 

يریذپداقتنا هیحور ي  تیوقت 

شبویع هک  دهاوخب  نارگید  زا  دنک و  تیوقت  دوخ  رد  ار  يریذپداقتنا  هیحور ي  هدش  هک  مه  نیقلت  هلیسو ي  هب  هراومه  دیاب  ناسنا 
: دـیامرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  زین  يرایـسب  تاـیاور  .دـننک  وگزاـب  ار 

.دـنک هیدـه  نم  هب  ار  میاـه  بیع  هک  تسا  یـسک  نم  دزن  مناردارب  نیرت  بوبحم  [ 140 [ ؛ یبویع یلا  يدـها  نم  یلا  یناوـخا  بحا 
هب دنتـسه ، سفن  بیذهت  يزاسدوخ و  ماقم  رد  هک  ییاه  ناسنا  .تسا  هجوت  بلاج  تیاور  نیا  رد  بیع » رکذت   » يارب هیدـه »  » ریبعت

نیا دننک و  دزـشوگ  ار  ناشیاه  شزغل  بویع و  هک  دننک  قیوشت  ار  نارگید  دـیاب  دـنراد ، یعامتجا  ياه  تیلوؤسم  هک  ییاهنآ  هژیو 
، ایناث دنیامن و  دزـشوگ  ار  اهنآ  تاهابتـشا  هک  دننک  یم  ادیپ  تبغر  نارگید  الوا ، تروص  نیا  رد  .دننادب  نانآ  يوس  زا  يا  هیده  ار 

.دوش یمن  التبم  ینیب  گرزب  دوخ  يدنسپدوخ و  تفآ  هب  مه  ناسنا  دوخ 

دندیمهف یم  دندوب ، لقاع  رگا  نانیا  .دنتسین  دنمدرخ  لقاع و  يدارفا  دنیآ  یمرب  نارگید  قلمت  حدم و  ماقم  رد  غورد  هب  هک  یناسک 
خر هعماج  رد  هک  مه  یتاهابتشا  تافارحنا و  زا  يرایـسب  رد  دندرگ ، یم  اوسر  يزور  هرخالاب  هک  نآ  رب  هوالع  دوخ ، راک  نیا  اب  هک 

يراک نینچ  هاگ  چیه  هدازآ  لقاع و  ناسنا  .دننک  یم  اطخ  هابتشا و  راچد  ار  نارگید  دوخ  راک  نیا  اب  اریز  دنتسه ؛ کیرـش  دهد  یم 
یمن نارگید  قح  رد  يونعم  يدام و  تنایخ  تیانج و  همه  نیا  بکترم  يدام  عفانم  زا  يدنم  هرهب  يارب  افرص  دهد و  یمن  ماجنا  ار 

دزن ار  دوخ  دنهاوخ  یم  یسولپاچ  قلمت و  اب  هک  دنتسه  تسپ  هیامورف و  ياه  ناسنا  .دوش 
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.دننک زیزع  نارگید 

ربکت بجع و  زا  زیهرپ 

رارق درخبان  قلمتم و  صاخشا  هناسولپاچ ي  نانخس  ریثأت  تحت  هک  دشاب  بقارم  دیاب  ناسنا 

هحفص 173] ]

يوق يا  هدارا  دیاب  میشاب ، نوصم  زیمآ  قلمت  نانخس  ربارب  رد  میهاوخب  رگا  .هحدمب  لهاجلا و ال  لوقب  رتغت  ال  دوشن : رورغم  دریگن و 
هلیذر ي تفـص  ات  مینک  تمواقم  نانخـس  هنوگ  نیا  لباقم  رد  مزال ، یناور  یحور و  یگدامآ  عطاق و  یمیمـصت  اب  میـشاب و  هتـشاد 

.دناشک یم  يدوبان  طوقس و  هطرو ي  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یتفآ  نیرتدب  ربکت  هیحور ي  .دریگن  لکش  ام  رد  يدنسپدوخ  بجع و 
هب هک  یناسک  زا  نآرق  .تسا  هدش  دـیکأت  نآ  رب  يدایز  دراوم  رد  هک  تسا  نآرق  يدـیلک  ياه  هژاو  زا  رابکتـسا »  » و ربکت »  » هژاو ي

.تسا هدرک  دای  نآ  دننام  و  نیربکتم » «، » نیربکتسم «، » نوربکتسی «، » اوربکتـسا نیذلا   » ریبعت اب  ابلاغ  دنتـساخرب ، ناربمایپ  اب  تفلاخم 
نیذلا نا  تسا : هدرب  راک  هب  رابکتـسا  ریبعت  زین  دننک  یم  یهاتوک  ندرک  اعد  دـننام  يدابع  روما  رد  هک  یناسک  دروم  رد  یتح  نآرق 

؛ تسا اـعد  زا  ندرک  يراددوخ  هیآ ، نیا  رد  تداـبع » زا  ربـکت   » زا روظنم  [ 141 [ ؛ نیرخاد منهج  نولخدیس  یتدابع  نع  نوربکتـسی 
جک ندرگ  ادخ  شیپ  هک  نیا  زا  دیآ  یم  ناشراع  ینعی  دنا ؛ هدرک  رابکتـسا  ادـخ  تدابع  زا  عقاو  رد  دـننک  یمن  اعد  هک  یناسک  نآ 

نآرق دورن ! ادخ  هناخ ي  رد  اما  دورب  ادـخ  قولخم  هناخ ي  رد  دوش  یم  رـضاح  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  ناسنا  یتسپ  ینوبز و  .دـننک 
نا دـیامرف : یم  هکلب  درب ، یمن  راک  هب  ار  نوفکنتـسی »  » هژاو ي ینعی  دـننک ؛ یم  يراددوخ »  » ندرک اعد  زا  هک  ییاهنآ  دـیامرف  یمن 

[. 142 «. ] ربکتسا یبأ و  : » دوب رابکتسا  نیمه  دناسر  یناطیش  هبترم ي  هب  ار  ناطیش  هک  هچنآ  .یتدابع  نع  نوربکتسی »  » نیذلا

رد ار  يرایسب  ياه  ناسنا  قح ، شریذپ  زا  رابکتسا 
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ادـیپ هراب  کی  هب  نوعرف  دـننام  یناسنا  رابکتـسا  هتبلا  .تسا  هداد  قوس  نیلفاسلا  لفـسا  هبترم  هب  هدـناشک و  طاطحنا  هب  خـیرات  لوط 
، دیآرب يرابکتسا  حور  نیا  اب  هزرابم  ماقم  رد  عقوم  هب  ناسنا  رگا  .دوش  یم  هدیـشک  دسافم  نیا  هب  مارآ  مارآ  ناسنا  هکلب  دوش ، یمن 

ربارب رد  دـنک ، رکـشت  نارگید  تمدـخ  لباقم  رد  دـشاب و  سانـش  قح  ناسنا  رگا  .دوش  یمن  قحلا  نع  رابکتـسا  هب  ـالتبم  هاـگ  چـیه 
اج هب  ار  ردام  ردپ و  رکش  نم و  رکش  هک  دنک  یم  شرافس  نآرق  رد  ادخ  .درک  دهاوخ  ادیپ  يرازگرکش  حور  مه  ادخ  ياه  تمعن 

رکش نآرق ، هک  نیا  رس  [ 143 [ ؛ ریصملا یلا  کیدلاول  یل و  رکشا  نأ  روایب :

هحفص 174] ]

یـسک ره  .دنک  كرد  دناوت  یم  یناسآ  هب  ار  ردام  ردـپ و  شزرا  ناسنا  هک  تسا  نیا  هداد  رارق  دـنوادخ  رکـش  رانک  رد  ار  نیدـلاو 
قح ددصرد  ناسنا  رگا  .دـنا  هداد  ماجنا  وا  قح  رد  یتامدـخ  هچ  ردام ، اصوصخم  نیدـلاو ، دـنیب  یم  دـشاب ، هتـشاد  فاصنا  یکدـنا 
مه ار  ادخ  رکش  دشاب ، انتعا  یب  تمعن  نیا  هب  تبسن  رگا  اما  دوب ؛ دهاوخ  مه  ادخ  رازگرکـش  دمآ ، رب  نشور  تمعن  نیا  زا  یـسانش 

.تفگ دهاوخن 

.تسا هدش  رت  کیدزن  منهج  هب  ماگ  کی  تقیقح  رد  درک  تیوقت  شدوخ  رد  ار  رابکتسا )  ) یسانش قح  دض  هیحور ي  ناسنا  یتقو 
دوخ بویع  زا  ناسنا  رگا  .دـنک  یم  لفاغ  شیوخ  بویع  هب  تبـسن  ندـش  هاگآ  زا  ار  ناـسنا  ناـیوگ ، قلمت  شیاتـس  هب  نداد  شوگ 

هحدـمب لهاجلا و ال  لوقب  رتغت  ال  دـیامیپ : یم  ار  رفک  ریـسم  دـش ، ربکتم  هک  هاگ  نآ  دوش و  یم  ربکتم  دنـسپدوخ و  دـشابن ، هاـگآ 
لهاج و صخش  راتفگ  هب  عضاوتلا ؛ هدابعلا و  لمعلا  لضفا  ناف  کلمعب  بجعت  ربجت و  ربکتف و 
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نیرتهب انامه  .يوش  یم  راچد  يدنسپدوخ  بجع و  ینیب و  گرزب  دوخ  ربکت و  هب  هک  وشن  رورغم  وا  يرگ  شیاتـس  هب  زین  درخبان و 
.تسا عضاوت  تدابع و  لامعا 

مورحم عضاوت  زا  رگا  دوش ، یم  مورحم  عضاوت  زا  دزرو  ربـکت  ناـسنا  رگا  .تسا  عـضاوت  ینتورف و  تسا  راـگزاس  تداـبع  اـب  هچنآ 
نجلا تقلخ  ام  تسا : هدش  مورحم  دوخ  تقلخ  فده  زا  عقاو  رد  دش ، مورحم  تدابع  زا  رگا  دوش و  یم  مورحم  تدابع  زا  تشگ ،
عضاوت هیحور ي  ردق  ره  دوش و  یم  رود  ادخ  زا  دوش  رت  کیدزن  ربکت  هب  ردق  ره  ناسنا  هک  نیا  هجیتن  [ 144  ] .نودبعیل الا  سنالا  و 

.ددرگ یم  رت  کیدزن  ادخ  هب  دوش  تیوقت  وا  رد 

هحفص 175] ]

تایدام ایند و  اب  نمؤم  هطبار ي 

هراشا

ام نمتت  كدـنع و ال  ام  یلا  الا  رظنت  کل و ال  هللا  همـسق  امب  عنقا  كرهظ و  ءارو  هتفلخ  ام  كریغ  لاـم  حلـصت  کـلام و  عیـضت  ـالف 
.رقفلا یف  اعزج  ینغلا و ال  یف  ارطب  نکت  کترخآ و ال  نم  کظح  ذخ  عبشی و  مل  عنقی  مل  نم  عبش و  عنق  نم  ناف  هلانت  تسل 

ایند هب  یگتسب  لد  مدع 

هدـش نایب  سفن  تزع  تعانق و  یگتـسراو و  دـهز و  هرابرد ي  يرایـسب  بلاطم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  میرک و  نآرق  رد 
هراب نیا  رد  یناوارف  ياه  ثحب  دراد ، یتیاور  هبنج  رت  شیب  هک  ییاه  باتک  اصوصخم  ام ، یقالخا  ياـه  باـتک  رد  نینچ  مه  .تسا 

، ددرگ یم  نییبت  حرطم و  هیضق  دعب  کی  طقف  الومعم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تسه  اج  نیا  رد  هک  يا  هتکن  .دراد  دوجو 
تسا نیا  دنتسه ، مالسا  ینابم  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تاملک  هب  انشآ  سانـش و  نید  هک  یناسک  ینعی  اهقف ، املع و  هفیظو ي  اذل 

.دننک نایب  صاخ  دراوم  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالسا و  رظن  اهنآ  یسررب  اب  هدومن و  هجوت  زین  داعبا  ریاس  هب  هک 

تاوهـش و رد  زکرمتم  شتاقلعت  ینعی  دـشاب ؛ ایند  رذـگدوز  يدام و  روما  هب  فوطعم  دـیابن  ناسنا  هجوت  هک  تسا  نیا  هلأـسم  کـی 
ایند یگدنز  هک  دشاب  بلطم  نیا  هجوتم  هدوب ، دنلب  یتمه  ياراد  ارگ و  ترخآ  شیدنارود و  دیاب  هکلب  دشابن ، ایند  رذگدوز  تاذـل 

، ایند یگدنز  همه ي  ناسنا  هک  تسا  شنیب  نیا  ساسا  رب  .تسا  رگید  ملاع  رد  یقیقح  يدبا و  یگدـنز  تسین و  شیب  يزور  دـنچ 
یمن باسح  هب  يزیشپ  ترخآ  ملاع  هب  تبسن  تسه ، ناهج  نیا  رد  هک  ار  ییاه  تمعن  مامت  هکلب  دوش ، یم  وا  بیـصن  هچنآ  اهنت  هن 

، وا رظن  رد  اریز  دروآ ؛
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ایند

هحفص 176] ]

؛ درادـن دوجو  یتبـسن  چـیه  یهانتمان  یهانتم و  نیب  هک  تسا  نشور  تسا و  یهانتمان  دودـحمان و  ترخآ  ملاع  یهانتم و  دودـحم و 
ایند رمع  همه  رگا  .میا  هتفگ  دایز  مه  زاب  دشاب ، یم  ندز  مه  رب  مشچ  کی  هزادنا ي  هب  یهانتمان  اب  یهانتم  تبسن  مییوگب  رگا  یتح 

هک ییاه  ناشکهک  تسا -  اه  ناشکهک  ریاس  زین  یـسمش و  هموظنم  رگید  تارک  نیمز و  هرک  رد  هچنآ  زا  معا  اـهتنا ، اـت  ادـتبا  زا  ار 
ره رد  هک  ارچ  میبای ؛ یمن  اهنآ  نیب  یتبـسن  چـیه  مینک  هسیاقم  ترخآ  یگدـنز  اب  دـنراد -  هلـصاف  ام  اب  يرون  لاس  اهدرایلیم  یهاگ 

دودـحم رمع  تیعـضو  تسا ، هنوگ  نیا  ترخآ  اب  هسیاقم  رد  ایند  همه ي  رمع  عضو  رگا  .تسا  دودـحمان  اب  دودـحم  هسیاقم  لاـح 
.دنهد یم  هئارا  ناسنا  هب  ادخ  ناربمایپ  یهلا و  نایدا  هک  تسا  یشنیب  نیا  تسیچ ! هک  تسا  مولعم  ناسنا  هلاس  دص 

هک دراد  ییاضتقا  نینچ  تسا و  يداقتعا  یفـسلف و  یملع ، قیمع  شنیب  کی  رب  ینتبم  دـش ، رکذ  اـیند  ندوب  زیچاـن  هراـبرد ي  هچنآ 
.دنکن ادیپ  یگتسب  لد  ینزوس  رس  نآ  فراخز  ایند و  هب  تبسن  ناسنا 

رمع زا  بولطم  هدافتسا ي 

هک تشاد  هجوت  دـیاب  اـما  تسا ، رت  مک  مه  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  زا  دودـحم و  اـیند  یگدـنز  تسا  تسرد  هک ، نیا  رگید  هلأـسم 
یهانتمان یگدنز  رد  ام  یتخبدب  یتخبـشوخ و  .دزاس  یم  صخـشم  ار  یهانتمان  یگدنز  تشونرـس  هک  تسا  دودحم  یگدنز  نیمه 

هب تبـسن  درادن و  یـشزرا  ایند  یگدنز  تهج  کی  زا  نیاربانب ، .میهد  یم  ماجنا  ایند  یگدنز  رد  هک  تسا  ییاهراک  ورگ  رد  يدبا ،
یگدـنز ياپ  مه  دراد ، ترخآ  یگدـنز  رد  هک  يریثأت  ظاـحل  هب  رگید  تهج  زا  اـما  دـیآ ، یمن  باـسح  هب  يزیچ  ترخآ  یگدـنز 

اب ترخآ 
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ای باوث ، تمعن و  تیاهن  یب  ای  تسا : تیاهن  یب  نآ  هجیتن ي  اریز  دـشاب ؛ یم  تیاهن  یب  ایند  رمع  شزرا  رظن ، نیا  زا  تسا و  شزرا 
دیاب اعطق  میراد ، ایند  نیا  رد  هک  يرمع  يارب  اما  مینک ، زاب  یباسح  دـیابن  اـیند  ياـه  تذـل  يارب  سپ  .باـقع  باذـع و  تیاـهن  یب 

یگداوناـخ يدرف و  یگدـنز  ندرک  هرادا  هک  تسا  یعیبـط  .میهدـن  تسد  زا  هدوهیب  ار  شندز  مه  رب  مشچ  ره  مینک و  زاـب  باـسح 
دوخ و يدرف  ياهزاین  مه  ات  دـشکب  تمحز  ایند  رد  ناـسنا  هک  تسا  یهلا  تنـس  نیا  .تسین  ریذـپ  ناـکما  شـالت  تیلاـعف و  نودـب 

فرطرب ار  هعماج  زاین  زا  یشخب  مه  دنک و  نیمأت  ار  شا  هداوناخ 

هحفص 177] ]

دـشر دوبن ، هک  باختنا  هنیمز  تسین ، باختنا  دوبن ، هک  ناحتما  هنیمز ي  دوش ، یمن  مهارف  ناـحتما  هنیمز ي  دـشابن ، اـهنیا  اـت  .دـیامن 
تـسا یناسنا  هناهاگآ  باختنا  يارب  اه  باوث  نآ  .دوب  دهاوخن  يورخا  ياه  باوث  دوبن ، هک  یناسنا  دـشر  دوش ، یمن  ققحم  یناسنا 

.يربج ياه  تیلاعف  هن 

وا هدـهع ي  رب  هک  يرگید  فیلاکت  اب  دـشک  یم  يزور  بسک  يارب  ناسنا  هک  یتمحز  نیب  یتبـسن  هچ  هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم 
تیمها هجرد ي  اه و  تیولوا  ندرک  صخـشم  هک  مییوگب  دـیاب  خـساپ  رد  درک ؟ عمج  اـهنیا  نیب  دـیاب  هنوگچ  دراد و  دوجو  تسا ،

راچد اه  تیولوا  نییعت  باختنا و  رد  ار  ناسنا  تسا  نکمم  زین  هبتشم  مهبم و  لیاسم  هتبلا  .تسا  سانـش  نید  ناهیقف  هفیظو ي  اهنآ ،
لیـصحت هب  هک  ار  یناـمز  زا  رادـقم  هچ  لیـصحت ؟ ریغ  اـی  دراد  تیوـلوا  نم  يارب  لیـصحت  اـیآ  نـالا  هک  نـیا  ـالثم ، .دـیامن  دـیدرت 

رضاح سرد  ياپ  هب  دوز  حبص  هلفان ؟ ندناوخ  ای  دراد  تیمها  رت  شیب  نم  يارب  هعلاطم  مزادرپب ؟ تدابع  هب  دیاب  مهد  یم  صاصتخا 
تیمها نم  يارب  رت  شیب  ندش 
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دیاب ناسنا  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  لیاسم  اهنیا  مامت  ...و  تحارتسا ؟ ای  دراد  تیمها  نم  يارب  رت  شیب  شزرو  نآرق ؟ تئارق  ای  دراد 
.دنک يزیر  همانرب  ار  شا  یگدنز  نآ  ساسا  رب 

؟ مینک شالت  دح  هچ  ات  دـیاب  ایند  یگدـنز  نیمأت  يارب  ام  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یـساسا  ياه  شـسرپ  زا  یکی 
دح نیا  درف  ره  یگدـنز  طیارـش  توافت  هب  هتـسب  الامجا  يدرف ، دـعب  رد  .یعامتجا  دـعب  کی  دراد و  يدرف  هبنج  کـی  شـسرپ  نیا 
راک دـنناوت  یمن  دـنک ، یم  تمدـخ  ناتـسرامیب  رد  هک  يراتـسرپ  و  دـگنج ، یم  ههبج  رد  هک  يزابرـس  لاـثم ، يارب  .تسا  تواـفتم 

.تسا ادج  ناشباسح  دنک  یم  راک  هناخراک  رد  هک  يرگراک  ای  دنک  یم  تیلاعف  هعرزم  رد  هک  يزرواشک  اما  دنهد ، ماجنا  يدـیلوت 
رد .دنراد  ار  ناشدوخ  باسح  مادک  ره  مه  اهنیا  دننام  داتـسا و  هبلط و  .دراد  يرگید  باسح  دنک  یم  راک  هرادا  رد  هک  مه  يریدم 

بـسانم هک  تسا  مالـسا  هاگدـید  زا  يداصتقا » هعـسوت   » ثحب هلأسم و  نیا  یعامتجا  دـعب  تسا  رظندـم  رت  شیب  العف  هچنآ  لاح  ره 
.میشاب هتشاد  نآ  هب  يا  هراشا  اج  نیا  رد  تسا 

يداصتقا هعسوت  هرابرد ي  مالسا  هاگدید 

روما بسک  يارب  دیاب  هعماج  دارفا  ایآ  هک  تسا  نیا  میتسه  هجاوم  نآ  اب  هزورما  هک  يا  هلأسم 

هحفص 178] ]

نارود زا  سپ  صوصخ  هب  ام -  هعماج  حطـس  رد  هک  یلیاسم  زا  یکی  ریخ ؟ ای  دـننک  شالت  تورث  لاـم و  ندروآ  تسد  هب  يداـم و 
هک دش  حرطم  ییاه  ثحب  نامز  نآ  زا  .میـشاب  هتـشاد  يداصتقا  هعـسوت  يارب  ییاه  همانرب  دیاب  هک  تسا  نیا  هدـش ، حرطم  گنج - 

ای دوب و  مدرم  یگدنز  حطس  یلم و  تورث  حطس  ياقترا  رکف  هب  دیاب  ایآ  ریخ ؟ ای  دریذپ  یم  ار  يداصتقا  هعسوت  مالسا  ایآ 
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حطـس هب  یتح  ثحابم  نیا  دـنزادرپب ؟ تداـبع  هب  رت  شیب  دنـشاب و  عناـق  يوج  ناـن  هب  ناملـسم  مدرم  هک  درک  يراـک  دـیاب  هک  نیا 
هب اه  هنیمز  نیا  رد  زین  یتالاقم  دیدرگ و  اپرب  ییاهرانیمس  اه و  سنارفنک  اه ، ینارنخس  دش ؛ هدیشک  زین  یملع  لفاحم  اه و  هاگشناد 

، رگید ییاه  هزیگنا  اب  یلو  يزوس  لد  مسا  هب  ینعی  دندرک ؛ ییاه  هدافتسا  ءوس  طیارش  نیا  زا  مه  یناسک  هتبلا  .دمآرد  ریرحت  هتـشر 
يداصتقا تفرشیپ  ای  میریذپب  ار  نید  دیاب  ای  هک  دوب  نیا  شیانعم  هک  دنداد  ماجنا  ییاه  ثحب  دندرک و  ییاهراک  دناد ، یم  ادخ  هک 

تعانق و دهز و  هب  توعد  نید  تسین ؛ راگزاس  يداصتقا  هعـسوت  تفرـشیپ و  اب  نید  الـصا  هک  دـندرک  حرطم  ار  هلأسم  نیا  اهنآ  .ار 
! دیآ نایم  هب  هعسوت  زا  ینخس  دیابن  تسا  یمالسا  بالقنا  بالقنا ، رگا  سپ  دنک ، یم  ایند  زا  يرود 

سک ره  هک  دراد  دوجو  یـشنیب  نینچ  مالـسا  رد  اـیآ  دـشاب !؟ اـه  ناملـسم  تسد  رد  اـیند  تورث  دـیابن  هک  هتفگ  یتسار  هب  اـیآ  اـما 
نامیلس ترضح  نخس  میرک ، نآرق  رد  هک  نآ  لاح  تسا !؟ مومذم  مالسا  رظن  زا  دشاب  شتسد  رد  ادخ  ياه  تمعن  زا  يا  هعومجم 

نم دحأل  یغبنی  اکلم ال  یل  به  یلرفغا و  بر  دنک : یم  ضرع  راگدرورپ  هب  باطخ  شیاهاعد  زا  یکی  رد  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع 
نآ قیال  يدـحا  نم  زا  سپ  هک  امرف  اـطع  یتنطلـس  کـلم و  ارم  رذـگرد و  نم  ياـطخ  زا  تمرک  فطل و  هب  اـهلاراب  [ 145 [ ؛ يدعب
زا یکی  ترـضح  نآ  ناناملـسم ، ام  دـید  زا  یلو  دـنناد ، یمن  ربماـیپ  ار  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  اراـصن ، دوهی و  هتبلا  .دـشابن 

ترضح زا  میرک  نآرق  دوب ، یم  مومذم  يدادادخ  ياه  تمعن  زا  يدنم  هرهب  تورث و  نتشاد  رگا  .تسا  یهلا  گرزب  ناربمغیپ 
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هب دـنوادخ  هک  ییاه  تمعن  هلمج  زا  .درک  یمن  شیاتـس  رادـقم  نیا  دوب  شرایتخا  رد  یناوارف  ياه  تمعن  هک  مالـسلا  هیلع  نامیلس 
زا ییاه  خاک  ترضح  نآ  .دینادرگ  وا  رخسم  ار  نیطایش  شوحو و  نج ، داب ، هک  دوب  نیا  دومرف  اطع  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح 

دراو سیقلب ، ابس ، هکلم  یتقو  هک  يروط  هب  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  شا  هنومن  ناهج  رد  مه  زورما  دیاش  هک  تشاد  رولب  سنج 

هحفص 179] ]

هنا تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  .درک  عمج  ار  شیاه  سابل  دنک  روبع  بآ  رهن  زا  دیاب  هک  نیا  نامگ  هب  دـش  وا  خاک 
ياه تمعن  تشاد و  یخاک  نینچ  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  .فاص  هنیگبآ  زا  تسا  يرـصق  نیا  [ 146 [ ؛ ریراوق نم  درمم  حرص 

.تسا هدش  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  نآرق  رد  هک  يرگید  ناوارف 

، مالسلا مهیلع  ناماما  نیرتدهاز  یتح  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  تالاوحا  هریـس و  رد 
هدرب زورما  هک  تسا  تسرد  .تسین  یناسآ  راک  ندرک  دازآ  هدرب  .دندرک  یم  دازآ  هدرب  اه  هد  یلاس  ناراوگرزب  نآ  هک  تسا  هدمآ 

هک یناسنا  مه  نآ  درک ؛ روصت  ناوت  یم  ار  ناـسنا  کـی  شزرا  تمیق و  ـالامجا  یلو  دوش ، مولعم  رازاـب  رد  نآ  تمیق  اـت  تسین  يا 
دهاوخ یم  هک  یـسک  .دـنک  هدافتـسا  شیاهرنه  اه و  تراهم  اه ، ییاناوت  راک ، زا  وا  ات  دریگ  یم  رارق  درف  کی  رایتخا  رد  رمع  کی 

رمع لوط  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  .دـشاب  هتـشاد  يدام  ظاحل  زا  ار  راک  نیا  ییاناوت  دـیاب  املـسم  دـنک  دازآ  هدرب  دـص 
همه هک  دوبن  روط  نیا  .ارقف  يارب  رگید  فصن  ناشدوخ و  يارب  فصن  دندرک ؛ میسقت  ارقف  نیب  ار  دوخ  تورث  راب  نیدنچ  ناشفیرش 

جاتحم وج  نان  همقل  کی  هب  حالطصا  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  ي 
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رقف و ياـنعم  هب  نیا  اـما  دـندرک ، یم  هدافتـسا  مک  اـهنآ  هک  تسا  تسرد  .دـنراذگب  نیلاـب  رب  رـس  هنـسرگ  مکـش  اـب  بـش  دنـشاب و 
.تسین مالسلا  مهیلع  همئا  یتسدگنت 

مالسا هاگ  چیه  .تسا  تبثم  خساپ  دشاب ، اه  ناملسم  تسد  رد  ایند  تورث  دهاوخ  یم  مالسا  ایآ  هک  تسا  نیا  شسرپ  رگا  نیاربانب ،
تورث کلام  ندرک ، تورث  دیلوت  ندرکراک ، .دنشاب  روخ  يرـس  وت  هداتفا و  بقع  هنـسرگ ، نوبز ، راوخ و  اه  ناملـسم  دهاوخ  یمن 
ترخآ لباقم  رد  ایند  هب  نداد  تیمها  ایند و  لام  هب  یگتـسب  لد  و  تسا ، هلأسم  کـی  ندرک  فرـص  ادـخ  هار  رد  ار  تورث  ندـش و 

هلمج زا  هک  تسا  نیا  دـشاب ، یم  حرطم  يداصتقا  یعاـمتجا و  لـیاسم  رد  هزورما  هک  ییاـه  هیرظن  زا  یکی  اـقافتا  .رگید  يا  هلأـسم 
نیا .دندومن  یم  زادنا  سپ  دایز  دندرک و  یم  فرصم  مک  نمؤم ، صلخم و  نایحیسم  هک  هدوب  نیا  ایند  رد  تعنص  تفرـشیپ  لماوع 
نیا رد  ربو  سکام  ياقآ  .دریگ  لکـش  یگرزب  عیانـص  دیآ و  دیدپ  یناوارف  ياه  هیامرـس  ات  دـیدرگ  بجوم  هدـش  زادـنا  سپ  لاوما 

جاور لیالد  زا  یکی  وا  .تسا  هدرک  حیرشت  ار  اپورا  رد  يراد  هیامرس  يریگ  لکش  دنور  نآ  رد  هتشون و  یباتک  هنیمز 

هحفص 180] ]

هتبلا .دننک  فرصم  مک  راک و  دایز  مدرم  دش  یم  ثعاب  هک  يا  هیحور  ینعی  دناد ؛ یم  ناتستورپ » قالخا   » برغ رد  ار  يراد  هیامرس 
یم رکف  هک  دنتسه  مه  یناسک  میوگب  مهاوخ  یم  الامجا  هکلب  ریخ ، ای  تسا  تسرد  هیجوت  نیا  ایآ  میوگب  هک  متـسین  نیا  ددص  رد 

.دراد دوجو  مه  نآ  سکع  یتایرظن  هتبلا  .دوش  یم  يداصتقا  دشر  بجوم  ندرک  فرصم  مک  دننک 

یب سفن ، تزع  نتشاد  تسا و  بلطم  کی  تراقح  یتسپ و  ینوبز و  تورث ، نتشادن  هک  تسا  نیا  رد  نخس  لاح  ره  رد 
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اما دنـشاب ، هتـشادن  مه  بش  ناـن  یناـسک  تسا  نکمم  .تسا  يرگید  بـلطم  یگتـسراو  یگتـساریپ و  ییاـسراپ ، اـیند ، هـب  ییاـنتعا 
روط نآ  دنشاب ؛ ایند  نمـشد  ترخآ و  بلاط  اما  دنـشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ایند  تورث  تسا  نکمم  مه  یناسک  .دنـشاب  تسرپایند 
دهز تعانق و  هرابرد ي  مالسا  رد  هک  ییاه  شرافـس  اه و  هیـصوت  .دندوب  ناشنیتسار  ناگتفای  تیبرت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هک 
تزع ظفح  يارب  مک  تسد  یهاگدـید ، زا  هکلب  دیـشاب ، هتـشادن  تورث  دـینکن و  دـیلوت  دـینکن ، راک  هک  تسین  نیا  شیانعم  هدـش ،

صوصخ رد  مالـسا  یتیبرت  ياه  هزومآ  .درادن  دهز  اب  یتافانم  چیه  نیا  و  تسا ، بجاو  تورث  بسک  نانمـشد ، لباقم  رد  یمالـسا 
زا الماک  دـیاب  ار  تیثیح  ود  نیا  .دنـشاب  هتـشادن  ایند  هک  نیا  هن  دـندنبن ، ایند  هب  لد  ناناملـسم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـهز  تعاـنق و 

.مینک کیکفت  رگیدکی 

مک مک  دنزادرپ و  یم  تورث  لام و  يروآ  عمج  هب  هک  دنتـسه  یناسک  .درادن  دـهز  حور  اب  یتافانم  چـیه  يداصتقا  هعـسوت  نیاربانب 
تـسا يا  هلیـسو  ینعی  دراد ؛ يرازبا  هبنج  ناسنا  يارب  ادتبا  تورث  لوپ و  .دـنک  یم  ادـیپ  تیعوضوم  ناشیارب  تورث  لام و  نآ  دوخ 

نآ نتشاد  فرص  هکلب  تسین ، مهم  لوپ  فرصم  یگنوگچ  اهنآ  يارب  .دوش  یم  تاذل  اب  بولطم  یناسک  يارب  اما  اهزاین ، عفر  يارب 
مه اهنآ  دوش و  ناثراو  بیصن  هک  تسا  نیا  شتیعضو  نیرت  هنانیب  شوخ  دندرکن ، فرـصم  ار  لوپ  ناشدوخ  یتقو  اعبط  .تسا  مهم 

شدوخ هک  نیا  نودـب  دروایب و  رد  لوپ  دـشکب و  تمحز  ناسنا  هک  تسا  يا  هنالقاع  راک  نیا  ایآ  .دـننک  هدافتـسا  نآ  زا  یتسرد  هب 
دنم هرهب  نآ  زا  مه  شدوخ  دیشک و  یتمحز  ناسنا  یتقو  هتبلا  دراذگب ؟ نارگید  يارب  ار  نآ  دنک  فرصم 
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ار قح  نیا  دـنک و  هدافتـسا  نآ  زا  هک  تسا  ثراو  قح  دـنام ، یقاب  وا  زا  یتورث  رگا  درک ، لـمع  مه  شا  یعرـش  فیاـظو  هب  دـش و 
.تسا هداد  رارق  ییاه  تمکح  ساسا  رب  دنوادخ 

هحفص 181] ]

ایند ياه  تمعن  زا  هدافتسا  هرابرد ي  یتاکن 

شهوکن و اهنآ  زا  یعون  هب  تایاور  تایآ و  رد  ابلاغ  و  تسا -  ایند  ياه  تمعن  اب  ناـسنا  طاـبترا  هب  طوبرم  هک  یلیاـسم  هراـبرد ي 
ام .دریگ  یم  دوخ  هب  طیرفت  طارفا و  هبنج  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دریگ  یم  ماـجنا  ینوگاـنوگ  ياـه  ثحب  تسا -  هدـش  تمذـم 

.مینک کیکفت  رگیدکی  زا  ار  تیثیح  دنچ  دیاب  میوشن ، التبم  یمهف  جک  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  نآ  يارب 

ياه سابل  ذـیذل ، ياهاذـغ  ایآ  دـب ؟ ای  دنتـسه  بوخ  هسفن  دـح  یف  اه  تمعن  نیا  دوخ  اـعقاو  اـیآ  مینادـب  هک  تسا  نیا  هتکن  کـی 
تمعن هک  دنرادنپ  یم  نینچ  یناسک  دنتـسه ؟ يدـب  ياهزیچ  هسفن  دـح  یف  اهنآ  دـننام  ابیز و  ياه  لگ  وب ، شوخ  ياهرطع  بوخ ،
تایاور تایآ و  مهف  رد  هابتـشا  عون  کی  نیا  منهج ! باذع و  لها  اهنآ  زا  ناگدـننک  هدافتـسا  دـنا و  تشز  دـیلپ و  الـصا  ایند  ياه 

رظان بلاطم  هنوگ  نیا  اما  تسا ، هدش  هیبشت  كانرطخ  رـضم و  ياهزیچ  رام و  هب  ایند  تایاور ، زا  یخرب  رد  هک  تسا  تسرد  .تسا 
: دـیامرف یم  دـمان و  یم  تابیط »  » ار ایند  ياه  تمعن  میرک ، نآرق  .دـمآ  دـهاوخ  همادا  رد  نآ  حیـضوت  هک  تسا  يرگید  هبنج ي  هب 

یتلا هللا  هنیز  مرح  نم  لـق  دـیامرف : یم  يرگید  ياـج  رد  .هدـش  لـالح  تسا  هزیکاـپ  هچ  ره  امـش  يارب  [ 147 [ ؛ تابیطلا مکل  لـحأ 
زا هدرک و  مارح  هدیرفآ  ناگدنب  يارب  هک  ار  ادـخ  ياه  تنیز  یـسک  هچ  ربمغیپ  يا  وگب  [ 148 [ ؛ قزرلا نم  تابیطلا  هداـبعل و  جرخأ 

هزیکاپ لالح و  قزر  فرص 
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نامـسآ و یتـح  .دـنک  یم  داـی  ادـخ  ياـه  تمعن  ناونع  هب  اـه  تنیز  زا  دوـخ  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  میرک  نآرق  تسا ؟ هدرک  عـنم 
رد ام  [ 149 [ ؛ نیرظانلل اهانیز  اجورب و  ءامـسلا  یف  انلعج  دقل  و  دیامرف : یم  دـنک و  یم  رکذ  مدرم  يارب  یتنیز  ناونع  هب  ار  ناگراتس 

دیاوف زا  یکی  ینعی  میتسارایب ؛ رویز  تنیز و  هب  ار  اـه  خاـک  نآ  ملاـع ، نارگاـشامت  مشچ  رب  میتشارفارب و  دـنلب  ياـه  خاـک  نامـسآ 
نتفر ارچ  هب  دروم  رد  هک  دور  یم  شیپ  اج  نآ  ات  یتح  نآرق  .دنرب  یم  تذـل  نآ  ياشامت  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  اه  نامـسآ  تقلخ 

ارچ هب  هاگحبص  ای  دندرگرب  هاگنابش  هک  یماگنه  و  [ 150 [ ؛ نوحرست نیح  نوحیرت و  نیح  لامج  اهیف  مکل  و  دیامرف : یم  تاناویح 
كرد ار  ییابیز  نیا  یتسرد  هب  دیاش  میرادن ، يزرواشک  ییاتسور و  یگدنز  نوچ  ام  هتبلا  .دنـشاب  امـش  لامج  بیز و  دنور  نوریب 

یلو مینکن ،

هحفص 182] ]

نیاربانب .دننک  یم  هدهاشم  دنفسوگ  ياه  هلگ  رد  ار  ییابیز  نیا  اعطق  تسا ، دنفسوگ  اب  ناشراک  رس و  دنتـسه و  رادماد  هک  ییاهنآ 
.دنا هتفرگن  رارق  تمذم  راکنا و  دروم  هاگ  چیه  دنتسه و  تنیز »  » و تابیط »  » يدادادخ ياه  تمعن  مامت  میرک  نآرق  رظنم  زا 

ناوت یم  ـالامجا  تفرگ ؟ هراـنک  اـهنآ  زا  دـیاب  یلک  روط  هب  اـی  درک  هدافتـسا  اـه  تمعن  نیا  زا  دـیاب  اـیآ  هک  تسا  نیا  مود  هتکن ي 
رما نآرق  دوخ  رد  ندرک  تنیز  یتح  دراوم  یـضعب  رد  .تسین  یکـش  چـیه  درک  هدافتـسا  دـیاب  اـه  تمعن  نیا  زا  هک  نیا  رد  تفگ :
مه يرایـسب  تایاور  رد  .دـینک  تنیز  ار  ناتدوخ  دـیور  یم  هاـگتدابع  هب  یتقو  [ 151 [ ؛ دجـسم لک  دنع  مکتنیز  اوذخ  تسا : هدـش 

نتفر ماگنه  نساحم  اهوم و  ندرک  هناش  ندز و  رطع  ندیشوپ ، زیمت  سابل  ندز ، كاوسم 
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تنیز یضعب  زا  هک  نیا  رد  هتبلا  .تسا  مالسا  بولطم  نآرق و  رما  دروم  اه  تنیز  زا  هدافتسا  لاح  ره  هب  .تسا  هدش  دیکأت  دجسم  هب 
.تسین یکش  چیه  تسا  هدش  یهن  مه  اه 

طابترا هلأسم ي  دنتـسه ، نآ  هب  رظان  ییاور  ینآرق و  ياه  ثحب  اتدمع  تسا و  تایاور  تایآ و  دـیکأت  دروم  هک  يرت  مهم  هتکن ي 
اه و تبحم  هاگیاج  هک  ار -  لد  زا  یـشخب  هچ  میدـنبب و  لد  اـهنآ  هب  هزادـنا  هچ  هک  نیا  ینعی  تسا ؛ اـه  تمعن  نیا  اـب  ناـسنا  یبلق 
هک ییاه  تمعن  زا  مادک  چیه  هب  هک  دشاب  هتشاد  یتردق  نانچ  دیاب  ناسنا  اج  نیا  رد  میهد ؟ صاصتخا  روما  نیا  هب  تسا -  فطاوع 
رد تسا ، ایند  تمذـم  هرابرد  هک  یتایاور  تایآ و  مامت  .دـشاب  يواسم  شیارب  اهنآ  دوبن  دوب و  ینعی  ددـنبن ؛ لد  تسه  شرایتخا  رد 

رگا .تسا  ایند  لباقم  رد  ام  ندـش  هتفیرف  رورغ و  تمذـم  عقاو  رد  تسا ، رورغلا » راد   » اـیند رگا  .تسا  اـم  یگدز  اـیند  تمذـم  عقاو 
هب ام  ندش  مرگرس  .تسا  ام  رخافت  تنیز و  بعل و  وهل و  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا ، رخافت »  » و هنیز » «، » بعل «، » وهل  » ایند یگدنز 

.دشاب يدب  زیچ  ایند  هک  نیا  هن  تسا  مومذم  ایند 

دنتـسه وا  راتفر  راتفگ و  ریثأـت  تحت  شیباـمک  هک  یناـسک  اـب  هنوگچ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دراد  مه  یتیبرت  هبنج  هک  يرگید  ثحب 
رد ریذپان  انثتسا  دیاش  یساسا و  لوصا  زا  یکی  ددرگ ؟ نومنهر  ایند  هب  ییانتعا  یب  یگتسراو و  هلق ي  يوس  هب  ار  اهنآ  ات  دنک  راتفر 

هتکن کی  نیاربانب  .دش  دهاوخ  نیرفآ  نایز  دنک  ادیپ  شیارگ  طیرفت  طارفا و  هب  هک  يزیچره  .تسا  لادتعا  تیاعر  یتیبرت ، لیاسم 
رما رد  مهم  ي 
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زا رگا  هنرگ  و  دوش ، هداد  قوس  ریخ  روـما  تمـس  هب  جـیردت  هب  یبرتـم  اـت  مینک  مهارف  يا  هنوـگ  هب  ار  طیارـش  هک  تسا  نیا  تیبرت 
میهاوخب لوا  زور  نامه 

هحفص 183] ]

رد هک  ار  یناوجون  میهاوخ  یم  رگا  لاثم ، يارب  .دروآ  یمن  تقاط  هک  تسا  صخشم  مینک ، داهنـشیپ  وا  هب  ار  لامک  هیلاع ي  بتارم 
يونعم روما  هب  تبـسن  هک  میروآ  مهارف  ار  یطیارـش  مییامن و  راـتفر  یمرن  یمارآ و  اـب  وا  اـب  دـیاب  مینک ، تیبرت  تسا  فیلکت  زاـغآ 

هب یبرتم  هک  دنک  یعـس  دیاب  یبرم  درادن ، تیبرت  میلعت و  هب  جایتحا  تسا و  یعیبط  يدام ، روما  هب  تبغر  .دنک  ادـیپ  لیامت  تبغر و 
.دیامن يدام  روما  هب  تبغر  نیزگیاج  ار  يونعم  روما  هب  تبغر  جیردت 

دح زا  رت  شیب  رایسب  يدام ، ياه  تمعن  زا  شتیبرت  تحت  دارفا  يدنم  هرهب  نازیم  هک  دروآ  مهارف  يا  هنوگ  هب  ار  طیارـش  ناسنا  رگا 
دنک یم  اقلا  اهنآ  هب  هنوگ  نیا  هاگآدوخان  اریز  تسا ؛ هدرک  قیوشت  یگدزایند  هب  ار  اهنآ  عقاو  رد  دـشاب ، هعماج  دارفا  ریاس  طـسوتم 

يدام روما  تمـس  هب  ار  اهنآ  یعیبط  روط  هب  یناویح  زیارغ  مه  نخـس ، رگید  هب  .دـنا  شزرا  ياراد  هک  دنتـسه  يدام  روما  نیمه  هک 
.مینک یم  مهارف  ناشیارب  رت  شیب  ار  هنیمز  ام  مه  دهد و  یم  قوس 

مهارف يا  هنوگ  هب  ار  طیارش  مینک  یعس  دیاب  اجیردت  دراد ، تیفرظ  میدید  رگا  تسا ؛ مهم  رایـسب  لیاسم  زا  یبرتم  تیفرظ  ندیجنس 
زا اهنت  هن  روما  مامت  رد  دـنک  یعـس  دـیاب  ناسنا  لاح ، ره  رد  .دـشاب  نارگید  زا  رت  مک  يدام  ياه  يدـنم  هرهب  ظاحل  زا  وا  ات  میروآ 

.دـنکن ادـیپ  شزرا  هبنج ي  مدرم  يارب  اهنآ  ات  دوش  دـنم  هرهب  رت  مک  يداـم  ذـیاذل  زا  دـناوت  یم  اـت  هکلب  دورن ، رتارف  فراـعتم  دـح 
يرترب هب  شیارگ 
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يرترب رکف  هب  هک  ار  یناسک  تشونرـس  ابیز  هچ  نآرق  .دربب  شیپ  هب  رفک  هاگترپ  ات  ار  ناسنا  دـناوت  یم  یتح  يداـم  روما  رد  ییوج ،
تشهب راد -  نیا  ام  [ 152 [ ؛ اداسف ضرألا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  هرخآلا  رادلا  کلت  دیامرف : یم  نایب  دنتـسین  ییوج 

تـسا هدمآ  یتیاور  رد  .مینادرگ  یم  صوصخم  دنرادن  یـشکرس  داسف و  ولع و  هدارا ي  نیمز  رد  هک  نانآ  يارب  ار  ترخآ  يدبا - 
هدش ییوج  يرترب  زا  يا  هبترم  راچد  عقاو  رد  دشاب ، شقیفر  شفک  دنب  زا  رتابیز  شـشفک  دـنب  دـشاب  هتـشاد  تسود  یـسک  رگا  هک 

.تسا

ار شطیارش  هدرک و  ردقم  وت  يارب  ادخ  هچنآ  هب  کل ؛ هللا  همـسق  امب  عنقا  دیامرف : یم  بدنج  نب  هللادبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ییاهزیچ نامه  هب  ترظن  كدنع ؛ ام  یلا  الا  رظنت  .شاب و ال  عناق  هدومن  مهارف  تیارب  یعامتجا -  طیارش  یتاذ و  ياهدادعتـسا  زا  - 
یفورعم لثم  .تسا  هداد  وت  هب  ییاه  تمعن  هچ  ادخ  هک  نیبب  يرادن ، ار  اهنآ  وت  دنراد و  هچ  نارگید  هک  نکن  هاگن  .يراد  هک  دـشاب 

دننیب و یم  ار  ناویل  یلاخ  همین ي  اه  یضعب  دیوگ  یم  هک  تسا 

هحفص 184] ]

ییاه تمعن  نادردق  دنیبب و  ار  ناویل  رپ  همین  هشیمه  هک  دـنک  تیبرت  يروط  ار  ناسنا  دـهاوخ  یم  ادـخ  .ار  نآ  رپ  هفـصن ي  یـضعب 
دنتـسه ییاهزیچ  .نکم  وزرآ  یـسر  یمن  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  هلانت ؛ تسل  ام  نمتت  .دروایب و ال  اج  هب  ار  اهنآ  رکـش  دراد و  هک  دشاب 

دشاب و اهنآ  هب  ندیـسر  شرکذ  رکف و  مامت  دیابن  ناسنا  ور ، نیا  زا  دـسر ؛ یمن  اهنآ  هب  الـصا  یعامتجا  يداع  طیارـش  رد  ناسنا  هک 
.دنک ینتفاین  تسد  ياهزیچ  بحاصت  فرص  ار  دوخ  تقو  هدوهیب 
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چیه دشاب  هتشادن  تعانق  یـسک  رگا  اما  دوش ، یم  ریـس  دراد  تعانق  هیحور ي  هک  یـسک  عبـشی ؛ مل  عنقی  مل  نم  عبـش و  عنق  نم  ناف 
رت هنـشت  يروخب  نآ  زا  هچ  ره  هک  تسا  يروش  بآ  ایند  بآ  .دنک  یم  دوبمک  یگنـسرگ و  ساسحا  هشیمه  دوش و  یمن  ریـس  تقو 

دهاوخ ینیریـش  یگدـنز  دوب و  دـهاوخ  داـش  هشیمه  دـشاب ، عناـق  دراد  هچنآ  هب  هک  دـش  ادـیپ  ناـسنا  رد  هیحور  نیا  رگا  .يوش  یم 
زاـب دـشاب ، هتـشاد  تورث  هک  مه  هزادـنا  ره  تسا و  نیگمغ  هشیمه  دـشابن ، رادروـخرب  تعاـنق  هیحور ي  زا  ناـسنا  رگا  اـما  .تشاد 
ياه يدـنمزاین  نیمأت  يارب  طقف  تسا  وت  رایتخا  رد  هچنآ  زا  کترخآ ؛ نم  کظح  ذـخ  .تسا و  نارگید  تورث  لاـبند  هب  شمـشچ 

تیاهن یب  نآ  شزرا  ات  يریگ  هرهب  مه  تترخآ  تداعـس  يارب  لاوما  نیا  زا  هک  شاب  نیا  رکف  هب  هکلب  نکن ، هدافتـسا  اـیند  یگدـنز 
.دوش

ایند لام  اب  ناسنا  هطبار ي  فلتخم  لاکشا 

رد .دوش  یم  ایند  لام  هب  ناسنا  یگتـسب  لد  هب  طوبرم  نآ  تهج  کی  تسا ؛ یـسررب  لباق  رظنم  دـنچ  زا  ایند  لام  اب  ناـسنا  هطبار ي 
شا یگتسب  لد  یلو  دشاب ، هتشاد  مه  یکدنا  لام  یـسک  تسا  نکمم  درادن ؛ دوجو  مک  لام  دایز و  لام  نیب  یتوافت  صوصخ ، نیا 
یمن تمرح  دح  هب  هک  یتیـضوغبم  اهتنم  تسا ، ضوغبم  اقلطم  دایز ، ای  مک  ایند ، لام  هب  ناسنا  یگتـسب  لد  .دشاب  دایز  رایـسب  نآ  هب 
هفیظو ماجنا  هار  رد  ناسنا  عنام  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ایند  لام  هب  یگتـسب  لد  رگا  .دناشکب  تیـصعم  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  اما  دسر ،

، ددرگ لیصحت  تدابع و  لیبق  زا  ناسنا  ياه  تیلاعف  هب  یبیسآ  هبرض و  نیرت  کچوک  بجوم  هک  دشاب  يدح  هب  ای  ددرگ و  یعرش 
تسا ناسنا  هفیظو  نیاربانب  .تسا  مومذم  رایسب 
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یلع ناسنا  يارب  ایند  لام  مدـع  دوجو و  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا  رد  تلاـح  نیرتهب  .دـیامن  هزراـبم  اـه  یگتـسب  لد  هنوگ  نیا  اـب  هک 
رگا دوشن و  لاحشوخ  دایز  دوب ، ایند  لام  کلام  رگا  ینعی  دشاب ؛ هیوسلا 

هحفص 185] ]

هلیـسو ي وا  يارب  تلاـح  ود  ره  هک  ارچ  ددرگن ؛ تحاراـن  راد و  هصغ  یلیخ  داد ، تسد  زا  ار  دوـخ  لاوـما  اـی  تشادـن و  زیچ  چـیه 
لد دور  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  زگره  ات  [ 153 [ ؛ مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأت  الیکل  تسا : یهلا  ناحتما  شیاـمزآ و 

یناسآ نادنچ  راک  نآ ، هب  ندیـسر  اما  تسا ، ناسآ  بلطم  نیا  نتفگ  هتبلا  .دیدرگن  داش  لد  دـسر  امـش  هب  هچنآ  هب  دـیوشن و  گنت 
.تسین

تـسود هک  ییاهزیچ  زا  مه  نآ  ار ، دوخ  ییاراد  زا  يرادـقم  دـنک  یعـس  ناسنا  هک  تسا  نیا  تلاح  نیا  شیادـیپ  ياه  هار  زا  یکی 
ماـقم هب  زگره  [ 154 [ ؛ نوـبحت اـمم  اوـقفنت  یتـح  ربـلا  اولاـنت  نل  دـنک : قاـفنا  ادـخ  هار  رد  تسا  رـسیم  شیارب  هک  يدـح  رد  دراد ،
قافنا ادخ  هار  رد  دیراد  یم  تسود  هچنآ  زا  هک  نآ  رگم  دیـسر  دـیهاوخن  تشهب -  هیلاع  تاجرد  ای  ادـخ -  ناصاخ  ناراکوکین و 

.دینک

هزیگنا هب  تورث  لام و  بسک  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  طرـش  کی  ادـخ  هار  رد  قافنا  روظنم  هب  لام  بسک  يارب  شـالت  نسح  هتبلا 
ای وجشناد ، کی  ای  هبلط ، کی  رگا  الثم  .ددرگن  يو  مهم  یلصا و  لیاسم  تابجاو و  زا  ناسنا  ندنامزاب  بجوم  تابحتـسم ، ماجنا  ي 
هب دنک  ایند  لام  تورث و  بسک  فرـص  ار  دوخ  نهذ  رکف و  ورین و  تقو و  مامت  ادـخ ، هار  رد  قافنا  هزیگنا ي  هب  ققحم ، دـهتجم و 

يا هنوگ 
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هدرک بحتسم  يادف  ار  بجاو  عقاو  رد  هدادن و  ماجنا  یبولطم  راک  دنامب ، زاب  قیقحت ، لیـصحت و  ینعی  شا ، یلـصا  هفیظو ي  زا  هک 
.تسا

هزیگنا ي هب  یتح  لام  بسک  هشیمه  نیاربانب  .دنک  یم  ادـیپ  تمرح  ههبـش ي  دوش  یم  یبجاو  كرت  بجوم  هک  يراک  هب  نتخادرپ 
فیلکت اـب  محازم  رگا  دـشابن ؛ یحجرا  فـیلکت  اـب  محازم  هک  تسا  نیا  شطرـش  تسین ، بوـلطم  اـقلطم  بوـلطم ، تین  حـیحص و 

سپ .تسا  هورکم  مکح  رد  نآ  هب  تخادرپ  دـشاب ، یحجرا  بحتـسم  فیلکت  اب  محازم  رگا  تسا و  مارح  نآ  ماـجنا  دـشاب ، یبجاو 
دشاب یبحتـسم  راک  ماجنا  هزیگنا ي  هب  رگا  زین  تسا و  بجاو  هکلب  بولطم ، دشاب ، یبجاو  فیلکت  ماجنا  لام ، بسک  هزیگنا ي  رگا 

.تسا بحتسم  تسین ، یحجرا  فیلکت  ای  بجاو  فیلکت  اب  محازم  هک 

هدافتسا نآ  زا  شدوخ  اما  دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  مه  يدایز  لاوما  ناسنا  تسا  نکمم 

هحفص 186] ]

دراد تسود  ناسنا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ندرکن  فرـصم  یهاگ  .ددرگ  یم  زاب  ناسنا  هزیگنا ي  هب  راک  نیا  يدـب  اـی  یبوخ  .دـنکن 
هدافتـسا رگا  اما  .تسا  بولطمان  مومذم و  رایـسب  مالـسا  رظن  زا  هک  دنیوگ  یم  لخب  تلاح  نیا  هب  .دنامب  یقاب  هدروخن  تسد  شلام 

.دیآ یم  رامش  هب  بولطم  الاو و  یفده  دنکن ، تداع  ایند  ذیاذل  هب  ناسنا  هک  دشاب  هزیگنا  نیا  هب  تورث  لام و  زا  ندرکن 

هنوگ نیا  اه  تبحم  يریگ  لکـش  هوحن ي  الومعم  .دوش  یم  دنم  هقالع  نآ  هب  هاگآدوخان  دربب ، تذل  يزیچ  نتـشاد  زا  یتقو  ناسنا 
هتـشاد ار  نآ  هشیمه  دهاوخ  یم  شلد  دیآ و  یم  شـشوخ  نآ  زا  مک  مک  سپـس  درب ، یم  یتذـل  يزیچ  زا  ادـتبا  ناسنا  ینعی  تسا ؛

دنک هدافتسا  نآ  زا  رت  مک  ناسنا  هک  تسا  نیا  ایند  لام  هب  یگتسب  لد  مدع  ياه  هار  زا  یکی  نیاربانب  .دشاب 
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تفـص هب  جیردت  هب  دنکن ، ادیپ  یگتـسب  لد  ایند  لام  هب  هک  دشاب  هزیگنا  نیا  هب  ندرک  فرـصم  مک  رگا  .دربب  تذل  رت  مک  نآ  زا  ات 
؛ تسین ندوب  دـقاف  يانعم  هب  ندوب  دـهاز  .درک  دـهاوخ  ادـیپ  تسد  تسا ، هیلامک  فاصوا  زا  یکی  ادـخ و  يایلوا  بولطم  هک  دـهز 

همه نآ  دوجو  اب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  هک  تسا  فورعم  .دشاب  دهاز  اما  دشاب ، هتـشاد  مه  يدایز  تورث  تسا  نکمم  ناسنا 
، نـالک تورث  نتـشاد  نیع  رد  ینعی  دوب ؛ عناـق  شدوخ ، جـنر  تسد  زا  مه  نآ  يوـج ، ناـن  هب  دوـب  هداد  وا  هب  دـنوادخ  هک  یبـهاوم 

.درک یم  یگدنز  هنادهاز 

یقالخا تافص  تسا  نکمم  ثیح  نیا  زا  تسا ؛ یـشزرا  یقالخا و  تاهج  زا  دنک ، یم  ادیپ  ایند  لام  اب  ناسنا  هک  يرگید  هطبار ي 
دایدزا تروص  رد  دـنادب ، شزرا  ار  نآ  هک  يدـح  هب  دـشاب ، ایند  لام  هتفیـش ي  ناسنا  رگا  .دریگ  لکـش  ناـسنا  رد  يدـب  اـی  بوخ 

هطساو ي هب  هک  دایز  یلاحشوخ  تلاح  نیا  هب  برع ، نابز  رد  .دنک  یم  مگ  ار  شدوخ  حالطصا -  هب  یلاحـشوخ -  طرف  زا  شلام ،
.دنیوگ یم  رطب » ، » دهد یم  تسد  ناسنا  هب  تمعن  کی  زا  يرادروخرب 

زا هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، راد  هصغ  شتورث  نداد  تسد  زا  اب  يرگناوت ، لام و  بحاص  ناسنا  هک  تسا  ینامز  زین  تلاـح  نیا  سکع 
.دهدب تسد  زا  زین  ار  دوخ  یناور  تمالس  شمارآ و  یتحاران ، طرف 

فیاظو ماجنا  يارب  ار  نآ  طقف  دـشاب و  هتـشادن  ایند  لام  هب  يا  هقالع  ناسنا  رگا  .تسا  ایند  هب  یگتـسب  لد  همزال ي  تلاح ، ود  نیا 
هار رد  قافنا  .دراد  يا  هفیظو  هچ  تسا  هتفرگ  رارق  هک  تیعقوم  نیا  رد  دنیبب  دیاب  ناسنا  .دوش  یمن  نآ  هتسبلد ي  هاگ  چیه  دهاوخب ،

جوا رد  ادخ 
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.دور یم  رامش  هب  زین  تدابع  یعون  هک  تسا  ناسنا  فیاظو  زا  رقف ، تیاهن  رد  ییابیکش  ربص و  ای  يدنم ، ناوت 

هحفص 187] ]

نیگمغ نادنچ  نآ  نداد  تسد  زا  اب  هن  دوش و  یم  لاحـشوخ  نانچ  نآ  لام  ندروآ  تسد  هب  اب  هن  تسا ، ترخآ  شفده  هک  یـسک 
يراد و يدایز  لام  هک  هاگ  نآ  ینغلا ؛ یف  ارطب  نکت  و ال  دیامرف : یم  بدنج  نب  هللادـبع  هب  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .هدرـسفا  و 

.وشم تسمرس  یتسه  رگ  ناوت 

هللا نا  درادن : تسود  دننک ، یم  مگ  ار  ناشدوخ  حالطـصا -  هب  دنوش و -  یم  تسمرـس  يداش  طرف  زا  هک  ار  ییاه  ناسنا  دـنوادخ 
هنوگ هب  دنوش ، یم  ریس  یگدنز  زا  ناشتورث  لام و  نداد  تسد  زا  اب  هک  ار  ییاه  ناسنا  دنوادخ  نینچ  مه  [ 155  ] .نیحرفلا بحی  ال 
تلاح نیا  .دـنک  یم  تمذـم  ...و ، نداد  سرد  ندـناوخ و  سرد  هلـصوح  هن  دـنراد و  یـسک  اـب  ترـشاعم  هلـصوح  هن  رگید  هک  يا 

ناسنالا نا  دـنا : هتخانـشن  یتسرد  هب  ار  یگدـنز  زا  فدـه  هدوب و  مورحم  ینید  حیحـص  تیبرت  زا  هک  تسا  ییاه  ناـسنا  صوصخم 
ربص یب  صیرح و  اعبط  یقولخم  ناـسنا  دـیامرف : یم  [ 156 [ ؛ نیلـصملا الا  اعونم  ریخلا  هسم  اذا  اـعوزج و  رـشلا  هسم  اذا  اـعوله  قلخ 
 - عنم دزرو و  لخب -  دـنک -  ور  وا  هب  یتلود  لاـم و  نوچ  دـنک و  يرارق  یب  عزج و  تخـس  دـسر ، وا  هب  یناـیز  رـش و  نوچ  .تسا 
ورگ رد  تسا ، سفن  فعـض  لیلد  هب  هک  تسپ ، ياه  تلاح  نیا  زا  ناسنا  نتفای  تاجن  .یقیقح  نارازگزامن  رگم  دـیامن ، ناـسحا - 

رد  ) رطب تلاح  ود  ره  هک  دـنک  یعـس  دـیاب  ناسنا  نیاربانب ، .تسا  زاـمن  نآ  هولج ي  دومن و  نیرتهب  هک  تسا  ادـخ  اـب  هطبار  داـجیا 
( يدنم تورث  انغ و  تلاح 
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.دنک رود  دوخ  زا  ار  تبیصم ) رقف و  تلاح  رد   ) عزج و 

هحفص 189] ]

رگید نانمؤم  اب  نمؤم  هطبار ي 

هراشا

کنود و ال وه  نمب  رخـست  کقوف و ال  نم  راشت  کفرع و ال  نم  كرقحی  انهاو  نکت  کبرق و ال  سانلا  هرکی  اظیلغ  اظف  نکت  ـال  و 
.دحا هیافک  یلع  نلکتت  دحا و ال  لک  تحت  انیهم  نکت  ءاهفسلا و ال  عطت  هلها و ال  رمالا  عزانت 

رگیدکی اب  اه  ناسنا  طابترا  فلتخم  لاکشا 

اب ناشترـشاعم  رد  اه  ناسنا  .دـشاب  یم  یفلتخم  تاهج  ياراد  هک  تسا  رگیدـکی  اب  اه  ناسنا  هطبار ي  عون  یقالخا ، لیاسم  زا  یکی 
تبغر سک  چیه  هک  دننک  یم  دروخرب  سوبع  کشخ و  ردق  نآ  اه  یضعب  .دنوش  یم  طیرفت  طارفا و  تلاح  راچد  یهاگ  رگیدکی 
تحت ار  اهنآ  دناوت  یم  یلاح  ره  رد  یسک و  ره  هک  دنتـسه  یلعفنم  ياه  ناسنا  مه  فرط  نآ  زا  دیامن ، ترـشاعم  اهنآ  اب  دنک  یمن 

وخدنت و نشخ و  ردق  نآ  دیابن  ناسنا  فرط ، کی  زا  .تسا  مومذم  ود  ره  یناسنا ، طباور  رد  اهطیرفت  طارفا و  نیا  .دهدب  رارق  ریثأت 
ره هب  یسک و  ره  هک  دشاب  لعفنم  ردق  نآ  دیابن  رگید ، يوس  زا  دنشاب و  هتـشادن  وا  اب  ترـشاعم  رد  یتبغر  نارگید  هک  دشاب  سوبع 

رثأت ریثأت و  رگیدـکی  رد  دـیاب  اهنآ  .تسا  هداد  رارق  تمعن  رگیدـکی  يارب  ار  اه  ناسنا  دـنوادخ  .دراذـگب  رثا  وا  رد  دـناوتب  یتروص 
هتـشاد لماعت  رگیدکی  اب  دیاب  اه  ناسنا  نیاربانب  .لباقم  درف  لماکت  تهج  رد  هتبلا  دـناسرب ، یعفن  يرگید  هب  کی  ره  دنـشاب ؛ هتـشاد 

نیب یتفلا  هک  تسا  یعیبط  دنـشاب ، نشخ  سوبع و  دارفا  همه ي  هک  دـشاب  انب  رگا  .ددرگ  نیمأت  یعامتجا  یگدـنز  فدـه  ات  دنـشاب 
دنهاوخن مه  يا  هدافتـسا  رگیدکی  زا  هجیتن  رد  دوب و  دـهاوخن  مه  یتیمیمـص  یتسود و  يراکمه و  لماعت و  دوش ، یمن  رارقرب  اهنآ 

هک نآ  لاح  .درب 

هحفص 190] ]

تمعن ار  اهنآ  دنوادخ 
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.تسا هدش  ضرغ  ضقن  عقاو  رد  دباین ، ققحت  مهم  نیا  هچ  نانچ  .دنربب  هرهب  رگیدکی  زا  هک  هداد  رارق  مه  يارب 

هـشیمه درف  هک  نیا  يارب  .رثؤـم  رفن  کـی  دـشاب و  لـعفنم  رفن  کـی  دـیابن  هشیمه  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا  رد  تیمها  زیاـح  هتکن ي 
دورف میلـست  رـس  سک  همه  زیچ و  همه  لباقم  رد  هک  دشابن  روط  نیا  دشاب ؛ لیاق  یتیـصخش  شدوخ  يارب  دـیاب  ددرگن ، عقاو  لعفنم 

بجوم هک  نیا  رب  هوالع  دح ، زا  شیب  ندوب  مرن  .دهد  رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  دناوتب  یتروص  ره  هب  یتقو و  ره  رد  یسک ، ره  دروآ و 
ار وا  مدرم  دتفا و  یم  مدرم  مشچ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  یم  نوبز  راوخ و  نارگید  رظن  رد  ار  صخش  الـصا  ددرگ ، یم  درف  لاعفنا 

دـشاب نشخ  کشخ و  ردق  نآ  دیاب  هن  ناسنا  نیاربانب  .دـنهد  یمن  یتیمها  اهب و  وا  هب  دـننک و  یم  یقلت  هیامورف  تسپ و  ناسنا  کی 
.دشاب هتشادن  نارگید  لباقم  رد  یتمواقم  چیه  هک  لعفنم  مرن و  ردق  نآ  هن  دنـشاب و  هتـشاد  تهارک  وا  هب  ندش  کیدزن  زا  مدرم  هک 

نم كرقحی  اـنهاو  نکت  ـال  کـبرق و  ساـنلا  هرکی  اـظیلغ  اـظف  نکت  ـال  و  دـنرگن : یم  وا  هب  تراـقح  مشچ  هب  همه  دوـب ، نینچ  رگا 
ات دشابن  نارگید  رایتخا  رد  الماک  مه  دنـشاب و  هتـشاد  لماعت  وا  اب  تبغر  اب  مدرم  مه  هک  دنک  راتفر  يا  هنوگ  هب  دیاب  ناسنا  .کفرع 

.دیامن زاب  دوخ  یگدنز  تدابع و  رکفت و  زا 

هعماج رد  یصاخ  یعامتجا  هاگیاپ  هاگیاج و  زا  دوخ ، يرکف  یمسج و  ياهدادعتسا  زین  یثرا و  ینس و  طیارش  هب  هجوت  اب  یسک  ره 
هعماج رد  یناسک  اعبط  .تسا  رادروخرب 
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رد ناسنا  هک  یتیعقوم  ره  الومعم  .دـنراد  رارق  يرت  نییاپ  هبترم ي  رد  زین  یناسک  دنتـسه و  يرتالاب  تیعقوم  ياراد  یعامتجا  رظن  زا 
نیا رد  نارگید  اب  ار  دوخ  طباور  دـیاب  هنوگچ  ناسنا  .دـنراد  نارگید  ار  نآ  رت  نییاپ  رتـالاب و  هبترم ي  کـی  دـشاب ، هتـشاد  عاـمتجا 

، تیونعم افـص و  حور  نوچ  هک  درادـنپب  نینچ  دریگب و  هدـیدان  ار  یعامتجا  بتارم  هلـسلس  دـناوت  یمن  ناسنا  دـیامن ؟ میظنت  تهج 
یناسک هعماج  رد  هاوخان  هاوخ  اریز  تسا ؛ یتسرداـن  روصت  نیا  .درک  یقلت  حطـس  کـی  رد  دـیاب  ار  همه  اذـل  تسا ، مالـسا  بولطم 

هب تبـسن  امرفراک  ریدـم و  درگاش ، هب  تبـسن  داتـسا  الثم ، .دـنراد  رارق  يرتـالاب  هبترم  رد  تسا و  رتهب  اـم  زا  ناـشتیعقوم  هک  دنتـسه 
بتارم هلـسلس  یماظتنا  ياهورین  شترا و  رد  الثم  ای  و  دنرادروخرب ، يرترب  تیعقوم  زا  دـنزرف  هب  تبـسن  ردـپ  و  رگراک ، دـنمراک و 

، تباـقر ماـقم  رد  دـناوت  یم  دنتـسه ، يواـسم  دارفا  همه ي  مالـسا  رد  هک  هناـهب  نیا  هـب  ناـسنا  اـیآ  .دراد  دوـجو  يا  هدـش  هتخاـنش 
؟ دنراد هعماج  رد  يرتهب  یعامتجا  تیعقوم  هک  دیآرب  یناسک  اب  ینامرفان  ینکشراک و  تموصخ ،

هحفص 191] ]

ءاوس سانلا  دـیامرف : یم  هک  تیاور  نیا  هلمج  زا  دراد -  دوجو  مدرم  ندوب  يواسم  هنیمز ي  رد  يرایـسب  تاـیاور  هک  تسا  تسرد 
تسین نیا  تایاور  هنوگ  نیا  حیحص  يانعم  اما  دنتسه -  يواسم  مه  اب  هناش  ياه  هنادند  دننام  مدرم  همه ي  [ 157 [ ؛ طشملا نانساک 

ادخ لباقم  رد  مدرم  همه ي  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هکلب  دوش ، هتفرگ  هدیدان  دیاب  دارفا  ياه  تیعقوم  یعامتجا ، بتارم  هلسلس  رد  هک 
هب دیاب  ناسنا  نیاربانب  .دشاب  ظوفحم  بتارم  هلـسلس  نیا  هک  دـنک  یم  باجیا  يدراوم  رد  یعامتجا  طباور  .دنتـسه  يواسم  نوناق  و 

رارق يرتالاب  یعامتجا  هبترم  رد  هک  یسک 
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هب سفنلا  فیعض  دارفا  رد  ییاه  تلاح  نینچ  الومعم  .دیاین  رب  وا  اب  هنامـصخ  تباقر  ییوج و  هزیتس  ماقم  رد  دراذگب و  مارتحا  دراد 
ساـسحا ناربـج  يارب  یهاـگ  ناـسنا  .تـسا  تراـقح  ساـسحا  زا  یـشان  اـه  يرگ  شاـخرپ  زا  يا  هدـمع  شخب  .دروـخ  یم  مـشچ 

! دهد یم  هولج  وا  حطس  مه  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  ات  دتفا  یم  رد  دراد  يرتالاب  یعامتجا  تیعقوم  هک  یسک  اب  شتراقح ،

نیا هک  یمادام  .دنک  تیاعر  ار  اهنآ  دیاب  ناسنا  تسا ، یمالسا  هعماج  عفن  هب  بتارم  هلسلس  نیا  ظفح  هک  اج  نآ  زا  تروص ، ره  رد 
رد یعامتجا  رظن  زا  هک  یـسک  اب  دـیابن  ناسنا  دـشاب ، یم  رارقرب  لوقعم  تروص  هب  یعامتجا  ياه  تیعقوم  تسا و  ظوفحم  طـیارش 

ظفح يارب  دـنک و  كرد  ار  دوخ  یعاـمتجا  تیعقوم  دـیاب  نمؤم  ناـسنا  .دـنک  ییوج  هزیتـس  دراد  رارق  شدوـخ  زا  رتـالاب  يا  هبترم 
زا زارف  نیا  .کقوف  نم  راشت  و ال  دـتفین : رد  اهنآ  اب  دـشاب و  لیاق  مارتحا  دـنراد  يرتالاب  هبترم  هک  یناسک  هب  تبـسن  هعماج  حـلاصم 
هک يدارفا  هک  تسین  هنوگ  نیا  تسا و  هدش  هتفریذپ  یعامتجا  بتارم  هلـسلس  مالـسا  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  دیؤم  ترـضح  نخس 

.دنشاب ناسکی  دنتسه  یعامتجا  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد 

رگا درگنب ؛ تراقح  مشچ  هب  دـنراد  رارق  وا  زا  رت  نییاپ  یعامتجا  ياـه  تیعقوم  رظن  زا  هک  یناـسک  هب  دـیابن  ناـسنا  رگید ، يوس  زا 
ال دیامرف : یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .درامـشن  ریقح  دریگن و  رخـسمت  هب  ار  ناشیا  مک  تسد  دراذـگ ، یمن  اهنآ  هب  ار  مزال  مارتحا 
هک موق  نآ  دیاش  دننک ، ازهتـسا  هرخـسم و  ار  رگید  موق  یموق  دـیابن  زگره  [ 158 [ ؛ مهنم اریخ  اونوکی  نأ  یـسع  موق  نم  موق  رخـسی 

هک يدارفا  نیمه  اسب  هچ  .دنشاب  ناشیا  زا  رتهب  دننک  یم  ناش  هرخسم 
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تسدریز زورما 

هحفص 192] ]

هب دوخ  ناتسدریز  هب  تبسن  مدرم  هک  دنک  یم  اضتقا  یمالسا  قالخا  .ددرگ  افوکش  ناشیاه  دادعتسا  دنوش و  تسدربز  ادرف  دنتـسه ،
.کنود وه  نمب  رخست  و ال  دنراذگب : مارتحا  اهنآ  هب  دننکن و  هاگن  تراقح  مشچ 

هتسیاش ناربهر  ناریدم و  اب  ندرکن  عازن 

افرـص اج ، نیا  رد  ربهر  ماما و  زا  روظنم  هتبلا  .دـنراد  یـصاخ  تیلوؤسم  ناشربهر  ماـما و  هب  تبـسن  یمالـسا  تما  دارفا  کـت  کـت 
رارق هورگ  کی  ای  هعماج و  کی  سأر  رد  هک  تسا  یصخش  روظنم  هکلب  تسا ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نیشناج  هک  تسین  یـصخش 

ود زا  هعماج  کی  ناریدم  ناربهر و  .دراد  نارگید  هب  تبسن  يزاتمم  تیعقوم  يریگ  میمـصت  قح  تارایتخا و  دودح  رظن  زا  دراد و 
رادروخرب مزال  طیارش  تیلها و  زا  ای  دنراد و  ار  یتیلوؤسم  نینچ  يدصت  يارب  مزال  یگتسیاش  تیحالـص و  ای  دنتـسین : جراخ  لاح 

ار تیلوؤسم  نآ  یناسک  دنراذگب  دـیابن  دـنراد ، شقن  دوخ  ریدـم  ربهر و  نییعت  رد  يا  هعومجم  ای  هعماج و  کی  دارفا  رگا  .دنتـسین 
زین ار  دوخ  تیریدم  تحت  هعومجم ي  دشاب ، لهاان  يریدـم  رگا  .دنتـسین  رادروخرب  مزال  ریبدـت  تیافک و  زا  هک  دـنریگب  تسد  رد 

: داتفارد وا  اب  دیابن  دراد ، تسا ، هتفریذپ  هک  یتیلوؤسم  يارب  ار  مزال  تیلها  یسک  رگا  اما  .درب  یم  لالحمضا  هب  ور  دنک و  یم  دساف 
یم هعماج  ياهورین  نتفر  لیلحت  بجوم  هک  نیا  زج  دـنراد  ار  یتیلوؤسم  تیحالـص  هک  یناسک  اب  ندرک  عازن  .هلها  رمالا  عزاـنت  ـال 

يارب يا  هناهب  میـشکب و  وا  خر  هب  ار  هابتـشا  نآ  دیابن  ام  یلو  دنک ، هابتـشا  يریدم  تسا  نکمم  هتبلا  .درادن  يرگید  هدـیاف ي  دوش ،
و دیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  .تسین  هعماج  حالص  هب  راک  نیا  اریز  مینک ؛ تسرد  يریگرد  عازن و 
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.دش دیهاوخ  فیعض  تسس و  هقرفت  رثا  رد  هک  دییوپن  عزانت  فالتخا و  هار  زگره  و  [ 159 [ ؛ اولشفتف اوعزانت  ال 

تـسد هب  ار  تیعقوم  نآ  دنرادن ، ار  تیریدم  يارب  مزال  ریبدت  لقع و  هک  یناسک  دنراذگب  دـیابن  دـنناوت ، یم  هک  اج  نآ  ات  مدرم  اما 
نارگید اب  دروخرب  رد  یعامتجا و  یگدنز  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  عضاوت  ینعم  دننک  یم  روصت  یخرب  .ءاهفـسلا  عطت  و ال  دنروایب :

راک نیا  .دنک  لیمحت  وا  رب  دناوتب  دهاوخ ، یم  هچ  ره  یسک  ره  هک  دشاب  مار  میلست و  نانچ  نآ  دیاب 

هحفص 193] ]

هب ناسنا  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  ییاهدادعتـسا  اه و  تمعن  اـت  دوش  یم  بجوم  راـک  نیا  .تسا  یلقع  یب  یعون  هکلب  تسین ، عضاوت 
.دنکن هدافتسا  اهنآ  زا  مه  هعماج  دوشن و  افوکش  تسا  هداهن  تعیدو 

وا رب  ار  ناشیاه  هتـساوخ  دـنناوتب  همه  دـشاب و  هتـشادن  یعامتجا  تیعقوم  هنوگ  چـیه  ناسنا  هک  تسین  نیا  ینتورف  عضاوت و  ياـنعم 
التبم يدنـسپدوخ  یهاوخدوخ و  رورغ ، هب  هک  دشاب  بظاوم  دیاب  ناسنا  هتبلا  .دنکن  يدوجو  راهظا  هنوگ  چیه  زین  وا  دننک و  لیمحت 

رظن رد  ار  دوـخ  تیعقوـم  ناـسنا  هک  دوـش  یم  بجوـم  ینیب  گرزب  دوـخ  .درادـنپن  تـسه  هـچنآ  زا  شیب  ار  شدوـخ  ینعی  ددرگن ؛
دوخ رورغ و  ناطیـش ، طوقـس  ساسا  .دزاس  یم  مهارف  ار  وا  طوقـس  هنیمز ي  هک  ددرگ ، التبم  رورغ  هب  دـهد و  ناشن  رتالاب  نارگید 
رگید هک  اج  نآ  ات  دندش  هدیشک  طاطحنا  فارحنا و  هب  دایز  رورغ  ربک و  هطساو ي  هب  یگرزب  ياه  تیـصخش  .دوب  وا  ینیب  گرزب 
قوف ار  شدوخ  دشاب و  رورغم  نانچ  نآ  هن  دنیزگرب ؛ ار  هنایم  هار  طیرفت  طارفا و  نیب  دیاب  ناسنا  دنتـشادن ! لوبق  ییادـخ  هب  ار  ادـخ 

لباقم رد  الصا  هک  دنادب  همه 
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.دنشابن لیاق  یتیعقوم  چیه  وا  يارب  زین  نارگید  هک  درامش  کچوک  راوخ و  ار  شدوخ  نانچ  نآ  هن  و  دشاب ، هتشادن  عضاوت  نارگید 
رده هب  ادخ  ياه  تمعن  دوشن و  دـنم  هرهب  اهنآ  زا  مه  هعماج  دـنکن و  ادـیپ  روهظ  ناسنا  ياهدادعتـسا  هک  دوش  یم  بجوم  راک  نیا 

.دورب

طقف هکلب  دشاب ، راودیما  نارگید  هب  دـیابن  ناسنا  يدـیحوت ، شنیب  رد  .دـحا  هیافک  یلع  نلکتت  و ال  دـنیامرف : یم  ترـضح  همادا  رد 
، رگید يوس  زا  دوش و  یم  قلخ  زا  يزاین  یب  بجوم  وس  کی  زا  ادخ ، هب  هجوت  .دهاوخب  کمک  وا  زا  دشاب و  ادخ  هب  شهجوت  دیاب 
هک نیا  رب  هوـالع  راـک  نیا  اـب  ناـسنا  .ددرگ  افوکـش  اـت  دریگ  راـک  هب  ار  شا  يدادادـخ  ياهدادعتـسا  ناـسنا  هک  دوـش  یم  بجوـم 

تـسد شجایتحا  عفر  يارب  ناسنا  رگا  .ددرگ  یم  تیوقت  ادخ  اب  زین  شطابترا  دنک ، یم  ادیپ  مارتحا  تزع و  یعامتجا و  تیـصخش 
دیوگب ادخ  هب  ار  شجایتحا  ناسنا  رگا  اما  دوش ، یم  راوخ  اهنآ  شیپ  هزادنا  نامه  هب  هاوخان  هاوخ  دنک ، زارد  مدرم  يوس  هب  ار  دوخ 

.تسا ظوفحم  همه  دزن  شیوربآ  مارتحا و  دوش و  یمن  راوخ  سک  چیه  شیپ 

هحفص 195] ]

نازرو درخ  يارب  ییاهدنپ 

هراشا

هعبتت و ادلاو  کملع  لعجا  هکراشت و  ابیرق  کبلق  لعجا  مدنتف و  هیف  عقت  نا  لبق  هجرخم  نم  هلخدـم  فرعت  یتح  رما  لک  دـنع  فق 
یلع تللد  ءادـلا و  کل  نیب  هحـصلا و  هیآ  تفرع  کسفن و  بیبط  تلعج  دـق  کناف  اهدرت  هیراع  هدـهاجت و  اودـع  کـسفن  لـعجا 
اهنم لضفاب  اهعبتا  نکل  اهل و  رکذلا  ننملا و  هرثکب  اهدـسفت  الف  ناسنا  دـنع  دـی  کل  تناک  نا  کسفن و  یلع  کمایق  رظناف  ءاودـلا 

کیلع کترخآ و  یف  باوثلل  بجوا  کقالخأ و  یف  کب  لمجا  کلذ  ناف 
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.لاهجلا دنع  کل  رتسلا  ءاملعلا و  دنع  کل  نیز  تمصلا  ناف  املاع  وا  تنک  الهاج  امیلح  دعت  تمصلاب 

اهراک رد  یگدز  باتش  ءوس  راثآ 

.میلفاغ درذـگ  یم  نامنورد  رد  هک  ییاه  هلیح  اه و  تین  اه ، هزیگنا  هب  یگدیـسر  دوخ و  سفن  هبـساحم ي  زا  الومعم  اه  ناـسنا  اـم 
هچ الثم ، هک  نیا  دـنهد ؛ یم  زورب  دوخ  زا  ار  یـصاخ  ياهراتفر  یعامتجا ، یناور و  یعیبط ، لماوع  يرـس  کی  ساسا  رب  اـه  ناـسنا 
رد ام  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دراد  روبزم  لـماوع  هب  یگتـسب  ...و  دـنهدب  ناـشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  هچ  دـنیوگب ، هچ  دـنروخب ،

ینخس میوش ، یم  نامیشپ  نامراک  زا  مه  دعب  میهد و  یم  ماجنا  هنالقاع  ریغ  هدیجنـسن و  يراک  مینک ؛ یم  هابتـشا  دراوم  زا  يرایـسب 
، دـشاب هنالقاع  اعقاو  شراتفر  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  ...و  میوش  یم  يرگید  شجنر  بجوم  میزاس و  یم  يراج  ناـبز  رب  ار  هتخپاـن 

تیفیک دروم  رد  ایناث  دیامن ، هبساحم  ار  يراک  ره  ماجنا  نایز  دوس و  الوا  دیاب 

هحفص 196] ]

شرافس ناشباحصا  ناتسود و  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دبایب  ار  نآ  بولطم  لکش  دیشیدنیب و  بوخ  راک ، نآ  ماجنا  یگنوگچ  و 
نآ عفن  هک  دیوش  نئمطم  مه  ات  دینک  لمأت  يرادقم  دینزن ؛ يراک  هب  تسد  هلجع  اب  هدزباتـش و  تروص  هب  هاگ  چیه  هک  دـنیامرف  یم 
یلک شرافس  کی  نیا  .دیسرب  بولطم  هجیتن ي  هب  ات  دیهد  ماجنا  ار  راک  نآ  دیاب  هنوگچ  هک  دینیبب  مه  و  تسا ، رت  شیب  شررض  زا 
هکلب دجنـس ، یمن  ار  يویند  يدام و  ررـض  عفن و  طقف  نمؤم  ناسنا  .ترخآ  روما  رد  مه  تسا و  يراـج  اـیند  روما  رد  مه  هک  تسا 

.دریگ یم  رظن  رد  مه  ار  يورخا  فادها 

نارازه دیاب  اسب  هچ  ینآ  تذل  کی  يارب  هک  دناد  یم  اریز  دور ؛ یمن  هانگ  تمس  هب  تقو  چیه  ور ، نیا  زا 
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؛ میجنـس یمن  تسرد  ار  راک  ررـض  عفن و  ام  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  عقاو  رد  هانگ  هب  ندز  تسد  .دـیامن  لمحت  ار  منهج  باذـع  لاس 
یمن هبـساحم  تقد  هب  ار  نآ  جورخ  دورو و  هار  يراک ، ره  ماجنا  يارب  هتـشذگ ، نیا  زا  .میرادـن  اهراک  اب  يا  هنالقاع  دروخرب  ینعی 
نـالف مییوـگب  يراـک  هاـنگ  صخـش  هب  هک  نیمه  مینک  یم  رکف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف ي  ماـجنا  يارب  ـالثم ، .مـینک 

ار یـصخش  میهاوخب  یعقاو  يزوس  لد  يور  زا  رگا  هک  نآ  لاح  تسا ، هدـش  طقاس  اـم  زا  فیلکت  رگید  وشن ، بکترم  ار  تیـصعم 
اب هک  نیا  هن  دریذـپب  ام  زا  هک  مییوگب  نخـس  وا  اب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  میهد ، تاجن  تسا  هانگ  بـالجنم  رد  ندـش  قرغ  لاـح  رد  هک 

.دنک رارکت  ار  هانگ  نآ  تجاجل 

سپ ات  دسانشب  یبوخ  هب  ار  اهنآ  جورخ  دورو و  هار  زین  اهراک و  ررـض  عفن و  دشاب ، شیدنارود  لقاع و  دیاب  نمؤم  صخـش  نیاربانب 
.مدنتف هیف  عقت  نا  لبق  هجرخم  نم  هلخدم  فرعت  یتح  رما  لک  دنع  فق  ددرگن : مدان  يراک  ماجنا  زا 

ناسنا تاجن  لماع  لقع ، غارچ 

دوش یم  دای  سفن »  » زا قلطم  روط  هب  یتقو  الومعم  .تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ناسنا  هب  سفن  لـقع و  بلق ، موهفم  هس  میرک  نآرق  رد 
بولطم تروص  هب  ار  نآ  هک  دراد  یفاـصوا  سفن  مه  یهاـگ  هتبلا  [ 160  ] .ءوسلاب هرامأل  سفنلا  نا  دـشاب : یم  رظندـم  نآ  یفنم  راب 

میهافم نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح ، ره  رد  [ 161  ] .هنئمطملا سفنلا  اهتیأ  ای  هک : دوش  یم  باطخ  وا  هب  دروآ و  یمرد 

هحفص 197] ]

راک هب  فلتخم  یناعم  رد  ایناث  دنرادروخرب و  صاخ  یهاگیاج  زا  الوا  ام  یمالسا  گنهرف  قالخا و  رد 
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کیدزن ار  تبلق  دنیامرف : یم  دوخ  نایعیش  همه ي  بدنج و  نب  هللادبع  هب  باطخ  تیاور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنور  یم 
رد ار  تتـسد  هک  هدـب  رارق  يردـپ  هلزنم ي  هب  ار  تلقع  يزرو و  یم  تکراشم  نآ  اـب  هک  يا  هنوگ  هب  هدـب  رارق  دوخ  دـنواشیوخ  و 

راکیپ يوش و  ریگرد  وا  اب  دـیاب  هک  نادـب  ینمـشد  هلزنم ي  هب  ار  دوخ  سفن  اـما  یتفا ، یم  هار  هب  وا  لاـبند  يراذـگ و  یم  وا  تسد 
.ییامن

هزومآ .دـنهد  یم  رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  سفن  لقع ، ياج  هب  ینعی  دـننک ؛ یم  لمع  روتـسد  نیا  فالخ  تسرد  اه  ناسنا  زا  يرایـسب 
ارف تالیامت  اه و  توهش  اه ، سوه  هب  ار  ام  هک  یـسفن  زا  هن  مییامن  يوریپ  لقع  زا  یگدنز  رد  هک  دنک  یم  اقلا  ام  هب  یمالـسا  ياه 

.میزرو یم  تلفغ  نامنورد  هب  نتخادرپ  زا  مینک و  یم  هجوت  نامدوخ  زا  نوریب  هب  الومعم  اه  ناـسنا  اـم  رگید ، يوس  زا  .دـناوخ  یم 
یـسک الثم  .مینک  یـسررب  ار  اهراک  زا  یخرب  كرت  ای  ماجنا و  لیلد  میزادرپب و  دوخ  نورد  شواک  هب  هک  دـتفا  یم  قافتا  تردـن  هب 

هب اعقاو  ایآ  تسا ؛ هتشاد  يا  هزیگنا  هچ  راک  نیا  زا  دنیبب  دیاب  دزاس ، یم  يراج  نابز  رب  ینخس  يرگید ، تحیـصن  يارب  رهاظ  هب  هک 
ینحل ناـسنا  یهاـگ  لــباقم ؟ فرط  بوـیع  نداد  هوـلج  گرزب  دوـخ و  ندیــشک  خر  هـب  اــی  تـسا و  هدوـب  یهاوـخریخ  هزیگنا ي 

نیا وت  مناد  یم  نم  هک  دـیوگب  وا  هب  دـهاوخ  یم  هکلب  تسین ، لباقم  فرط  یهاوخریخ  شا  یعقاو  هزیگنا ي  اما  دراد ، هناهاوخریخ 
.میامن تحیصن  ار  وت  مهد  یم  قح  دوخ  هب  متسه ، بویع  نآ  دقاف  نوچ  نم  يراد و  ار  اه  بیع 

تسا نیا  دنزرو  یم  دیکأت  رایسب  زین  بلطم  نیا  رب  دننک و  یم  اه  ناسنا  هب  قالخا  ياملع  هک  ییاه  هیصوت  زا  یکی 
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ناسنا رگا  .تسیچ  راک  نیا  ماجنا  زا  ناتدصق  هزیگنا و  دینیبب  ات  دـیواکب  ار  ناتلد  بوخ  دـیهد ، ماجنا  يراک  دـیهاوخ  یم  یتقو  هک 
وا رس  شکیرش  الثم -  هک  تسا -  بقارم  هک  روط  نامه  ناسنا  .دنام  دهاوخ  نوصم  اهرطخ  يرایسب  زا  دریگب  رظن  رد  ار  بلطم  نیا 

.دناشکن اطخ  هار  هب  ار  وا  یناطیش  ياه  هزیگنا  اه و  هسوسو  دوشن و  یناطیش  زین  شلد  هک  دشاب  بقارم  دیاب  دراذگن ، هالک 

بجوم ظفل  كارتشا  نیا  .دـنراد  يددـعتم  یناعم  هفـسلف ، هلمج  زا  یناسنا ، مولع  فراعم و  رد  سفن  لـقع و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
یکی دننک و  هابتشا  دارفا  زا  يرایسب  هک  دوش  یم 

هحفص 198] ]

ساسا رب  تسا و  یقالخا  یحالطـصا  دور ، یم  راک  هب  سفن »  » و لقع »  » زا اـج  نیا  رد  هک  یحالطـصا  .دـنریگب  يرگید  ياـج  هب  ار 
هتبلا .دـناشک  یم  طوقـس  هطرو ي  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  سفن  دـنک و  یم  تیادـه  حیحـص  هار  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  لـقع  نآ ،

اب مه  تسا و  لـقع  اـب  مه  طاـطحنا ، طوقـس و  بجوـم  يزیچ  هچ  تسا و  لـماکت  دوعـص و  بجوـم  يزیچ  هچ  هک  نـیا  صیخـشت 
.دوش تیاعر  دیاب  هک  ینیزاوم  عرش و  تاروتسد 

هراومه ام  .دـیامن  یم  توعد  ریخ  هار  هب  ار  وا  هک  دـنک  يوریپ  یـسک  زا  دـیاب  تسا  یعیبط  دـهاوخ ، یم  ار  شدوخ  ریخ  هک  یناسنا 
زا ات  میراذـگب  وا  تسد  رد  ار  نامتـسد  دـنک ، یم  يوریپ  ردـپ  زا  هک  يدـنزرف  دـننام  هب  میهد و  رارق  اوشیپ  ار  ناـمدوخ  لـقع  دـیاب 

هباثم هب  تسا ، یهلا  یناسنا و  تالامک  یلاعتم و  ياه  شزرا  هب  ام  ندیـسر  زا  عنام  هک  ار  سفن  فرط ، نآ  زا  .میبای  ییاـهر  اـهرطخ 
راکیپ وا  اب  دیاب  هک  مییامن  روصت  ینمشد  ي 
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.هدهاجت اودع  کسفن  لعجا  هعبتت و  ادلاو  کلقع  لعجا  و  مینک :

یب رذگدوز ، رایـسب  اه  تذل  نیا  هک  دنک  هجوت  دـیاب  ناسنا  اما  تسا ، ناسنا  يارب  ییاه  تذـل  بجوم  لاح  ره  هب  یناسفن  تالیامت 
زا هک  روط  نامه  درادن ؛ ینادنچ  توافت  شخب  تذـل  نیریـش و  ياه  باوخ  اب  يویند  ياه  تذـل  شزرا  .دنتـسه  شزرا  یب  ماود و 

یقاب اهنآ  زا  يرثا  یتدم  زا  سپ  دنتسه و  ارذگ  رایسب  زین  ایند  ياه  تذل  نیرت  قیمع  نیرتهب و  دوش ، یمن  ناسنا  دیاع  يزیچ  باوخ 
ام تسا : ریذـپان  لاوز  ادـخ  اب  هطبار  دـنراگدنام ؛ هشیمه  يارب  دنتـسین و  هنوگ  نیا  يونعم  يورخا و  ياه  تذـل  اما  .دـنام  دـهاوخن 

.تسا یقاب  دبا ] ات   ] تسا ادخ  دزن  هچنآ  دش و  دهاوخ  دوبان  تسا  امش  دزن  هچنآ  [ 162 [ ؛ قاب هللادنع  ام  دفنی و  مکدنع 

تفرعم ادخ ، اب  سنا  .تسین  یندـش  یناف  طابترا  نیا  دـشاب ، ادـخ  اب  رت  شیب  طابترا  نآ  دروآ  تسد  هک  مییامن  راتفر  يروط  ام  رگا 
رذگدوز يدام و  ياه  سوه  هب  طوبرم  هچنآ  اما  دوب ، دهاوخ  نیرفآ  تذل  یندنام و  هشیمه  هک  تسا  ییاهزیچ  یهلا  يایلوا  ادخ و 

هک دـید  میهاوخ  دوش -  یم  نشور  ام  رب  قیاـقح  هک  رگید -  یملاـع  رد  يزور  میرادـنپب ، تیعقاو  ار  اـهنآ  اـم  دـنچ  ره  تسا ، اـیند 
هب ناـبز  تماـیق  زور  رد  دـنا و  هدوبن  دوخ  ترخآ  رکف  هب  هک  ییاـه  ناـسنا  ناـبز  زا  میرک  نآرق  .تسا  هدوبن  شیب  یلاـیخ  باوخ و 

: دیامرف یم  دنیاشگ ، یم  نخس 

هحفص 199] ]

.مدوب هداتسرف  شیپ  يزیچ ]  ] ما [ يدبا  ] یناگدنز يارب  ایند  رد  شاک  يا  دیوگ  ترـسح ] اب   ] و [ 163 [ ؛ یتایحل تمدق  ینتیل  ای  لوقی 
هچیزاب و گرم و  عقاو  رد  ایند  یگدنز  و  تسا ، هدوب  یگدنز  نیع  تشادـنپ ، یم  گرم  ار  هچنآ  دـمهف  یم  ناسنا  هک  تسا  اج  نآ 

: یمرگرس
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يا هچیزاب  سوسف و  ایند  هزور  دـنچ  یناگدـنز  نیا  [ 164 [ ؛ ناویحلا یهل  هرخآلا  رادـلا  نا  بعل و  وهل و  الا  ایندـلا  هایحلا  هذـه  اـم  و 
.تسا ترخآ  راد  تقیقح  هب  دننادب  مدرم  رگا  یناگدنز  تسین و  شیب 

ار نآ  مه  دعب  تسا و  ام  دزن  یتاظحل  هک  تسا  يا  هیراع  يزیچ  دـنک  یم  توعد  نآ  هب  ار  ام  سفن  هچنآ  هک  مینادـب  دـیاب  نیاربانب ،
هدمآ تسد  هب  ادخ  اب  یبلق  طابترا  هیاس ي  رد  لقع و  وترپ  رد  هک  دـنام  یم  یقاب  ناسنا  يارب  يزیچ  .اهدرت  هیراع  و  میهد : یم  سپ 

.دشاب

مه دنا و  هدناسانـش  وت  هب  ار  درد  مه  یـشاب ، تدوخ  بیبط  تدوخ ، دیاب  هک  یتسه  یـسک  دننام  وت  دنیامرف : یم  همادا  رد  ترـضح 
ياه هناشن  لابند  هب  دنک ، یمن  باختنا  ار  درد  هاگ  چـیه  لقاع  ناسنا  .ینک  باختنا  ار  ود  نآ  زا  یکی  دـیاب  هک  ییوت  نیا  ار ؛ نامرد 

کسفن و بیبط  تلعج  دـق  کناف  دـبایب : ار  نآ  دوخ  ریبدـت  اب  ات  دور  یم  تسا ، هدـش  هتـشاذگ  وا  رایتخا  رد  هک  یتمالـس  تحص و 
.کسفن یلع  کمایق  رظناف  ءاودلا  یلع  تللد  ءادلا و  کل  نیب  هحصلا و  هیآ  تفرع 

اه باوث  هدننک ي  لیاز  ندراذگ ؛ تنم 

هب طوبرم  طیارش  یخرب  دنلمع و  تحص  هب  طوبرم  طیارـش  یخرب  بحتـسم -  هچ  بجاو و  هچ  میهد -  یم  ماجنا  ام  هک  یلامعا  رد 
لطاب دشابن  طیارـش  نیا  دـجاو  رگا  هک  دراد  یتحـص  طیارـش  میریگ ، یم  هک  يا  هزور  میناوخ و  یم  هک  يزامن  الثم ، نآ ؛ تیلوبقم 
ضرف هب  لمع  کی  ماجنا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ رثؤم  لمع  لوبق  رد  هک  دراد  مه  یطیارش  میروایب ، اج  هب  ار  نآ  اددجم  دیاب  تسا و 

شیب یطیارش  هب  ندش  لوبق  يارب  هکلب  دش ، دهاوخن  يورخا  باوث  بجوم  امازلا  نآ ، تحص 
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.دراد زاین  تحص  طیارش  زا 

ناملایخ دـیاب  رگید  ایآ  میهد  ماجنا  لوبق  تحـص و  طیارـش  یمامت  اب  هدـش ، نایب  تایاور  رد  هک  هنوگ  نآ  ار  ناـمتادابع  رگا  لاـح 
ماجنا ار  نامفیلکت  یهقف  رظن  زا  مه  هک  دشاب  تحار 

هحفص 200] ]

رد یلکشم  چیه  اذل  تسا و  هدش  روظنم  ام  يارب  يورخا  باوث  هدوب و  یلوبق  طیارـش  ياراد  نامتدابع  يونعم  رظن  زا  مه  میا و  هداد 
، دشاب هتفرگ  ماجنا  مه  تیلوبقم  تحـص و  طیارـش  اب  یلمع  رگا  یتح  هک  ارچ  تسا ؛ اج  نیمه  مهم  بلطم  تشاد ؟ میهاوخن  تمایق 

نیب زا  ار  یلبق  لمع  يونعم  راثآ  هک  دـتفیب  قاـفتا  يروما  مه  زاـب  لـمع  ماـجنا  زا  سپ  تسا  نکمم  اـسب  هچ  .تسین  نوصم  رطخ  زا 
زا یخرب  دـناوت  یم  هبوت  ای  ریخ و  ياهراک  هک  روط  نامه  دربب ، نیب  زا  ار  هتـشذگ  بوخ  لاـمعا  دـناوت  یم  هدـنیآ  دـب  لاـمعا  .دربب 

طیارـش و  دـهد ، ماجنا  یهقف  طیارـش  قباطم  ار  دوخ  لامعا  دـنک  یم  یعـس  ناوارف  تمحز  اب  هک  یناـسنا  .دـیامن  ناربج  ار  ناـهانگ 
ماجنا یلمع  تسا  نکمم  یتدم  زا  سپ  ...و  دشابن  رورغ  ایر و  اب  مأوت  دـشاب ، صالخا  اب  الثم  هک  دـنک  یم  تیاعر  مه  ار  نآ  یلوبق 

یم نیب  زا  ار  ناسنا  هتشذگ  لامعا  هیلک  دادترا ، دننام  لیاسم ، زا  یخرب  یهاگ  یتح  .دربب  نیب  زا  ار  هتـشذگ  کین  ياهراک  هک  دهد 
رد نآرق  .دنک  دساف  ار  وا  هتشذگ  لامعا  ای  لمع  هک  دنزبرس  ناسنا  زا  ییاهراک  تسا  نکمم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  ره  رد  .درب 

اوعفرت ال  دییوجم ؛ یـشیپ  وا  لوسر  ادـخ و  رب  راک ] چـیه   ] رد [ 165 [ ؛ هلوسر هللا و  يدـی  نیب  اومدـقت  ال  دـیامرف : یم  تارجح  هروس 
ار ناتیاهادص  [ 166 [ ؛ یبنلا توص  قوف  مکتاوصأ 
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مه یلوبق  تحـص و  طیارـش  اب  هک  ناسنا -  هتـشذگ  لامعا  هک  دوش  یم  بجوم  اه  یمارتحا  یب  نیا  .دینکم  دنلب  ربمغیپ  توص  قوف 
.دورب نیب  زا  تسا -  هدش  ماجنا 

دوخ لمع  نیا  یتدم  زا  سپ  اما  دیامن ، یلام  کمک  يدـنمزاین  ناسنا  هب  صالخا ، يور  زا  هفیظو و  ماجنا  يارب  یـسک  تسا  نکمم 
اونمآ ال نیذلا  اهیأ  ای  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .دنادرگ  لیاز  ار  شا  هتشذگ  کین  لمع  راک  نیا  اب  دشکب و  وا  خر  هب  ار 

یم رگید  ياج  رد  .دـیزاسن  هاـبت  رازآ  تنم و  ببـس  هب  ار  دوخ  تاقدـص  ناـمیا  لـها  يا  [ 167 [ ؛ يذألا نملاـب و  مکتاقدـص  اولطبت 
زا تسا  رتهب  وا  قح  رد  ندرک  اعد  شوخ و  نابز  اب  ریقف  ندرک  در  [ 168 [ ؛ يذأ اهعبتی  هقدص  نم  ریخ  هرفغم  فورعم و  لوق  دیامرف :
نآ زا  رتهب  دیامن  در  تسا ، هدرک  هعجارم  وا  هب  هک  ار  يدنمزاین  درف  شوخ ، نابز  اب  ناسنا  رگا  .دنهد  رازآ  نآ  یپ  رد  هک  يا  هقدص 

.دنک یم  لطاب  ار  لمع  لصا  نتشاذگ ، تنم  نیا  .دراذگب  تنم  وا  رب  دعب  اما  دنک ، کمک  وا  هب  هک  تسا 

هحفص 201] ]

الف ناسنا  دـنع  دـی  کل  تناـک  نا  دـنیامرف : یم  هدرک و  هراـشا  عوضوم  نیمه  هب  فیرـش  تیاور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
رگا کترخآ ؛ یف  باوثلل  بجوا  کقالخأ و  یف  کب  لمجا  کلذ  ناف  اهنم  لضفأب  اهعبتا  نکل  اهل و  رکذلا  ننملا و  هرثکب  اهدسفت 

، ربن نیب  زا  ار  نآ  وا ، رب  نتـشاذگ  تنم  اب  يا ،) هدرک  یـسک  هب  یناسحا  تمدـخ و  رگا  هک  نیا  زا  هیاـنک   ) يراد یـسک  شیپ  یتسد 
ار تقالخا  مه  راک  نیا  هک  یهد ، ماجنا  وا  يارب  ار  يرتهب  تمدخ  نک  یعس  هکلب 
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.دنک یم  رت  شیب  ار  تیورخا  باوث  مه  دزاس و  یم  رتابیز 

نابز تافآ 

وا تنک  الهاج  امیلح  دعت  تمـصلاب  کیلع  و  دنیامرف : یم  بدنج  نب  هللادبع  هب  دوخ  يایاصو  همادا ي  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.لاهجلا دنع  کل  رتسلا  ءاملعلا و  دنع  کل  نیز  تمصلا  ناف  املاع 

رد تلاح  نیا  .دننک  حرطم  ار  ناشدوخ  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  اه  ناسنا  رد  یعیبط  روط  هب  هک  ییاه  هزیگنا  زا  یکی 
نارگید هب  اـت  دـیامن  راـهظا  ار  نآ  دـهاوخ  یم  شلد  دـناد  یم  ار  يزیچ  یکدوک  یتقو  ـالثم ، دروخ ؛ یم  مشچ  هب  رت  شیب  اـه  هچب 

يونعم تیبرت  زونه  هک  لاس  گرزب  ناسنا  کی  ای  لاسدرخ و  کی  دـح  رد  تلاـح  نیا  .دروآ  یمرد  رـس  اـهزیچ  نیا  زا  هک  دـیوگب 
، ددرگ یمالـسا  قالخا  هب  قلختم  دهاوخ  یم  هدیـسر و  فیلکت  هب  هک  یـسک  اما  .درادن  مه  یبیع  تسا و  یعیبط  الماک  هدرکن  ادـیپ 

هتبلا .دنک  تیوقت  دوخ  رد  ار  یهلا  ياه  هزیگنا  نآ  ياج  هب  دیامن و  فیعضت  ار  یهلا  ریغ  ياه  هزیگنا  نیا  دنک  یعس  جیردت  هب  دیاب 
هک يا  هنوگ  هب  دروایب  راب  لماک  صالخا  اب  ار  شدـنزرف  دـهاوخب  ادـتبا  نامه  زا  ناسنا  رگا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اه  هچب  دروم  رد 

هچب هک  ارچ  دش ؛ دهاوخن  یناوخزامن  نمؤم و  درف  هاگ  چـیه  كدوک  نآ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  وا  لامعا  رد  ییامندوخ  ایر و  چـیه 
مزلتـسم نیا  تسا و  نارگید  دزن  وا  دـیجمت  فیرعت و  نآ ، ياه  هار  زا  یکی  هک  دراد  قیوشت  هب  زاین  ریخ  ياهراک  نداد  ماـجنا  يارب 

.دشاب یم  كدوک  طسوت  اه  هتخومآ  راهظا 

ماکحا دیاب  فیلکت  يادتبا  زا  یلو  درک ، تیاعر  دـیاب  هدـماین ، نایم  هب  فیلکت  ياپ  زونه  هک  یمادام  ار  یعیبط  لماوع  نیا  نیاربانب ،
دناسانش و وا  هب  ار  مارح  بجاو و  یعرش و 
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داتفه تصـش ، نس  ات  دـیاش  دارفا  یخرب  .تسا  لطاب  دـشاب  ییامندوخ  روظنم  هب  ادـخ و  ریغ  يارب  زامن  رگا  هک  دـنامهف  وا  هب  ـالثم ،
هدرکن و دشر  ینالقع  رظن  زا  زونه  مه  یگلاس 

هحفص 202] ]

هلیـسو نیدـب  دـننک و  حرطم  نارگید  دزن  دـنناد  یم  هک  ار  يزیچ  دـهاوخب  ناشلد  ینعی  دنـشاب ؛ هتـشاد  ار  غولب  زا  لبق  ياـه  تلاـح 
.دـهد تداع  ندز  فرح  مک  هب  ار  شدوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  تفآ ، نیا  زا  ییاـهر  ياـه  هار  زا  یکی  .دـنهدب  ناـشن  ار  ناـشدوخ 

یمن رظن  رد  ار  یعرش  صلاخ  تاین  اه و  هزیگنا  نتفگ  نخـس  ماقم  رد  تسین ، ناشدوخ  رایتخا  رد  تسا و  دازآ  ناشنابز  هک  یناسک 
کی رد  اه  تدم  یملاع  یهاگ  .دننزب  فرح  رت  مک  تفآ  نیا  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  دندرک  یم  یعـس  هراومه  ام  ناگرزب  .دنریگ 

، هتـسجرب یملاـع  هک  نآ  لاـح  دـنا ، هتـسناد  یمن  ار  وا  مـلع  نازیم  شناـکیدزن  یـضعب  یتـح  اـما  تـسا ، هدرک  یم  یگدـنز  يرهش 
.تسا هدوب  ددعتم  یتافیلأت  بحاص  گرزب و  يدهتجم 

.دریگ یم  ار  نادناعم  يازهتسا  زین  نالهاج و  هدافتـسا  ءوس  يولج  هک  نیا  هلمج  زا  دراد ؛ مه  يرگید  بولطم  راثآ  ندز  فرح  مک 
.رقوم مرتحم و  املع  دزن  مه  تسا و  نوصم  لاهج  رش  زا  مه  دنز ، یم  فرح  مک  هک  یسک 

یـسک زا  ییاج  هب  اـن  نخـس  رگا  فرح  مک  ناـسنا  .تسا  نتفگ  اـج  هب  اـن  نخـس  ییوگدـنت و  ناـبز ، ياـه  تفآ  زا  یکی  نینچ  مه 
نانخـس زا  يرایـسب  .دهدن  ناشن  یلمعلا  سکع  دربب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  دـناوت  یم  دـیآ ، یمنرب  خـساپ  ماقم  رد  دوز  نوچ  دونـشب ،

دناوت یم  دشاب ، رابدرب  لهاج -  هچ  ملاع و  هچ  ناسنا -  رگا  اما  دنوش ، یم  يراج  نابز  رب  تینابـصع  ماگنه  تشز ، تاملک  اوران و 
رد نابز  ياه  بیسآ  يرایسب  زا 
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.دنامب ناما 

املاع وا  تنک  الهاج  امیلح  دعت  تمـصلاب  کیلع  و  دنیامرف : یم  بدنج  نب  هللادـبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  ور  نیا  زا 
هدرمـش رابدرب  دوش  یم  ثعاب  هک  یـشوماخ ، تیاعر  هب  داب  وت  رب  و  لاهجلا ؛ دـنع  کل  رتسلا  ءاملعلا و  دـنع  کل  نیز  تمـصلا  ناف 

رد وت  تنیز  هیام  یشوماخ  انامه  .يا  هدرک  توکس  یتسه  ملاع  هک  نآ  اب  هچ  دشاب و  لهج  تتوکس  ببس  عقاو  رد  هچ  لاح  يوش ؛
.تسا نانادان  دزن  وت  ششوپ  نایاناد و  دزن 
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نویراوح هب  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  ياه  شرافس 

هراشا

هتروع ضعب  نع  فشکنا  دق  هبوث  يأرف  هیخأب  رم  مکدحا  نا  ول  متیأرا  هباحصال  لاق  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  نا  بدنج  نبا  ای 
هبرـض لثم  اذـه  نا  اوفرعف  اهلک  اهنع  نوفـشکت  لب  الک  لاق  اهیلع  درن  لب  اولاق  اهنم  فشکنا  ام  اهیلع  دری  ما  اهلک  اهنع  افـشاک  ناکأ 

ام نوبیـصت  مکنا ال  مکل  لوقا  قحب  .اهرتسی  الف  هیخأ  نم  هروعلا  یلع  علطی  مکنم  لجرلا  لاق : کلذ ؟ فیک  هللا و  حور  ای  لـیقف  مهل 
هوهـشلا و بلقلا  یف  عرزت  اهناف  هرظنلا  مکایا و  .نوهرکت  ام  یلع  ربصلاب  الا  نولمأت  ام  نولاـنت  ـال  نوهتـشت و  اـم  كرتب  ـالا  نودـیرت 

اورظنا بابرالاک و  سانلا  بویع  یف  اورظنت  .هنیع ال  یف  هرـصب  لعجی  مل  هبلق و  یف  هرـصب  لعج  نمل  یبوط  .هنتف  اهبحاصل  اـهب  یفک 
.هیفاعلا یلع  هللا  اودمحا  یلتبملا و  اومحراف  یفاعم  یلتبم و  نالجر  سانلا  امنا  دیبعلا  هئیهک  مکبویع  یف 

نارگید زا  یشوپ  بیع  موزل 

نارگید زا  ار  یبلطم  دوخ  نانخـس  يال  هبال  رد  یهاگ  هک  تسا  نیا  دـندنب  یم  راک  هب  ام  ياملع  ناگرزب و  هک  ییاه  هویـش  زا  یکی 
لقن نارگید  يارب  ار  نآ  فیرحت  نودب  الوا ، میتفرگ  دای  یسک  زا  ار  یبلطم  رگا  هک  ام  يارب  تسا  یسرد  هویش ، نیا  .دننک  یم  لقن 

ربـکت و زا  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  يدودـح  اـت  هک  تسا  ییاـه  شور  زا  یکی  نیا  .تـسیک  زا  نخـس  نـیا  هـک  مییوـگب  اـیناث ، مـینک و 
اج نیا  رد  قالخا : ملعم  کی  شقن  رد  مه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  ظفح  ییامندوخ 
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نآ هک  نیا  هن  دننک ، دزشوگ  دوخ  نایعیش  هب  ار  یقالخا  هتکن ي  نیا  ات  دنیامرف  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  زا  ار  یناتـساد 
.دنزومایب نارگید  زا  ار  یبلطم  هک  دنشاب  هتشاد  زاین  ترضح 

زا ناتساد 
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ناتسود و زا  یکی  دینیبب  ییاج  رد  امش  رگا  دندرک ، لاؤس  دوخ  نویراوح  زا  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يزور  هک  تسا  رارق  نیا 
نیا ای  دیناشوپب و  ار  وا  هک  دینک  یم  یعـس  ایآ  تسا ، هدش  رهاظ  شتروع  زا  يرادقم  هتفر و  رانک  شـسابل  باوخ  ماگنه  ناتناردارب 

ترـضح .میناشوپب  ار  شتروع  مینک  یم  یعـس  تسا ، نشور  دنتفگ : خـساپ  رد  اهنآ  دـیزاس ؟ یم  فوشکم  رت  شیب  ار  شتروع  هک 
بجعت مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نخس  نیا  زا  اهنآ  .دینک  یم  نایامن  ار  نآ  همه  هکلب  دینک ، یمن  ار  راک  نیا  امش  ریخ ، دندومرف :

هب دنتـساوخ  یم  راک  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  .تسا  هتفهن  يرـس  خساپ  شـسرپ و  نیا  رد  هک  دندش  هجوتم  اما  دـندرک ،
یم رگا  هکلب  دنکن ، وگزاب  ار  نآ  اهنت  هن  دناشوپب و  ار  وا  بیع  هک  تسا  نیا  نمؤم  رب  نمؤم  قح  هک  دـننامهفب  ناشنادرگاش  نارای و 

.دنامب ظوفحم  شیوربآ  ات  دنکب  مه  یشوپ  هدرپ  دناوت 

دیاب هکلب  دیامن ، وگزاب  نارگید  يارب  ار  وا  يدب  دنک و  تبیغ  وا  زا  دیابن  اهنت  هن  دراد  غارـس  یـسک  زا  يدب  راک  ناسنا  رگا  نیاربانب 
هب نابز  اه  ناملـسم  مدرم و  نیب  رد  هدز  رـس  وا  زا  هک  ییاطخ  ینعی  دـنامب ؛ یقاـب  موتکم  دوشن و  فوشکم  بیع  نیا  هک  دـنک  یعس 

.ددرگن شخپ  نابز 

رد .دراد  ار  شدوخ  صاخ  طیارش  هک  تسا  يرگید  هفیظو ي  ندرک  داشرا  هظعوم و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم ي  هتبلا 
ار شبیع  ام  دوشن  هجوتم  هک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  تولخ و  رد  دیاب  مییامن ، فرطرب  ار  یسک  بیع  میهاوخ  یم  اعقاو  ام  رگا  لاح  ره 

.مینک داشرا  تحیصن و  ار  يو  میناد ، یم 

یناسفن ياه  شهاوخ  اب  هزرابم 

، دوخ يونعم  يدام و  فادها  هب  یبای  تسد  يارب  ناسنا 
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رت شیب  رد  تسا  یهیدب  .یمدع  یبلس و  ای  دنا  یتوبث  یباجیا و  ای  دنا : هنوگ  ود  لیاسو  بابسا و  نیا  .دراد  زاین  یلیاسو  بابسا و  هب 
، دنک ریس  ار  دوخ  دهاوخ  یم  هک  يا  هنسرگ  ناسنا  لاثم ، يارب  .تسا  يرورض  اهراک  زا  یخرب  ماجنا » ، » دوصقم هب  لین  يارب  تاقوا 
ار ندـناوخ  سرد  تامدـقم  دـیاب  دوش ، ملاع  دـهاوخ  یم  هک  یلهاج  صخـش  ای  دزاس و  ایهم  ار  يروخاذـغ  لیاسو  بابـسا و  دـیاب 

هب روبجم  ار  دوخ  یفده ، هب  ندیسر  يارب  اه  ناسنا  ام  هک  دتفا  یم  قافتا  تردن  هب  اما  .دروآ  مهارف 
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مک تیمها  زا  ام  دزن  رد  یتوبث ، یباجیا و  روما  اب  هسیاقم  رد  یمدع  طیارش  یبلـس و  بابـسا  رگید ، ترابع  هب  .مییامن  یلعف  كرت » »
یم تردابم  تابحتـسم  تابجاو و  هب  رت  شیب  يونعم ، تالامک  هب  یبای  تسد  يارب  الثم ، .دنرادروخرب  فده  هب  ندیـسر  يارب  يرت 

.تامرحم تاهورکم و  كرت  ات  مینک 

دـنهد و یم  هیارا  يدام  ریغ  فادـها  هک  ییاه  هلحن  دراد ، دوجو  ایند  رد  هک  مه  یفلتخم  ياـه  شیارگ  بهاذـم و  ناـیدا و  نیب  رد 
اه یکوج  اه و  ییادوب  زا  یخرب  الثم  .دـنا  هنوگ  نیمه  الومعم  دـننک  یم  داهنـشیپ  يونعم  تالامک  هب  ندیـسر  يارب  ار  ییاه  همانرب 
یم لمحتم  ار  یتخـس  ياه  تضاـیر  يونعم ، تـالامک  هب  ندیـسر  يارب  دـننک ، یم  قـالطا  دوخ  رب  ار  یفوص  اـی  فراـع  ناونع  هک 

.دنا لفاغ  یبلس  بابسا  زا  اما  دنوش ،

يارب .درک  كرت  زین  ار  اهراک  زا  يرایـسب  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  اهراک  زا  یخرب  نداد  ماجنا  طـقف  فادـها ، هب  یباـی  تسد  يارب 
هویش دبای -  یم  ققحت  اه  یندروخ  اهاذغ و  یـضعب  ندروخ  زا  يراددوخ  ندرک و  زیهرپ  اب  اه  يرامیب  زا  يرایـسب  هجلاعم ي  لاثم ،

ياهوراد هک  تسا  مزال  زین  دراوم  زا  یخرب  رد  و  دندیزرو -  یم  دیکأت  نآ  يور  یمیدق  يابطا  رت  شیب  هک  يا 
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هب رت  شیب  نیدتم  دارفا  ام ، یمالسا  هعماج ي  نیمه  رد  الثم  .دنک  یم  قدص  بلطم  نیا  مه  يونعم  روما  رد  .دوش  فرـصم  یـصاخ 
ياه همانرب  زا  دننک و  یم  هجوت  ...و  نوگانوگ  هیعدا ي  نآرق ، متخ  زور ، رد  زامن  تعکر  نیدـنچ  ندـناوخ  دـننام  یباجیا ، بابـسا 

.دنا لفاغ  يونعم  فادها  هب  ندیسر  يارب  یبلس 

لوپ یخاروس  هسیک ي  لخاد  هک  دنام  یم  نیا  لثم  دوش ، تیـصعم  بکترم  شرانک  رد  اما  دنک ، تدابع  مه  بش  زور و  ناسنا  رگا 
هـسیک لخاد  یلوپ  هک  دوش  یم  هجوتم  دراد ، زاین  اهنآ  هب  هک  یماگنه  اما  دروآ ، یم  تسد  هب  لوپ  دشک و  یم  تمحز  ینعی  دزیرب ؛

هتبلا .درک  كرت  ار  مارح  ياهراک  دـیاب  مه  داد و  ماـجنا  هدـش ، نییعت  بجاو  ناونع  هب  عرـش  رد  هک  ییاـهراک  دـیاب  مه  اذـل  .تسین 
رانک رد  دننک ؛ افتکا  مارح  بجاو و  دح  نیا  هب  دـیابن  دنـسرب ، يرت  یلاع  تاماقم  هب  دـنهاوخ  یم  تسا و  دـنلب  ناشتمه  هک  یناسک 

.دنزرو بانتجا  مه  تاهورکم  زا  مارح ، كرت  رانک  رد  دنهد و  ماجنا  ار  تابحتسم  دیاب  تابجاو 

لابند هب  ینعی  دـنک ؛ هزرابم  دوخ  یناسفن  ياه  شهاوخ  اب  دـیاب  دـسرب ، یلاع  تاماقم  يونعم و  تالامک  هب  دـهاوخ  یم  رگا  ناـسنا 
هتبلا .دورن  یناطیش  یناویح و  تالیامت  اه و  سوه 
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هب ینعی  تسا ؛ سفن  اب  تفلاخم  طقف  ادـخ ، هب  ندیـسر  هار  دـننک  یم  روصت  زین  یخرب  نوچ  تسین ؛ تسرد  زین  هنیمز  نیا  رد  طارفا 
بوکرـس ار  نآ  ات  دـهاوخ ، یم  يزیچ  هچ  ناـشلد  دـننیبب  هک  دنتـسه  رکف  نیا  هب  هراومه  دـننک و  یمن  هجوت  یلیخ  یباـجیا  لـماوع 

هک تشاد  هجوت  دیاب  اما  تسا ، حیحـص  هلمجلا  یف  تلاح  نیا  هتبلا  .دـنگنجب  ناشدوخ  اب  هک  تسا  نیا  هب  ناشهجوت  مامت  دـنیامن و 
دیابن ناسنا  .تسا  بوخ  لادتعا  دح  رد  اهنیا  همه ي 
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زا هجیتن  رد  دروآ و  مهارف  ار  دوخ  یناور  یبصع و  ياه  یتحاران  یندب و  ضارما  تابجوم  دـیدش ، تضایر  سفن و  رب  دایز  راشف  اب 
.دنامب زاب  زین  دوخ  بجاو  فیلاکت 

، دندوب هدمآ  ناشیا  دزن  یحور  تالامک  يونعم و  تاماقم  بسک  يارب  هک  دوخ  ناوریپ  نادرگاش و  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح 
اهنآ لابند  هب  ناتتوهش  لیم و  هک  ییاهزیچ  ندرک  اهر  اب  رگم  دیسر  یمن  هتساوخ  نیا  هب  میوگ ! یم  امش  هب  يدج  رایسب  دیامرف : یم 

.نوهتشت ام  كرتب  الا  نودیرت  ام  نوبیصت  مکنا ال  مکل  لوقا  قحب  تسا :

تالکشم ربارب  رد  ربص 

یتح .دـنک  فرطرب  ار  اهنآ  دـنک  یم  یعـس  تسین و  وا  لیم  قباطم  هک  دوش  یم  هجاوم  یلیاسم  اـب  یگدـنز  رد  هاوخاـن  هاوخ  ناـسنا 
ضرم و دیاب  الثم  دـیامن ؛ هزرابم  یگدـنز  دـنیاشوخان  روما  زا  یخرب  اب  تسا  فظوم  دوخ  یعرـش  هفیظو ي  ساسا  رب  ناسنا  یهاگ 

ردص هعـس ي  اب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دراوم  نیا  رد  مهم  هتکن ي  .دیآرب  نآ  هجلاعم ي  ددص  رد  دنک و  رود  دوخ  زا  ار  يرامیب 
یسیع ترـضح  .دنک  دروخرب  اهنآ  اب  یبات  یب  عزف و  عزج و  زا  رود  هب  دراذگب و  رـس  تشپ  ار  یگدنز  ياه  يراتفرگ  تالکـشم و 

روما هب  تبـسن  دـیاب  دیـسرب ، یلاع  تاـماقم  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  دـیامرف : یم  نویراوح  هب  دوخ  هیـصوت ي  همادا ي  رد  مالـسلا  هیلع 
.نوهرکت ام  یلع  ربصلاب  الا  نولمأت  ام  نولانت  و ال  دیشاب : روبص  رابدرب و  دیآ  یم  شیپ  ناتیارب  هک  دنیاشوخان  هورکم و 

هتفرگ ییزج  یگدروخامرس  کی  زا  دوش ؛ ور  هبور  یگرزب  کچوک و  ياه  یتخـس  تالکـشم و  اب  یگدنز  رد  تسا  نکمم  ناسنا 
اه یتحاران  اهنیا  همه  ...و  لولعم  يدنزرف  نتشاد  ات  هتفرگ  وخدنت  قالخادب و  يرسمه  اب  یگدنز  زا  جالعلا ، بعـص  يرامیب  کی  ات 

ییاه جنر  و 
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مهم هچنآ  .دنایامن  یم  خر  ناسنا  یگدنز  رد  اهنآ  زا  یخرب  هاوخان  هاوخ  هک  تسا 
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رد اهنت  دنهاوخ ، یمن  يرگید  زیچ  ادخ  ياضر  زج  هک  یناسک  .تسا  تالکـشم  نیا  ربارب  رد  ام  ياهراتفر  اه و  لمعلا  سکع  تسا 
هک دراد  دوجو  یفورعم  ناتساد  هنیمز  نیا  رد  .دننک  یم  لمحت  ار  اه  یتخـس  ییابیکـش  ربص و  اب  دنا و  هفیظو  فیلکت و  هب  لمع  یپ 

.مینک یم  لقن  ار  نآ  دراد ، هک  يا  هدنزومآ  هتکن  لیلد  هب  افرص  نآ و  تایئزج  مقس  تحص و  هب  هجوت  نودب  اج  نیا  رد 

اه تسد  رود  ات  شترهش  هزاوآ ي  هک  هتسیز  یم  یناقرخ  نسحلاوبا  خیـش  مان  هب  یلد  هدنز  فراع  ناقرخ ، هقطنم ي  رد  دنیوگ  یم 
زا دریگب و  يدنپ  ات  دوش  یم  ناقرخ  مزاع  خیـش  تاقالم  دـصق  هب  رود  يرهـش  زا  تقیقح ، بلاط  یـصخش  زور ، کی  .دوب  هدـیچیپ 
هک یماگنه  .دنک  یم  ادیپ  ار  وا  لزنم  دناسر و  یم  خیـش  تنوکـس  لحم  هب  ار  دوخ  ناوارف  تمحز  اب  يو  .دربب  يا  هرهب  وا  تامارک 
یم دهد : یم  خساپ  مارتحا  اب  درم  .دسرپ  یم  ار  سانشان  درم  هتساوخ  دیآ و  یم  نوریب  نسحلاوبا  خیـش  رـسمه  دنز ، یم  ار  هناخ  رد 

تاملک دوخ  رهوش  صخـش و  نآ  هب  تبـسن  و  یـشاحف ، هب  دنک  یم  عورـش  نخـس  نیا  ندینـش  اب  نز  .منک  ترایز  ار  خیـش  مهاوخ 
يارب شرـسمه  هک  دـیوگ  یم  نز  خیـش ، اب  تاقالم  موزل  رب  ینبم  درم  ناوارف  يراشفاپ  زا  سپ  .دزاس  یم  يراـج  ناـبز  رب  ار  یتشز 

یم ار  يدرف  رود  زا  .دوش  یم  نابایب  یهار  دوب  هتفگ  خیـش  رـسمه  هک  يریـسم  نامه  زا  درم  .تسا  هتفر  ناـبایب  هب  مزیه  يروآ  عمج 
زا .تسا  یناقرخ  نسحلاوبا  خیش  صخش  نآ  هک  دوش  یم  نئمطم  .دراد  دوخ  اب  زین  ار  یمزیه  راب  تسا و  یناویح  رب  راوس  هک  دنیب 
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.تسا يا  هدـنرد  ریـش  رب  راوس  خیـش  دوش  یم  هجوتم  دور  یم  رتولج  هک  یمک  .ددرگ  یم  ناـمداش  دوب ، هتفاـی  ار  شبوـلطم  هک  نیا 
.يرآ دیوگ : یم  خساپ  رد  وا  یتسه !؟ یناقرخ  نسحلاوبا  خیـش  وت  ایآ  دـسرپ : یم  وا  زا  دـناسر و  یم  خیـش  هب  ار  دوخ  هدز  تشحو 

دروآ و یم  نایم  هب  نخس  تسا  هتشاد  يو  اب  خیـش  رـسمه  هک  یتسیاشان  راتفر  زا  دوخ ، هتـساوخ  ندرک  حرطم  زا  شیپ  صخـش  نآ 
: دیوگ یم  خساپ  رد  خیـش  يا ؟ هدادن  قالط  ار  وا  نونکات  ارچ  ینک و  یم  یگدنز  نز  نیا  اب  هنوگچ  وت  دیوگ : یم  خیـش  هب  باطخ 

.ما هتشاد  دوخ  رسمه  دب  قالخا  هب  تبسن  هک  تسا  يربص  لیلد  هب  هدومرف  اطع  نم  هب  دنوادخ  هک  یتامارک  ماقم و  نیا 

ربص یگدنز  دنیاشوخان  روما  رب  دنوادخ  ياضر  يارب  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ناتساد  نیا  رد  هک  يا  هدنزومآ  هتکن ي 
: دیدرگ دهاوخ  لیان  يونعم  یلاع  تاماقم  هب  دنک ،
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.نوهرکت ام  یلع  ربصلاب  الا  نولمأت  ام  نولانت  و ال 

هب یتمحز  چیه  نودـب  تحار و  رایـسب  هک  ییاه  تذـل  زا  یکی  .تسا  مارح  هاگن  زا  يراددوخ  سفن ، اب  تفلاخم  قیداصم  رگید  زا 
رد دارفا  دـمآ  تفر و  اـی  تعیبـط و  ياـشامت  یلک ، روـط  هب  .ددرگ  یم  ناـسنا  دـیاع  مشچ  هار  زا  هک  تسا  یتذـل  دـیآ ، یم  تـسد 

.تشذگ دهاوخ  تخـس  رایـسب  وا  رب  دنکن ، هاگن  چیه  هب  دشاب و  سوبحم  یقاتا  رد  ناسنا  رگا  .دشخب  یم  شمارآ  ناسنا  هب  نابایخ ،
هریخ هک  دنک  هاگن  ییاهزیچ  هب  ناسنا  رگا  .دتفیب  ناطیـش  ماد  هب  تسا  نکمم  دـشابن ، شمـشچ  بظاوم  ناسنا  رگا  فرط ، نآ  زا  اما 

شا هجیتن  تسا و  هتشاک  توهش  رذب  شلد  نیمز  رد  شدوخ  تسد  اب  عقاو  رد  تسین ، زیاج  اهنآ  هب  ندش 
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لکـشم راچد  زین  يریگ  میمـصت  رد  دنام و  یم  زاب  دوخ ، يویند  حیحـص  فادها  یتح  ییالقع ، فادـها  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  نیا 
.دوش یم 

توهـش ءوس  راثآ  زا  ار  دوخ  دـناوت  یم  دراذـگن ، دازآ  ار  شهاگن  دریگب و  رایتخا  رد  ار  شمـشچ  نانع  ادـتبا  ناـمه  زا  ناـسنا  رگا 
يونعم تلـالامک  هب  اـهنت  هن  درکن ، يراددوـخ  بولطماـن  ياـه  هاـگن  زا  دـش و  نارچ  مشچ  هک  یتروـص  رد  هنرگو  درادـب ، نوـصم 

هنتف راچد  ار  ناسنا  هک  تسا  یفاک  یتلاح  نینچ  .تسا  تاناویح  هب  هیبش  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  شیارب  یتالاح  هکلب  دیـسر ، دهاوخن 
.هنتف اهبحاصل  اهب  یفک  هوهشلا و  بلقلا  یف  عرزت  اهناف  هرظنلا  مکایا و  دراد : زاب  حیحص  ریسم  زا  دنک و  يراتفرگ  و 

هنالوجع ياه  تواضق  زا  بانتجا  موزل 

ندوب دب  ای  بوخ  دروم  رد  هلصافالب  يزیچ ، ای  یسک  رهاظ  هدهاشم  ضحم  هب  ینعی  دنتسه ؛ هواضقلا  عیرس  نیب و  رهاظ  دارفا ، یخرب 
یمن زین  لقاع  درف  کی  نأش  رد  یتح  هکلب  تسین ، نمؤم  ناسنا  نأش  رد  اهنت  هن  يرگن  یحطـس  تلاـح  نیا  .دـننک  یم  تواـضق  نآ 

.دشاب

يانبم دیابن  دب  ای  بوخ  راتفر  کی  ای  هدنبیرف و  رهاظ  نتشاد  فرص  .دشاب  یشیدنا  رود  قیقحت و  رب  ینتبم  دیاب  لقاع  ناسنا  تواضق 
یحطـس و تاکاردا  نیمه  ار  اهنآ  تواضق  أشنم  ینعی  دنتـسه ؛ هنوگ  نیا  مدرم  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  اما  .دریگ  رارق  ناسنا  تواـضق 

.دنتفا یم  ناطیش  ياه  ماد  رد  تسردان ، ياه  تواضق  اب  دراوم  زا  يرایسب  رد  ور ، نیا  زا  .دهد  یم  لیکشت  ییادتبا 

لاح هب  اشوخ  دیامرف : یم  تفآ ، نیا  هب  تبسن  رادشه  نداد  نمض  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 
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اب ندید  فرص  .هنیع  یف  هرصب  لعجی  مل  هبلق و  یف  هرصب  لعج  نمل  یبوط  شمشچ : رد  هن  دشاب  شلد  رد  شا  ییانیب  هک  یـسک  نآ 
کی تسین ، شنیب  مشچ ،
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تاکاردا عماج  هک  دشاب  یم  لقع  ریبعت ، نیا  رد  بلق »  » هژاو ي قادصم  .دنرادروخرب  نآ  زا  مه  تاناویح  هک  تسا  یحطـس  تیؤر 
.تسا قیمع  ینورد و 

يرهاظ یسح  تاکاردا  اهنت  نآ ، أشنم  هک  صاخشا  ایشا و  دروم  رد  یحطس  هنالعفنم و  ياه  تواضق  زا  مینک  یعس  دیاب  ام  نیاربانب 
ایند قرب  قرز و  بیرف  رگید  دریگ ، راک  هب  ار  دوخ  لقع  دـنک و  تواضق  تقد  قیقحت و  يور  زا  ناسنا  رگا  .میزرو  باـنتجا  تسا ،

دـنزب و تسد  يا  هنالوجع  ياه  تواضق  هب  اهنآ  هدـهاشم ي  اب  ناسنا  تسا  نکمم  هک  دراد  دوجو  ییاهزیچ  ایند  رد  .دروخ  یمن  ار 
نطاب دـنراد ، هدـنبیرف  يرهاظ  هک  اهزیچ  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  هجوتم  دـشیدنیب ، تسرد  ناسنا  رگا  .دروخب  بیرف  ساسا ، نیا  رب 
دروم رد  ناوت  یمن  صاخشا  رهاظ  ندید  اب  نینچ  مه  .دشاب  یتخبدب  يراتفرگ و  اه  لاس  هاگن ، کی  لابند  هب  اسب  هچ  .دنرادن  یبوخ 
نطاب رد  اما  دنشاب ، هتشاد  یهللا  بزح  حالطصا -  هب  هجوم و -  يرهاظ  یناسک  تسا  نکمم  .درک  تواضق  اهنآ  یقیقح  تیـصخش 

ام ور  نیا  زا  .دشاب  ناشرهاظ  زا  رتهب  اهنآ  نطاب  رد  اما  دنشاب ، هتشادن  یبوخ  رهاظ  یناسک  سکع ، هب  دنشاب و  قفانم  ور و  ود  يدارفا 
زین ار  دوخ  لقع  یـسح ، تاکاردا  لابند  هب  دیاب  هکلب  مییامن ، تواضق  دوز  ساسا  نآ  رب  مینک و  افتکا  يرهاظ  ياه  یندید  هب  دـیابن 

.مریگب راک  هب 

نارگید زا  ییوج  بیع  تافآ 

هنوگ نیا  .دنتـسه  نارگید  بویع  يوجو  تسج  یپ  رد  مادـم  دنـشاب ، دوخ  بویع  عفر  لاـبند  هب  هک  نیا  ياـج  هب  مدرم  زا  يرایـسب 
بیع هب  عورـش  یهابتـشا ، اـی  شزغل و  نیرت  کـچوک  هدـهاشم ي  ضحم  هب  اـت  دـنهد  یم  رارق  نیب  هرذ  ریز  ار  نارگید  راـتفر  دارفا 

همشچرس ناسنا  یهاوخدوخ  زا  تلاح  نیا  .دنیامن  ییوج 
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همه هک  نآ  اب  .تسا  يرایـسب  بویع  ياراد  تسا و  هدولآ  هک  دنک  رواب  دـهاوخ  یمن  دراد ، تاذ  بح  ناسنا  نوچ  ینعی  دریگ ؛ یم 
سح نتشاد  لیلد  هب  نانآ  زا  یخرب  اما  [، 169 ( ] هریصب هسفن  یلع  ناسنالا  لب   ) دنهاگآ دوخ  ياه  فعض  اه و  صقن  رب  اه  ناسنا  ي 

يداریا بیع و  هنوگ  چیه  هک  دننک  یم  دومناو  نینچ  یهاوخدوخ ، یتسرپدوخ و 
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ات دننک  یم  هسیاقم  دنتسه  يرتدب  بویع  ياراد  هک  يدارفا  اب  ار  ناشدوخ  دوخ ، بویع  رب  نتشاذگ  شوپرس  يارب  دارفا  نیا  .دنرادن 
! دنتسین يدب  مدآ  مه  اهردق  نآ  هک  دننک  شوخ  نیا  هب  ار  ناشلد  مه  دنهد و  هولج  نارگید  زا  رتهب  ار  دوخ  مه  قیرط  نیا  زا 

دوخ بویع  نتفای  ددص  رد  نارگید ، زا  ییوج  بیع  ياج  هب  دـیاب  مینک ، رود  دوخ  زا  ار  یناطیـش  هزیگنا ي  نیا  میهاوخ  یم  رگا  ام 
بویع هب  نتخادرپ  تصرف  الـصا  دـیامن ، مزج  ار  دوـخ  مزع  ناطیـش  ماد  نیا  زا  ییاـهر  يارب  اـعقاو  ناـسنا  رگا  .میـشاب  اـهنآ  عـفر  و 
بحاص بابرا و  ییوگ  دنتـسه ، نارگید  بویع  ندرک  حرطم  لابند  هب  هناربکتم  هنارورغم و  هک  یناسک  .دـنک  یمن  ادـیپ  ار  نارگید 

یسیع ترضح  .دنهد  یم  رارق  یبایزرا  شجنس و  دروم  ار  ناشراتفر  دننک و  یم  ییوگدب  نارگید  زا  هنوگ  نیا  هک  دنا  مدرم  رایتخا 
يارب دنک  یعـس  دشاب و  عضاوتم  هدرب ، نوچ  مه  دیاب  هکلب  دشاب ، هتـشاد  ار  هیحور  نیا  دیابن  ناسنا  اهنت  هن  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع 
هئیهک مکبویع  یف  اورظنأ  بابرالاک و  سانلا  بویع  یف  اورظنت  ال  دـهدن : ماجنا  یفالخ  راک  بابرا ، هذـخاؤم ي  زا  ندـنام  ناـما  رد 

.دیبعلا

ياه فعـض  اه و  صقن  غارـس  هب  سپـس  دنک ، عفر  ار  اهنآ  دسانـشب و  ار  شدوخ  بویع  ادتبا  ناسنا  هک  دنک  یم  اضتقا  ینید  تیبرت 
.دورب نارگید 

زا يریذپداقتنا ، هیحور ي  تیوقت 
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هب ار  هزاجا  نیا  دـیاب  هکلب  مینک ، داقتنا  ناـمدوخ  زا  دـیاب  اـهنت  هن  اـم  .تسا  ینطاـب  يرهاـظ و  بویع  ندرک  فرطرب  ياـه  هار  رگید 
ینعی دـندوب ؛ هنوگ  نیا  قالخا  ناگرزب  زا  يرایـسب  .دـننک  دزـشوگ  ام  هب  تسا  یفخم  ناممـشچ  زا  هک  ار  یبویع  ات  میهدـب  نارگید 

زا يرایسب  هنافـسأتم  اما  .دنیآرب  اهنآ  عفر  ددص  رد  ات  دنیوگب  ار  ناشبیع  هک  دندرک  یم  سامتلا  دنتفر و  یم  دوخ  ناداتـسا  دزن  یتح 
لابند هب  ور  نیا  زا  .دننک  راکنا  یفخم و  دنا ، فقاو  اهنآ  هب  هک  مه  ار  یبویع  دنهاوخ  یم  یتح  هکلب  دنتسین ، هنوگ  نیا  اهنت  هن  مدرم 

.دننک ییوج  بیع  اهنآ  زا  ات  دنور  یم  نارگید  بویع 

ربکت ساسحا  دـنیب ، یم  نارگید  رد  ار  یـصقن  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  نارگید ، راتفر  رد  يواکجنک  تقد و  تافآ  زا  رگید  یکی 
نیا .دـشاب  هتـشادن  دوخ  رد  بیع  ار  نآ  زین  يو  دـشاب و  يرهاظ  بویع  زا  صقن ، نآ  رگا  اصوصخ  دـهد ، یم  تسد  وا  هب  بجع  و 

رد دنشاب ، بدؤم  یلیخ  رگا  ای  دنهد و  رارق  رخسمت  ازهتـسا و  دروم  ار  نانآ  نارگید ، بویع  هدهاشم ي  اب  تسا  نکمم  لفاغ ، دارفا 
میرتهب نارگید  زا  یلیخ  ام  دنیوگب  دوخ  اب  دندنخب و  نانآ  هب  ناشلد 
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دنشاب و یم  یبیع  صقن و  ياراد  ای  دنا : هتسد  ود  یلک  روط  هب  مدرم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هنیمز  نیا  رد  میرادن ! ار  اه  بیع  نیا  هک 
ره رد  .ینامـسج  ریغ  بویع  مه  دوش و  یم  ینامـسج  ياه  صقن  لماش  مه  بویع ، نیا  .دـنرب  یم  رـس  هب  تمالـس  تیفاع و  رد  اـی 

نیا زا  ار  وا  هک  دـنک  رکـش  ار  ادـخ  يو ، ریقحت  ياج  هب  دـیاب  دوش ، یم  هجاوم  تسا  یـصقن  ياراد  هک  یـسک  اب  ناسنا  یتقو  لاح ،
بیع و
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ینلعجی مل  يذلا  هللادمحلا  دـییوگب : دـیدرک ، دروخرب  يرفاک  صخـش  هب  امـش  رگا  هک  میراد  تیاور  یتح  .تسا  هدرک  ظفح  صقن 
هک داد  قیفوت  نم  هب  هکلب  دادن ، رارق  ینارصن  يدوهی و  ارم  هک  ار  ادخ  ساپس  دمح و  املسم ؛ افینح  ینلعج  ...اینارـصن و  ایدوهی و ال 

دیاب میدرک ، دروخرب  تسه ، یصقن  شیاه  مادنا  رد  هک  یسک  هب  رگا  تسا ؛ روط  نیمه  مه  يرهاظ  روما  رد  .مشاب  نمؤم  یناملسم 
زا هک  میدش  هجاوم  یـسک  اب  رگا  دراد ؛ قادصم  هتکن  نیا  زین  ینید  یقالخا و  یملع ، روما  رد  .میتسه  ملاس  هک  مینک  رکـش  ار  ادـخ 

تمعن زا  یلک  روط  هب  تسا و  هدولآ  یهانگ  هب  ای  دراد و  يدنـسپان  یقالخا  تفـص  ای  تسا و  فیعـض  لالدتـسا  مهف و  تردـق  رظن 
ادخ هک  مینک  اعد  وا  يارب  ایناث ، میتسین و  هنوگ  نآ  هک  مینک  رکش  ار  ادخ  الوا ، دیاب  تسا ، هرهب  یب  میرادروخرب  نآ  زا  ام  هک  ییاه 

.هیفاعلا یلع  هللا  اودمحا  یلتبملا و  اومحراف  یفاعم  یلتبم و  نالجر  سانلا  امنا  دراد : ینازرا  زین  وا  هب  ار  تمعن  نآ 

هحفص 213] ]

ناکلاس قالخا 

هراشا

کمـصاخ و نم  فصنا  کبـس و  نم  یلع  ملـس  کیلا و  ءاسا  نم  یلا  نسحا  کمرح و  نم  طعا  کعطق و  نم  لص  بدنج ، نبا  ای 
نا راجفلا و  راربألا و  یلع  تقرـشا  هسمـش  نا  يرت  الا  کنع  هللا  وفعب  ربتعاف  کـنع  یفعی  نا  بحت  کـنا  اـمک  کـملظ  نمع  فعا 

.نیئطاخلا نیحلاصلا و  یلع  لزنی  هرطم 

لامعا شزرا  بتارم  توافت 

؛ دهد یم  ماجنا  اهنآ  هب  تبـسن  رتدب  يراتفر  ای  تسین : جراخ  تلاح  دنچ  زا  نارگید ، تسیاشان  راتفر  لباقم  رد  ناسنا  لمعلا  سکع 
مه يرتهب  راک  یتح  هکلب  دریگ ، یم  هدیدان  ار  دب  راتفر  نآ  اهنت  هن  ای  دـنک ؛ یم  یـشوپ  مشچ  ای  دـنک ؛ یم  راتفر  اهنآ  دوخ  هباشم  ای 

.دهد یم  ماجنا  اهنآ  اب  هطبار  رد 

مومذـم نیقی  عطق و  روط  هب  نارگید  هب  ملظ  ینعی  دراد ؛ یفنم  شزرا  لوا  تلاح  مالـسا ، یـشزرا  یقـالخا و  ماـظن  رد  تسا  یهیدـب 
ای نارگید و  تسیاشان  راتفر  زا  یـشوپ  مشچ  اـما  .تسا و  هدـش  هدرمـش  زاـجم  يدراوم  رد  لـثم ، هب  هلباـقم  ینعی  مود ، راـتفر  .تسا 

راتفر هک  یناسک  اب  طابترا  رد  یلک  يروتسد  زین  نآرق  رد  .تسا  رادروخرب  ییالاب  رایسب  شزرا  زا  اهنآ  هب  تبسن  رتهب  يراتفر  ماجنا 
هیآ نیا  .نک  عفد  رتهب  راک  هلیـسو ي  هب  ار  نارگید  دب  راتفر  [ 170 [ ؛ هئیـسلا نسحأ  یه  یتلاب  عفدا  تسا : هدش  نایب  دنراد ، بسانمان 

هدمآ نآرق  ياج  ود  رد 

هحفص 214] ]

رب وت  اب  هک  یسک  نامه  ات  [ 171 [ ؛ میمح یلو  هنأک  هوادع  هنیب  کنیب و  يذلا  اذاف  دیامرف : یم  نآ  همادا ي  رد  اج  کی  رد  هک  تسا ،
.ددرگ وت  شیوخ  تسود و  ییوگ  تسا ، ینمشد  رس 

فرط رد  مه  ار  يا  هزیگنا  تسا ، یقالخا  شزرا  جوا  هک  نیا  رب  هوالع  نارگید ، دب  راتفر  لباقم  رد  يراتفر  شوخ 
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بتارم و ياراد  یشزرا  رظن  زا  ناسنا  ياهراتفر  مالـسا ، یـشزرا  هاگتـسد  رد  .دنک  یم  داجیا  یقالخا  شزرا  نیا  بسک  يارب  لباقم 
دروم رد  الثم ، .توافتم  تاجرد  اب  مه  نآ  تبثم ، دـح  رد  یهاگ  تسا و  یثنخ  دـح  رد  یهاگ  شزرا ، نیا  .تسا  یفلتخم  تاجرد 

رفـص دـح  رد  یثنخ و  يراذـگ  شزرا  رظن  زا  دـهد ، ماجنا  اهنآ  هب  تبـسن  ار  راک  نامه  هباشم  ناسنا  رگا  یهاگ  نارگید ، دـب  راتفر 
، دنک یمن  لثم  هب  هلباقم  اهنت  هن  نارگید  دـب  راتفر  لباقم  رد  هک  یـسک  لمع  اما  .تبثم  شزرا  هن  دراد و  یفنم  شزرا  هن  ینعی  تسا ؛

.تسا تبثم  شزرا  ياراد  دهد ، یم  ماجنا  اهنآ  هب  تبسن  مه  يرتهب  راتفر  هکلب 

یـصاخ لکـش  هب  یلمع  رگا  دب ؛ ای  تسا و  بوخ  ای  راتفر  کی  یلک ، روط  هب  هک  دنراد  داقتعا  يا  هدع  قالخا ، هفـسلف ي  ثحب  رد 
یطیارـش بوخ  راک  دـیوگ : یم  هراب  نیا  رد  فورعم ، یقـالخا  فوسلیف  تناـک ، .دـب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، بوخ  دوش  ماـجنا 

لیلد هب  ار  راـک  ناـسنا  هک  تسا  نیا  طیارـش  نیا  هلمج ي  زا  تسناد ، بوخ  ار  راـک  نآ  ناوت  یم  اـهنآ  ققحت  تروص  رد  هک  دراد 
.يرگید هزیگنا ي  ای  فطاوع و  يور  زا  هن  دهد  ماجنا  نادجو  ای  لقع  مکح  زا  تعاطا 

شزرا دقاف  دنک ، یم  يراتسرپ  شلفط  زا  دزیخ و  یمرب  نیریـش  باوخ  زا  بش  ياه  همین  هک  يردام  لمع  تناک ، هاگدید  ساسا  رب 
! تسا هدز  راک  نیا  هب  تسد  دوخ  هفطاع ي  ياضرا  يارب  ردام  هک  ارچ  تسا ؛ یقالخا 

زا یلمع  تسا  نکمم  .تسین  تابثا  یفن و  نیب  اهنآ  رما  ینعی  دنا ؛ بتارم  ياراد  تبثم  ياه  شزرا  مالـسا ، یـشزرا  هاگتـسد  رد  اما 
.دشاب هتشاد  شزرا  تیاهن  یب  ات  هجرد  کی 

اهتنم دنا ، شزرا  ياراد  یگمه  صولخ ، تیدوبع و  بتارم 
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ترضح نآ  .دنتشاد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  یصولخ  تسا ، مالـسا  رظن  دم  هک  یلماک  صولخ  نآ  .توافتم  تاجرد  اب 
[. 172  ] .کتدبعف هدابعلل  الها  کتدجو  نکل  کتنج  یف  اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدبع  ام  دنیامرف : یم 

هحفص 215] ]

تاجرد بتارم و  بوخ  لامعا  هکلب  دریگ ، یمن  رظن  رد  چـیه » ای  همه   » لکـش رد  ار  اـه  شزرا  مالـسا ، یـشزرا  هاگتـسد  نیارباـنب ،
نامه هب  دشاب ، رت  شیب  يراک  رد  ناسنا  صالخا  ردق  ره  دراد ؛ یگتسب  ناسنا  تین  هب  اهراک  زا  يرایـسب  شزرا  هتبلا  .دنراد  یناوارف 

لد میمـص  زا  اعقاو و  دیاب  راک  دـیآ ؛ یمن  تسد  هب  هللا » یلا  هبرق   » ظفل نتفگ  اب  اهنت  مه  صالخا  .تسا  رتالاب  راک  نآ  شزرا  نازیم 
.دشاب ادخ  يارب 

شزیگنا تفرعم و  هطبار  هب  هجوت  یتیبرت : هتکن  کی 

.دوش یم  ریذپ  ناکما  جیردت  هب  سفن و  تیبرت  اب  مهم  نیا  اریز  دـنک ؛ بسک  ار  لماکت  يالاب  بتارم  دـناوت  یمن  هراب  کی  هب  ناسنا 
بتارم توافت  عقاو  رد  .دـشاب  یم  اـهنآ  مهف  كرد و  تفرعم و  نازیم  اـب  بساـنتم  مالـسا ، یتیبرت  هاگتـسد  رد  زین  اـه  ناـسنا  تیبرت 

همه الثم  .دـشاب  یم  توافتم  مه  دارفا  تیبرت  اهنآ  تفرعم  هب  هتـسب  و  ددرگ ، یم  زاب  دارفا  تیبرت  تفرعم و  توافت  هب  اـهراک  شزرا 
، دوش هدناوخ  ایر  ای  يدام و  ضارغا  يارب  زامن  رگا  دوش و  ماجنا  تبرق  تین  هب  هک  تسا  نیا  زامن  تحص  طرـش  هک  میناد  یم  ام  ي 
اه ناسنا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دـنروایب ؟ اج  هب  ار  زامن  لماک  صولخ  اب  اعقاو  دـنناوت  یم  اه  ناملـسم  همه ي  ایآ  اـما  .دراد  لاکـشا 

تفرعم و رظن  زا  مدرم  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد  ناـشلامعا  رد  ار  لـماک  صولخ  نآ  یگدـنز ، طیارـش  لـحارم و  همه ي  رد  دـنناوت  یمن 
نس هب  هزات  هک  يا  هلاس  هن  هچب ي  رتخد  زا  الثم ، .دنرادن  رارق  حطس  کی  رد  تخانش 
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قیوشت يارب  دـیاب  ناسنا  .دروآ  اج  هب  لماک  صولخ  اب  ار  شتادابع  ریاس  اـهزامن و  هک  تشاد  عقوت  ناوت  یمن  تسا  هدیـسر  فیلکت 
كدوک تین  رد  اه  هزیگنا  هنوگ  نیا  هک  تسا  تسرد  .دیامن  دیجمت  فیرعت و  وا  زا  نارگید  يولج  یتح  زامن ، ندناوخ  هب  كدوک 

تسین يدح  رد  كدوک  تخانش  .تسین  نیا  زج  يا  هراچ  وا  ندرک  ناوخزامن  يارب  اما  دهاک ، یم  نآ  صولخ  زا  دراذگ و  یم  رثا 
لقع و ندـش  رت  شیب  اـب  جـیردت  هب  یلو  .تسا  یفاـک  دـناوخب  عقوم  هب  ار  شزاـمن  هک  نیمه  دـنک ؛ كرد  ار  لـیاسم  هنوگ  نیا  هک 

.ددرگ لیان  لماکت  يالاب  لحارم  هب  ات  دنک  رت  صلاخ  ار  دوخ  تین  دناوت  یم  شتفرعم 

زا تیعبت  هزیگنا  هب  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  یقالخا  لعف  دیوگ  یم  هک   ) تناک یقالخا  هاگتسد  قبط  ار  ناملامعا  میهاوخب  ام  رگا 
افرـص هک  میباین  مه  قادصم  کی  اهنآ  لاعفا  ناسنا و  اه  نویلیم  نیب  رد  دیاش  میهد ، ماجنا  دشاب ) هدـش  ماجنا  نادـجو  ای  لقع  مکح 

هزیگنا هب 

هحفص 216] ]

فلتخم ياه  هزیگنا  هب  هجوت  اب  مالـسا  یتیبرت  هاگتـسد  میدرک ، هراشا  هک  روط  نامه  اـما  .دـشاب  هتفرگ  ماـجنا  لـقع  مکح  زا  تیعبت 
یم باسح  هب  تدابع  کی  نوچ  تسا و  داهج  اه  ناملسم  فیاظو  زا  یکی  لاثم ، يارب  .دزرو  یم  تردابم  اه  ناسنا  تیبرت  هب  دارفا 

يارب مالـسا  دـنرادن ، رارق  ییالاب  هبترم ي  رد  صـالخا  رظن  زا  مدرم  همه ي  هک  اـج  نآ  زا  اـما  .دوش  ماـجنا  هللا  یلا  هبرق  دـیاب  دـیآ ،
شزیگنا يارب  .تسا  يدام  رت  شیب  داهج ، رد  تکرـش  يارب  دارفا  یخرب  هزیگنا  .دـنک  یم  هجوت  دارفا  فلتخم  ياه  هزیگنا  هب  داهج ،

.تسا هداد  رایسب  ياه  تمینغ  نتفرگ  هدعو  امش  هب  ادخ  [ 173 [ ؛ اهنوذخأت هریثک  مناغم  هللا  مکدعو  دیامرف : یم  نآرق  يدارفا  نینچ 
یعون راک ، نیا 
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.مینک هیهت  شیارب  ار  يزاب  بابـسا  نالف  ات  دـناوخب  زامن  میهاوخب  نامدـنزرف  زا  ام  هک  نیا  دـننام  تسرد  تسا ؛ ندرک  هزیگنا  داجیا 
ياهراک تمـس  هب  ار  اهنآ  دیعو ، هدعو و  نداد  اب  دیاب  ینعی  دـنراد ؛ ار  كدوک  مکح  هک  دـننک  یم  یگدـنز  يدارفا  مه  هعماج  رد 

زا دیامن ؛ یم  یفرعم  زین  ار  يرتالاب  ياه  شزرا  داهج ، ماجنا  يارب  الثم  دـنک و  یمن  افتکا  دـح  نیا  هب  مالـسا  هتبلا  .داد  قوس  بوخ 
و یهلا ، نادیواج  ياه  تمعن  تشهب و  هب  لین  شزرا  ای  هتشاد ، اور  متس  ملظ و  اه  ناملـسم  رب  هک  ینمـشد  رب  يزوریپ  شزرا  هلمج ،

.دنوادخ تیاضر  بسک  شزرا  ای 

: دیامرف یم  هداد و  رارق  شنزرـس  دروم  دنا ، هتـسج  تکرـش  داهج  رد  يدام  ياه  هزیگنا  لیلد  هب  هک  ار  یناسک  همادا ، رد  نآرق  هتبلا 
رکف هب  .ار  ترخآ  امـش  يارب  ادـخ  دـیهاوخ و  یم  ار  ایند  زیچاـن  یناـف  عاـتم  امـش  [ 174 [ ؛ هرخآلا دـیری  هللا  ایندـلا و  ضرع  نودـیرت 

بتارم یمیاد ، شاداپ  رجا و  باذـع ، زا  تاجن  نوچ : مه  یناوارف  بتارم  ياراد  زین  دوخ  هک  تسا  يرتالاب  هزیگنا ي  ندوب ، ترخآ 
یم ار  ادـخ  يدونـشخ  طـقف  هک  ارچ  تسا ؛ رتـالاب  مه  نیا  زا  دارفا  یخرب  تـمه  هزیگنا و  .دـشاب  یم  ندـع  تاـنج  تـشهب و  هیلاـع 

هزیگنا نیا  تمـس  هب  جـیردت  هب  مه  ار  اـه  ناـسنا  ریاـس  دـهاوخ  یم  مالـسا  اـما  تسا ، مک  دارفا  هنوگ  نیا  دادـعت  هچ  رگا  .دـنهاوخ 
يدام فادها  زا  ار  اه  ناسنا  هجوت  دهاوخ  یم  اهنآ  هطساو ي  هب  مالـسا  هک  تسا  ییاه  هزیگنا  اهنیا  تروص ، ره  رد  .دزاس  نومنهر 

.دیامن بلج  يورخا  يونعم و  فادها  هب  يویند  و 

هحفص 217] ]

رصحنم ار  شتیبرت  دنوادخ  .تسا  اه  ناسنا  تفرعم  بتارم  اب  بسانتم  اه ، شزرا  هب  ندیشخب  ققحت  رد  مالسا  یتیبرت  شور  نیاربانب 
ناملس و لاثما  هب 
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دارفا تمه  نوچ  اما  .دنریگ  رارق  نآرق  مالسا و  تیبرت  ریثأت  تحت  ناشتفرعم  مهف و  اب  بسانتم  دیاب  مه  نارگید  تسا ، هدرکن  رذوبا 
ناشتمه هک  هاگ  نآ  دنک و  یم  تیبرت  يدام  ياه  هزیگنا  داجیا  اب  ادـتبا  دنـشاب ، یم  نییاپ  تمه  ياراد  هک  ار  یخرب  تسا ، توافتم 

، دمآ ادـخ  تبحم  یتقو  دـنک و  یم  ادـیپ  ادـخ  تبحم  ناسنا  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  .دزاس  یم  انـشآ  رگید  فراعم  اب  دـش ، رتدـنلب 
.دوش یم  لح  ناسنا  تالکشم  زا  يرایسب 

نانابرهمان اب  ینابرهم 

ار نارگید  قوقح  دننک ، یم  ملظ  دنبدا ، یب  دننابز ، دب  الثم ،  ) دـنراد بسانمان  ياهراتفر  هعماج  رد  هک  یناسک  اب  ترـشاعم  هوحن ي 
اب .دـشاب  یم  نسحا  هب  هلباقم  دارفا ، هنوگ  نیا  لباقم  رد  راتفر  نیرتهب  .دـشاب  یم  یفلتخم  بتارم  ياراد  زین  ...و ) دـننک  یمن  تیاعر 

، تسا ام  تیذا  رازآ و  ددـص  رد  هک  یـسک  اب  يراتفر  شوخ  اریز  دوش ؛ یم  لح  اـم  يویند  تالکـشم  لوا ، هجرد ي  رد  راـک ، نیا 
هنأک هوادع  هنیب  کنیب و  يذلا  اذاف  دنک : یم  تسود  هب  لیدبت  ار  نمشد  درف  ایناث ، ددرگ و  یم  وا  رش  زا  ندنام  ناما  رد  بجوم  الوا 

زا هک  یهلا ، تیاضر  بسک  رطاخ  هب  طقف  ار  شیاهراک  جـیردت  هب  ناسنا  ات  دوش  یم  بجوم  راک  نیا  نینچ  مه  [ 175  ] .میمح یلو 
مالـسا و دنک و  روصت  ادخ  تیاضر  بسک  زا  رتالاب  ار  يا  هزیگنا  چیه  دـناوت  یمن  ناسنا  .دـهد  ماجنا  تسا ، اه  شزرا  هیلاع  بتارم 

.دبای تسد  لامک  تفرعم و  زا  دح  نیا  هب  هک  دننک  تیبرت  يروط  ار  ناسنا  دنهاوخ  یم  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 

اب ار  دوخ  دنویپ  دنیامرف : یم  بدنج  نب  هللادبع  هب  باطخ  دوخ  مالک  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  ور  نیمه  زا 
هطبار عطق  وت  اب  هک  یناگیاسمه  ناتسود و  لیماف و 
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نیا زا  وا  اما  یتشاد ، زاین  یـسک  يرای  کمک و  هب  رگا  نینچ  مه  .نکم  راتفر  ناشدوخ  دننام  هب  ناشیا  اب  امن و  رت  مکحم  دـنا  هدرک 
، داد مانشد  وت  هب  رگا  یتح  هدب ، خساپ  يراتفرـشوخ  اب  ار  نارگید  دب  راتفر  .امنم  شمورحم  يو  جایتحا  ماگنه  هب  دیزرو ، غیرد  راک 

ار نارگید  ملظ  هدب و  جرخ  هب  یگنادرم  نارگید ، يدرمناوجان  لباقم  رد  راذگب ، مارتحا  وا  هب  وت 

هحفص 218] ]

کمـصاخ و نم  فصنا  کبـس و  نم  یلع  ملـس  کیلا و  ءاسا  نم  یلا  نسحا  کمرح و  نم  طعاو  کـعطق  نم  لـص  ریگب : هدـیدان 
زا کی  چیه  ایآ  دنیامرف : یم  دننک و  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  ناشنایعیش ، رد  هزیگنا  داجیا  يارب  ترـضح  سپـس  .کملظ  نمع  فعا 

ناموصعم تارـضح  زج  هب  .کنع  یفعی  نا  بحت  کنا  امک  درذگرد ؟ ناتناهانگ  زا  دنوادخ  دیـشاب  هتـشادن  راظتنا  هک  دـیتسه  امش 
هک دنلیاق  یناهانگ  ناشدوخ  يارب  دنراد  رارق  هک  یماقم  رد  مه  اهنآ  هتبلا  .دشاب  زاین  یب  ادخ  وفع  زا  هک  تسین  یسک  مالـسلا  مهیلع 

هابتـشا زا  میتسین  رـضاح  میراد ، ار  ادخ  وفع  راظتنا  هک  ام  هنوگچ  لاح  .دننک  یم  وفع  بلط  دنراد و  سرت  ادخ  زا  ام  زا  شیب  رایـسب 
دننک و وفع  دـیاب  و  [ 176 [ ؛ مکل هللا  رفغی  نأ  نوبحت  الأ  اوحفـصیل  اوفعیل و  و  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  نآرق  میرذـگرد !؟ نارگید 

؟ دیاشخبب امش  رب  ادخ  هک  دیرادن  تسود  رگم  .دنیامن  تشذگ 

يارب .دوش  یم  تشذـگ  ناشناهانگ  زا  تمایق  زور  دـننک ، یم  تشذـگ  نارگید  هب  تبـسن  هک  یناسک  تسا ، هدـمآ  مه  تاـیاور  رد 
تخس ناشلامعا  هبـساحم  رد  تمایق  زور  رد  مه  دنوادخ  دننک ، یم  تشذگ  دنریگ و  یم  ناسآ  رایـسب  هلماعم  رد  هک  یناسک  لاثم ،

يریگ تخس  هلماعم  رد  هک  ییاهنآ  اما  .دنریگ  یمن 
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.دریگ یم  تخس  اهنآ  رب  مه  دنوادخ  تمایق  زور  دننک ، دوس  رت  مک  لایر  کی  ادابم  هک  دنیامن  یم 

اهنآ تاهابتـشا  زا  مینک و  يراـتفر  شوـخ  نارگید  هب  تبـسن  مـینک  یعـس  دـیاب  درذـگب ، اـم  زا  ادـخ  میهاوـخ  یم  اـم  رگا  نیارباـنب 
.درک میهاوخ  تبحص  رت  شیب  دعب  هسلج  رد  هللاءاش  نا  هراب  نیا  رد  .میرذگرد 

وفع یقالخا  شزرا 

.تسا تشذگ  وفع و  هلأسم ي  هتفرگ ، رارق  ناوارف  دـیکأت  دروم  تایاور  میرک و  نآرق  رد  هک  یقالخا  لیاضف  نیرت  گرزب  زا  یکی 
نع نیفاـعلا  ظـیغلا و  نیمظاـکلا  ءارـضلا و  ءارـسلا و  یف  نوقفنی  نیذـلا  دـیامرف : یم  وفع  هراـبرد ي  تاـیآ  زا  یکی  رد  میرک  نآرق 

زا دـنناشن و  یم  ورف  بضغ  مشخ و  دـننک و  یم  قافنا  یتسدـگنت  تعـسو و  لاح  رد  ارقف  هب  دوخ  لام  زا  هک  یناسک  [ 177 [ ؛ سانلا
نارگید هب  تبسن  دیاب  درذگرد ، نامناهانگ  زا  دنوادخ  میهاوخب  رگا  ام  .دنرذگ  یم  رد  مدرم  يدب 

هحفص 219] ]

رگم .دنیامن  تشذگ  دـننک و  وفع  دـیاب  و  [ 178 [ ؛ مکل هللا  رفغی  نأ  نوبحت  الأ  اوحفـصیل  اوفعیل و  و  میـشاب : هتـشاد  تشذـگ  وفع و 
؟ دیاشخبب امش  رب  ادخ  هک  دیرادن  تسود 

، نخس رگید  هب  یبسن ؟ ای  دراد  قلطم  شزرا  یقالخا  تلیـضف  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  دوش ، حرطم  اج  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  یلاؤس 
؟ ریخ ای  دنک  وفع  نارگید  زا  دیاب  یطیارش  ره  تحت  اج و  همه  رد  ناسنا  ایآ 

، دـنوش یم  دادـملق  ناشتاعوضوم  عبات  الک  اه  شزرا  نآ  ساسا  رب  تسا و  حرطم  قالخا  هفـسلف ي  رد  هک  تیبسن  ثحب  زا  هتـشذگ 
صخـش دروم  رد  اـم  زا  توغاـط ، ناـمز  رد  رگا  لاـثم ، يارب  .دوش  یم  عقاو  ناونع  دـنچ  قادـصم  راـک ، کـی  یهاـگ  تفگ ، دـیاب 

ایآ هک  دش  یم  لاوس  هدروآ  هانپ  ام  هب  هتخیرگ و  كاواس  نارومأم  تسد  زا  هک  یمولظم 
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ار صخـش  نآ  هاگ  یفخم  تسین ، بوخ  نتفگ  غورد  هک  تهج  نآ  زا  تسیاب  یم  اـیآ  میتفگ ؟ یم  هچ  دـیاب  هن ، اـی  میا  هدـید  ار  وا 
یمن : » میتفگ یم  خـساپ  رد  میدرک و  یم  یعالطا  یب  راهظا  دـیاب  یم  مولظم  درف  نآ  ناج  تاجن  يارب  هک  نیا  اـی  میداد ، یم  ناـشن 

تاـجن ، » نآ تشاد و  مه  يرگید  ناونع  اـما  تشاد ، ییوگ  غورد  ناونع  اـم  خـساپ  نیا  هچرگ  مناد ،» یمن   » میتـفگ یم  رگا  مناد ؟»
نداد تاجن  شزرا  ای  نتفگ  تسار  شزرا  تسا ؛ رت  شیب  کی  مادـک  شزرا  دـید  دـیاب  اج ، نیا  رد  .تسا  هاـنگ » یب  صخـش  کـی 

؟ ملاظ يدرف  تسد  زا  هانگ  یب  ناسنا  کی 

.دنک رییغت  نآ  شزرا  رگید ، ناونع  دنچ  ندش  حرطم  اب  تسا  نکمم  ینعی  تسا ؛ یمکح  نینچ  ياراد  زین  نارگید  زا  وفع  هلأسم ي 
رد يرگید  اب  يدرف  رگا  الثم ، .دـنک  یم  ادـیپ  یتوافتم  مکح  دوش ، يرگید  دارفا  اـی  درف  قوقح  عییـضت  بجوم  یـسک ، زا  وفع  رگا 

کیرش هب  دهد ، رارق  شـشخب  وفع و  دروم  ار  وا  دهاوخب  رگا  اج  نیا  رد  هدرک ، تنایخ  لام  نآ  رد  یـصخش  تسا و  کیرـش  یلام 
قح عییـضت  بجوم  دوخ ، قح  زا  نتـشذگ  اج ، نیا  رد  .دشابن  یـضار  مادقا  نیا  زا  يو  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  ملظ  دوخ 

.تسین هدیدنسپ  قالخا  عرش و  رظن  زا  هک  دوش  یم  يرگید 

دنسپان تشز و  راک  صخش ، نآ  هک  دوش  یم  بجوم  ینعی  ددرگ ؛ یم  يو  یخاتسگ  بجوم  راک ، هانگ  کی  وفع  یهاگ  نینچ  مه 
یتسود هب  وا  ینمشد  دیامن و  حالصا  ار  دوخ  هدش ، هبنتم  یطاخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  تشذگ  وفع و  هفسلف ي  .دیامن  رارکت  ار  دوخ 

اذاف ددرگ : لیدبت 

هحفص 220] ]

درف ندش  رت  يرج  بجوم  وفع  رگا  نیاربانب  [ 179  ] .میمح یلو  هنأک  هوادع  هنیب  کنیب و  يذلا 
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.دومن تشذگ  وا  زا  دیابن  ددرگ ، راک  هانگ 

هک تسین  مولعم  هشیمه  ساسا ، نیا  رب  .دشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  هعماج  دوخ و  حلاصم  هراومه  دـیاب  راک  نیا  رد  ناسنا  یلک ، روط  هب 
زا يریگولج  بجوم  تسا ، هدومن  لاـمیاپ  ار  نارگید  قوقح  هک  يدرف  تازاـجم  هیبنت و  تسا  نکمم  ـالثم  دـشاب ؛ هار  نیرتـهب  وفع 
 - ود ره  هعماـج -  درف و  هک  تسا  هتکن  نیمه  مالـسا ، رد  تازاـجم  ماـکحا  ياـه  هفـسلف  زا  یکی  ـالوصا  .دوش  دـب  راـک  نآ  رارکت 
هک تسا  نیا  يارب  دوش ، يراـج  ماـع  ـألم  رد  راـک  هاـنگ  درف  دـح  هداد  روتـسد  دراوـم  زا  یخرب  رد  مالـسا  هک  نیا  .دـنوش  حالـصا 

.دنوشن يراک  نینچ  بکترم  دنریگب و  تربع  مه  نارگید 

.دراد تافانم  یمالـسا  تفأر  وفع و  اب  راک  نیا  دـنتفگ : یم  یخرب  دـندرک ، یم  تازاجم  ار  ناراک  تیانج  یتقو  بالقنا ، لـیاوا  رد 
نآ دننک  یم  تازاجم  هک  ینارگ  متس  ناراک و  هانگ  رامش  دننک ، یم  روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یتقو  میراد  مه  تیاور  رد 

؛ تخیر یمن  ار  مدرم  نوخ  نینچ  نیا  دوب ، مالـسلااهیلع  همطاف  دالوا  زا  صخـش  نیا  رگا  دـنیوگ : یم  يا  هدـع  هک  تسا  داـیز  ردـق 
شا هجیتن  دنوشن ، تازاجم  یناسک  نینچ  رگا  دید  دیاب  هک  نآ  لاح  .دننیب  یم  یمالـسا  تفوطع  تمحر و  فالخ  ار  راک  نیا  ینعی 
ظفح يارب  صاـصق  و  [ 180 [ ؛ بابلألا یلوأ  ای  هاـیح  صاـصقلا  یف  مکل  و  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  دـش ؟ دـهاوخ  هچ 

.نادنمدرخ يا  تسا  امش  تایح 

هللا دودـح  دـعتی  نم  و  دـیامن : یم  دـیکأت  هلأـسم  نیا  رب  مه  نآرق  .دوـش  یم  هعماـج  تاـیح  تمحر و  بجوـم  یهلا  دودـح  يارجا 
رد هتبلا  .دنناراک  متس  تقیقح  هب  اهنآ  دننک ، یم  یچیپرس  ادخ  ماکحا  زا  هک  نانآ  [ 181 [ ؛ نوملاظلا مه  کئلوأف 
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.دشخبب ار  دودح  دراد  قح  هیقف ) یلو   ) عرش مکاح  دنک ، اضتقا  یمالسا  هعماج ي  مالسا و  حلاصم  هک  يدراوم 

تسا هدمآ  تایاور  رد  .ددرگ  يریگولج  هعماج  رد  داسف  عویـش  زا  هک  تسا  نیا  صاصق  تاید و  دودح ، يارجا  هفـسلف ي  نیاربانب 
رد یهلا  دودح  زا  دح  کی  يارجا  تکرب  هک 

هحفص 221] ]

هتکن نیا  دیاب  یمالسا  ماظن  نالوؤسم  .تسا  رت  شیب  دیامن ، مرخ  زبسرـس و  ار  اج  همه  درابب و  نیمز  رب  هک  یعیـسو  ناراب  زا  هعماج ،
یتنایخ دوخ  دراوم ، یخرب  رد  اسب  هچ  دـنا ، هدرک  تنایخ  لاملا  تیب  هب  هک  یناـسک  زا  تشذـگ  وفع و  هک  دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار 

لداع دهاش  رفن  راهچ  دـنا و  هدـش  تفع  یفانم  لمع  بکترم  هک  یناسک  دروم  رد  میرک  نآرق  .دـشاب  یم  مدرم  هعماج و  هب  گرزب 
رارق دوخ  فطاوع  ریثأت  تحت  ادابم  دـینزب ، هنایزات  مدرم  يولج  ار  اهنآ  دـیامرف : یم  دـنا ، هداد  تداهـش  اهنآ  تشز  راک  هراـبرد  مه 

لد ود  نآ  هب  تبـسن  ادـخ  نـید  رد  و  [ 182 [ ؛ هللا نید  یف  هفأر  امهب  مکذـخأت  ـال  و  دـییامن : یـشوپ  مشچ  دـح  يارجا  زا  دـیریگب و 
.دینکم يزوس 

يارجا دـیاوف  اسب  هچ  تسا ؛ رت  مهم  رایـسب  دـنا ، هداد  ماجنا  تفع  یفانم  لامعا  هک  رفن  ود  يوربآ  ظفح  زا  هعماـج  حـلاصم  تیاـعر 
.دشاب رت  شیب  رایسب  ناراک  هانگ  یخرب  ششخب  وفع و  زا  یهلا  دودح 

یفعی نا  بحت  کنا  امک  کملظ  نمع  فعا  و  دـنیامرف : یم  دوخ  نانخـس  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح 
نامه هتبلا  .دننک  تشذگ  امش  زا  نارگید  دیراد  تسود  هک  روط  نامه  دینک ، تشذگ  تسا  هدرک  متس  امش  هب  هک  یسک  زا  کنع ؛

هک ار  یناسک  میرادن  قح  ام  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  دش ، هراشا  رت  شیپ  هک  هنوگ 
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.میرذگب دوخ  قح  زا  میناوت  یم  طقف  ام  میهد ؛ رارق  ششخب  وفع و  دروم  دنا  هدرک  تنایخ  لاملا  تیب  رد 

شـشخب دروم  یتح  هدـش و  یتیانج  بکترم  يرگید  هب  تبـسن  یـسک  رگا  .تسا  سانلا » قح   » و هللا » قح   » هلأسم ي رگید ، هتکن ي 
ادخ قح  قح ، بحاص  تشذگ  اب  نخـس ، رگید  هب  .دریگ  یمن  رارق  دنوادخ  شـشخب  دروم  امازلا  دشاب ، هتفرگ  رارق  مه  صخـش  نآ 

هک نیا  رب  هوالع  دراوم  نیا  رد  نیاربانب ، .دوش  یم  هدیـشخب  راگدرورپ ، يوس  زا  نآ  شریذپ  هبوت و  اب  ادخ  قح  .دوش  یمن  هدیـشخب 
.درذگ رد  ام  هانگ  زا  مه  یتسه  قلاخ  ات  مییامن  ششخب  وفع و  بلط  زین  دنوادخ  هاگرد  زا  دیاب  مییامن ، بلج  ار  مدرم  تیاضر  دیاب 

لاعتم يادخ  تافـص  زا  یکی  ...هللا  وفعب  ربتعاف  دـنیامرف : یم  هدرک ، هیـصوت  یهلا  مرک  وفع و  زا  نتفرگ  سرد  هب  همادا  رد  ترـضح 
ادـخ تافـص  رهظم  مینک  یعـس  دـیاب  مه  اـه  ناـسنا  اـم  .دـهد  یم  رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  ود -  ره  بوخ -  دـب و  هک  تسا  نیا 

بوخ و ياه  ناسنا  زا  معا  مدرم ، همه ي  اب  دنک ، یم  اضتقا  تحلصم  تمکح و  هک  يدراوم  رد  ینعی  میشاب ؛

هحفص 222] ]

تینامحر تفـص  دـنیامن  شـشوک  اه  ناسنا  هک  تسا  يرتالاب  هزیگنا ي  مه  نیا  .میـشاب  هتـشاد  تفوطع  رهم و  اب  مأوت  يراتفر  دـب ،
نا يرت  الا  دزاس : یمن  مورحم  دوخ  تمحر  زا  ار  ناراک  هانگ  تسا ، قلطم  لامک  هک  دـنوادخ  اریز  دـننک ؛ تیوقت  دوخ  رد  ار  یهلا 

نادب نابوخ و  رب  ادخ  دیشروخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  نیئطاخلا ؛ نیحلاصلا و  یلع  لزنی  هرطم  نا  راجفلا و  راربألا و  یلع  تقرـشا  هسمش 
؟ دراب یم  ودره -  ناراکاطخ -  ناراکوکین و  رب  مه  ادخ  ناراب  دبات و  یم  ناسکی 

هحفص 223] ]

نمؤم لاعفا  تیاغ  ترخآ ، ادخ و 

هراشا

یلع قدصتت  بدنج ال  نبا  ای 
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يذـلا ناف  کلامـش  اهیلع  علطت  الف  کنیمیب  تیطعأ  اذا  نکل  كرجا و  تیفوتـسا  دـقف  کلذ  تلعف  نا  کنأف  كوکزیل  سانلا  نیعا 
بدنج نبا  ای  ...کتقدص  یلع  سانلا  علطی  نا ال  كرـضی  يذلا ال  مویلا  یف  داهـشالا  سوؤر  یلع  هینالع  کیزجی  ارـس  هل  قدـصتت 

رشلا هنجلا و  یف  هلک  ریخلا  لعج  زع  لج و  هللا  نال  هرخالا  دعب  الا  رشلا  ریخلا و  يرت  نل  کماما و  هلک  رـشلا  نا  کماما و  هلک  ریخلا 
هب فرعتی  القع  هیف  بکر  هدـشر و  همهلا  نامیالاب و  همرکا  يدـهلا و  هل  هللا  بهو  نم  یلع  بجاولا  ناـیقابلا و  اـمهنال  راـنلا  یف  هلک 
نا هاسنی و  هللا و ال  رکذـی  نا  هرفکی و  هللا و ال  رکـشی  نا  هسفن  یلع  بجوی  نا  هایند  هنید و  رما  هب  ربدـی  اـمکح  اـملع و  هاـتآ  همعن و 

هدعو و يذلا  لیزجلل  اقولخم و  هأشنا  ذا  دـعب  هیلع  معنا  يذـلا  ثیدـحلل  رظنلا و  نسحب  هل  درفت  يذـلا  میدـقلل  هیـصعی  هللا و ال  عیطی 
یلا هبدـن  کلذ و  نم  هلمح  ام  ریـسیت  یلع  نوعلا  هل  نمـض  هب و  مایقلا  نع  زجعی  ام  هتعاط و  قوف  هتعاط  نم  هفلکی  مل  يذـلا  لضفلا 
یف ایـضام  هاوهل  ادلقتم  هبر  نیب  هنیب و  امیف  هناهتـسالا  بوث  سبل  دق  هنع  زجاع  هرما و  امع  ضرعم  وه  هفلک و  ام  لیلق  یلع  هناعتـسالا 

لزانم راـجفلا  لـمعب  لزنی  نا  عمطی  نا  دـحال  یغبنی  اـم  سودرفلا و  ناـنج  ینمتی  کـلذ  یف  وه  هترخآ و  یلع  هایندـل  ارثؤم  هتاوهش 
تءاج همایقلا و  تماق  هعقاولا و  تعقو  ول  هنا  اما  راربالا 

هحفص 224] ]

نمل کلذ  دنع  تنقیا  باسحلا  مویل  قئالخلا  زرب  ءاضقلا و  لصفل  نیزاوملا  رابجلا  بصن  هماطلا و 
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.هرخالا یف  زوفلا  هب  اوجرت  امب  ایندلا  یف  مویلا  لمعاف  همادنلا  هرسحلا و  لحت  نمب  همارکلا و  هعفرلا و  نوکت 

تادابع رد  تین  شقن 

هب یـشخب  تسیچ ، بلطم  نیا  رـس  هک  نیا  اما  .دنک  یم  افیا  ناسنا  لامعا  شزرا  رد  هدننک  نییعت  یـشقن  تین  یمالـسا ، گنهرف  رد 
یمن لاقم  نیا  رد  ینف  هدرتسگ و  ياه  ثحب  حرط  هک  اج  نآ  زا  .دوش  یم  طوبرم  رگید  ياـه  هزوح  هب  یـشخب  قـالخا و  هفـسلف ي 

.دوش یم  هراشا  تین  راثآ  یخرب  هب  لامجا  هب  دجنگ ،

لامعالا امنا  دـندومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یفیرـش  ثیدـح  ینـس  هعیش و 
زا روظنم  هتبلا ، .درب  دهاوخ  هرهب  دوخ  تین  اب  بسانتم  سک  ره  تسا و  تین  هب  اهراک  شزرا  [ 183 [ ؛ يون ام  يرما ء  لکل  تاینلاب و 
یم ماجنا  ادـخ  يارب  ار  راک  نیا  نم  دـیوگب : الثم  دروایب و  نهذ  ای  نابز  هب  لامعا  ماجنا  زا  ار  دوخ  هزیگنا  ناسنا  هک  تسین  نیا  تین 

تـسد ای  يورخا و  ياه  شاداپ  هب  ندیـسر  ای  ادخ و  ياضر  لمع ، ماجنا  زا  ناسنا  یعقاو  هزیگنا ي  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  مهد ،
دهاوخ نامه  شـشاداپ  دـهد  ماجنا  یهلا  ریغ  یتین  هب  ار  يراک  ناسنا  رگا  ثیدـح  نیا  ساسا  رب  .دـشاب  یهلا  باذـع  زا  تاجن  مک ،

ماع روما  فرـص  ار  نآ  زا  يا  هدـمع  شخب  ای  شتورث و  مامت  هک  يردرایلیم  صخـش  ـالثم  .تشاد  دـهاوخن  يدزم  ادـخ  دزن  دوب و 
دروم هک  دشاب  نیا  افرـص  اهراک  نیا  ماجنا  زا  شتین  رگا  تسا ، هدرک  نآ  دننام  لپ و  ناتـسرامیب ، هسردـم ، نتخاس  لیبق : زا  هعفنملا 

تسا و هدرک  تفایرد  ار  شدزم  دش ، نایب  هک  یفیرش  ثیدح  قبط  دریگ ، رارق  مدرم  دیجمت  قیوشت و 
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.درادن یشاداپ  ادخ  دزن  رد 

هچ نانچ  رگا  تسا و  رفص  دح  رد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  ییادخ  تین  نآ  رد  هک  یلمع  شزرا  یمالـسا ، قالخا  هفـسلف ي  ساسا  رب 
، تسا لطاب  تدابع  لـصا  هک  نیا  رب  هوـالع  اریز  تسا ؛ رفـص  ریز  نآ  شزرا  دوش ، ماـجنا  ییاـمندوخ  هزیگنا ي  اـب  بجاو  یتداـبع 

يورخا باذع 

هحفص 225] ]

نیا دنناوت  یمن  اهنآ  .درادن  يراگزاس  بسانت و  ناناملـسم ، ریغ  هژیو  هب  ایند ، مدرم  یمومع  گنهرف  اب  هلأسم  نیا  .دراد  لابند  هب  مه 
چـیه و تسا ، هدوبن  راک  رد  یهلا  هزیگنا ي  نیا  تروص  هب  هعماج ، مدرم و  هب  صخـش  کی  ناوارف  تامدـخ  هک  دـنریذپب  ار  بلطم 

يارب ـالثم  دـهد ؛ ماـجنا  یتمدـخ  عاـمتجا ، رد  تیبوبحم  بسک  يارب  يدرف  رگا  ینید  ياـه  هزومآ  رظن  زا  اـما  .دوـش  هتـشاگنا  چوـپ 
يأر وا  هب  هطـساو  نیا  هب  زین  مدرم  دـیامن و  هعفنملا  ماع  روما  فرـص  ار  یتفگنه  غلابم  رت ، شیب  يأر  بسک  تاباختنا و  رد  يزوریپ 

.تشاد دهاوخن  ادخ  زا  یبلط  هدومن و  تفایرد  ار  دوخ  شاداپ  عقاو ، رد  دنهدب ،

هب ترخآ  رد  تلاح  نیا  روهظ  .دراذـگب  ياج  رب  ناسنا  حور  رد  یبوخ  رثا  هک  تسا  شزرا  ياراد  يزیچ  مالـسا ، یـشزرا  ماـظن  رد 
هطبار ي ای  ادـخ و  ناسنا و  نیب  هطبار ي  رگید ، ترابع  هب  .دوب  دـهاوخ  يورخا  ياه  تمعن  ریاس  اـی  یتشهب و  ياـه  تمعن  تروص 
هجیتن ي تقیقح  رد  نآ ، ياه  تمعن  تشهب و  .دـنام  یم  یقاب  ناسنا  حور  رد  هک  تسا  يرثا  ناـمه  یتشهب ، ياـه  تمعن  اـب  ناـسنا 
هلمج ي امـش  یتقو  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  هداد  ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  تسا  یلاـمعا 

يراج نابز  رب  ار  ربکا » هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس  »
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میتی لام  ندروخ  هب  تردابم  هک  یناسک  اـب  و  [ 184  ] دـیراک یم  تشهب  رد  دوخ  يارب  ار  یتخرد  راک  نیا  اـب  عقاو ، رد  دـیزاس ، یم 
[. 185  ] .اران مهنوطب  یف  نولکأی  امنا  املظ  یماتیلا  لاومأ  نولکأی  نیذلا  نا  دننک : یم  لوانت  شتآ  عقاو  رد  دننک ، یم 

یگرزب یکچوک ، .تسا  ام  یبلق  تین  دزاس ، یم  طبترم  ترخآ  ملاع  ادخ و  هب  ار  نآ  دـشخب و  یم  شزرا  ام  لمع  هب  هچنآ  نیاربانب 
رهاظ رد  .تسین  اهنآ  تیمک  هب  اهراک  شزرا  رگید ، نایب  هب  تسین ؛ اهنآ  شزرا  اـی  یـشزرا و  یب  هدـنهد ي  ناـشن  لاـمعا ، رهاـظ  و 

ییادج بجوم  هک  هچنآ  درادـن ، دوجو  مارح  هار  رد  نآ  فرـصم  لالح و  هار  رد  لوپ  ندرک  جرخ  نیب  الثم ، یتوافت ، چـیه  هیـضق ،
.دنک یم  صخشم  ار  ناسنا  لامعا  شزرا  هک  تسا  تین  هزیگنا و  .تسا  ناسنا  تین  دوش ، یم  رگیدکی  زا  اهنآ 

توافت اهنآ  نایم  دنتـسین و  دـح  کی  رد  اهنآ  رد  یهلا  ریغ  ياه  هزیگنا  ریثأت  ذوفن و  نازیم  ظاحل  زا  تادابع  هک ، نیا  رگید  هتکن ي 
ییامندوخ يارب  هک  یصخش  لاثم ، يارب  .دراد  دوجو 

هحفص 226] ]

راک هب  دنهد  یمن  تیمها  زامن  هب  هک  یناسک  دریگ و  رارق  ناوخزامن  نمؤم و  دارفا  قیوشت  دروم  تسا  نکمم  طقف  دناوخ ، یم  زامن 
مه ناملسم ، ریغ  مه  ناملـسم و  مه  اهنآ ، دننام  ناتـسرامیب و  هسردم و  نتخاس  لثم ، هعفنملا  ماع  روما  رد  اما  .دننک  یمن  یهجوت  وا 
رد ات  تسا  رت  شیب  ندرک  جرخ  لوپ  رد  ایر  ییامندوخ و  هنیمز ي  نیاربانب  .دنک  یم  لابقتسا  نآ  زا  ناوخزامن  ریغ  مه  ناوخزامن و 
هک نیا  لامتحا  دنک ، جرخ  لوپ  یـسک  رگا  اما  دهدب ، يأر  یـصخش  هب  ندـناوخ  زامن  يارب  هک  تسا  یـسک  رت  مک  .ندـناوخ  زامن 

نیا زا  .دراد  دوجو  دنهدب  يأر  وا  هب  يرت  شیب  دارفا 
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.تسا توافتم  دراد ، مدرم  يارب  یعفن  هک  ییاه  تدابع  اب  يدرف  تادابع  رد  دارفا  هزیگنا  ور ،

قافنا تفآ  ایر 

هک نیا  رب  هوالع  ناسنا  قافنا ، هلأسم ي  رد  .تسا  رایـسب  نآ  رد  ایر  ییامندوخ و  لامتحا  هک  تسا  ییاـه  تداـبع  هلمج  زا  قاـفنا » »
يا همطل  دوش  قافنا  وا  هب  تسا  رارق  هک  یصخش  يوربآ  هب  هک  دنک  لمع  يا  هنوگ  هب  دیاب  دشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  لمع  باوث  دیاب 

ناسنا رگا  .دـنوش  یم  تحاران  دوش ، قافنا  اهنآ  هب  نارگید  مشچ  يولج  رد  هک  نیا  زا  سفن ، تزع  ياراد  ياه  ناسنا  .ددرگن  دراو 
ظفح بقارم  راک  نیا  رد  ناسنا  ردق  ره  .تسا  رتهب  رایسب  دسانـشن  ار  وا  ناکمالا  یتح  دنمزاین  درف  هک  دنک  قافنا  يا  هنوگ  هب  دناوتب 
سنا هک  دنک  یم  ادیپ  باوث  ردق  نآ  کچوک ، رایسب  تدابع  کی  یهاگ  .دوب  دهاوخ  رت  شیب  بتارم  هب  شرجا  دشاب ، دارفا  يوربآ 

راک هب  نآ  رد  هک  تسا  یـصالخا  زین  تدابع و  نسح  تاهج  بادآ و  تیاعر  لیلد  هب  نیا  .دـننام  یم  زجاـع  نآ  ندرمـش  زا  نج  و 
یلعاف نسح  یلعف ، نسح  زا  ریغ  هکلب  دنیرفایب ، شزرا  دـناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب  يدام  تکرح  ای  یکیزیف و  لمع  کی  .تسا  هتفر 
هتـشاد نآ  ماجنا  يارب  یبوخ  تین  دیاب  زین  راک  هدننک  لعاف و  هکلب  دشاب ، بوخ  دیاب  راک  دوخ  اهنت  هن  ینعی  دشاب ؛ راک  رد  دیاب  مه 

هئام هلبنس  لک  یف  لبانس  عبس  تتبنأ  هبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاومأ  نوقفنی  نیذلا  لثم  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .دشاب 
ره رد  دیورب ، هشوخ  تفه  هناد  کی  زا  هک  تسا  يا  هناد  دننام  هب  دننک ، یم  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  ناشلام  هک  نانآ  لثم  [ 186 [ ؛ هبح

هک دشاب -  هناد  دص  هشوخ 
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هب باوث  شزرا و  نیا  هتبلا ، .دوش  دص  تفه  هناد  کی 

هحفص 227] ]

.دشاب [ 188 « ] هللا تاضرم  ءاغتبا   » و [ 187 « ] هللا هجو  نودیری   » نآرق ریبعت  هب  و  ادخ ، يارب  طقف  قافنا  هک  تسا  یطرش 

یلوصحم هک  یشتآ  دننام  دربب ؛ نیب  زا  ار  نآ  شزرا  یتسردان ، راک  ماجنا  اب  اما  دهد ، ماجنا  یتسرد  هب  ار  یلمع  تسا  نکمم  ناسنا 
.تسا يراذگ  تنم  ددرگ ، یم  ناسنا  بوخ  لامعا  نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  ییاهراک  هلمج  زا  [ 189 «. ] ران هیف  راصعا  : » دنازوسب ار 

.دیزاسن هابت  رازآ  تنم و  اب  ار  دوخ  ياه  هقدص  [ 190 [ ؛ يذألا نملاب و  مکتاقدص  اولطبت  ال  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 

زامن رد  ایر  هک  تسین  يدیدرت  هتبلا  .تسا  زامن  رد  صالخا  رب  دیکأت  زا  رت  شیب  بتارم  هب  قافنا ، رد  صولخ  هب  تبسن  نآرق  دیکأت 
ببس نادب  نیا  .دشاب  هدرک  شرافس  زامن  رد  صالخا  هب  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  يا  هیآ  رت  مک  اما  دش ، دهاوخ  نآ  نالطب  بجوم 

.تسا زامن  زا  رت  شیب  رایسب  قافنا  رد  ایر  زورب  هبئاش ي  هک  تسا 

ات نکم  قافنا  مدرم  مشچ  يولج  دـنیامرف : یم  بدـنج  نب  هللادـبع  هب  دوخ  ياـه  شرافـس  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
یهاوـخن ادـخ  دزن  يرجا  رگید  ینعی   ) يا هدرک  تفاـیرد  ار  تدوـخ  رجا  عـقاو ، رد  ینک ، نـینچ  رگا  دـننک ؛ شیاتـس  ار  وـت  ناـشیا 

عالطا مدـع  هک   ) یناهنپ هقدـص ي  يارب  .دوشن  هاگآ  تپچ  تسد  ینک  یم  قاـفنا  تتـسار  تسد  اـب  یتقو  هک  شاـب  ناـنچ  تشاد ،)
.داد دنهاوخ  وت  هب  قیالخ  همه ي  مشچ  شیپ  تمایق  زور  رد  ار  شاداپ  نیرتهب  دناسر ) یمن  وت  هب  يررض  چیه  ایند  رد  نآ  زا  مدرم 

یلک روط  هب  دشاب  ایر  اب  هتخیمآ  شلمع  دیاش  هک  لیلد  نیا  هب  دیابن  ناسنا  هتبلا 
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هب .دراد  زاب  کین  لامعا  ماجنا  زا  ار  ام  ات  دشاب  ناطیـش  سیاسد  زا  تسا  نکمم  راک  نیا  .دورن  قافنا  هلمج  زا  ریخ و  ياهراک  غارس 
زا ندـش  كاپ  بجوم  هک  ار ، سفن  اب  هزرابم ي  زا  يا  هبترم  نارگید  هب  دوخ  هقالع ي  دروم  ياهزیچ  ندیـشخب  اب  ناـسنا  لاـح ، ره 

تسیاشان نمؤم  يارب  ندیزرو ، لخب  هزادنا ي  هب  يزیچ  چیه  دیاش  دراذگ و  یم  رس  تشپ  دوش ، یم  اه  یگدولآ  یخرب 

هحفص 228] ]

لـخب و يوـخ  زا  ار  دوـخ  سک  ره  و  [ 191 [ ؛ نوحلفملا مه  کـئلوأف  هسفن  حـش  قوی  نم  و  دـیامرف : یم  نآرق  رد  دـنوادخ  .دـشابن 
هدرکن فرصم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  تورث  هک  دنچ  ره  نادنم ، تواخس  .دنملاع  ناراگتـسر  تقیقح  هب  نانآ  دراد ، هاگن  ایند  صرح 

.دنرت کیدزن  تشهب  هب  نالیخب  هب  تبسن  دنشاب ،

تاکرب دشاب ، طلـسم  دوخ  سفن  رب  دناوتب  ناسنا  هک  یتروص  رد  هتبلا  ینلع ، لکـش  هب  ریخ  راک  ماجنا  یهاگ  هک ، نیا  رگید  هتکن ي 
هک دـننک  یم  ادـیپ  تبغر  هزیگنا و  مه  نارگید  دـهد ، یم  ماجنا  ینلع  تروص  هب  ار  يریخ  راک  ناـسنا  یتقو  .دراد  یناوارف  باوث  و 

ناکدوک صوصخ  هب  هعماج ، مدرم  دوشن ، ماجنا  نارگید  مشچ  شیپ  رد  يریخ  راک  چیه  هک  دشاب  انب  رگا  .دنهد  ماجنا  ار  نآ  هباشم 
مهلف هینالع  ارـس و  راهنلا  لیللاب و  مهلاومأ  نوقفنی  نیذلا  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  .دـنرب  یمن  یپ  ریخ  راک  تیمها  هب  اه ، ناوجون  و 

، راکـشآ ناهن و  زور ، بش و  رد  دننک  قافنا  ار  دوخ  لام  هک  یناسک  [ 192 [ ؛ نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  مهبر و ال  دـنع  مهرجأ 
دنهاوخن نیگهودـنا  هتـشذگ ] روما  زا   ] كانمیب و هدـنیآ ] هثداح  زا   ] زگره دوب ، دـهاوخ  ناـشراگدرورپ  دزن  وکین  شاداـپ  ار  ناـنآ 

یخرب هیآ و  نیا  رد  .تشگ 
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.تسا هدش  دیکأت  دییأت و  ینلع  قافنا  مه  یناهنپ و  قافنا  مه  رگید ، تایآ 

یـسک رگا  الثم  دریگ ؛ یم  ار  اه  نظءوس  زا  يرایـسب  يولج  هک  تسا  نیا  تشاد  دـهاوخ  کین  لاـمعا  ینلع  ماـجنا  هک  يرگید  رثا 
ار شا  ینید  تاـبجاو  صخـش  نآ  هک  دـننک  رکف  دوش و  مدرم  ینامگدـب  بجوم  تسا  نکمم  دزادرپـب ، تاـکز  سمخ و  هناـیفخم 

.دهد یمن  ماجنا 

ناسنا راتفر  رب  حیحص  شنیب  ریثأت 

راتفر زا  یصاخ  عون  ناسنا  دوش  یم  بجوم  دهد و  یم  تهج  ناسنا  یگدنز  هب  یتسه ، یگدنز و  زا  ناسنا  یقلت  عون  ینیب و  ناهج 
هب تسرد  یتهج  لکـش و  ناسنا  ياهراتفر  دشاب ، راوتـسا  حیحـص  یـشنیب  هیاپ ي  رب  ینیب  ناهج  رگا  .دـنیزگرب  ار  یعامتجا  يدرف و 

زاغآ و نآ و  هب  دیدرت  لکش و  اب  دشاب و  هتشادن  یتسه  ملاع  زا  یتسرد  یقلت  ناسنا  رگا  اما  .دریگ  یم  دوخ 

هحفص 229] ]

فیاظو ماجنا  رد  یتسـس  نآ ، رثا  لقادح  هک  تشاذگ ، دهاوخ  بولطمان  يریثأت  شراتفر  لامعا و  رب  هاوخان ، هاوخ  درگنب ، شماجنا 
یتسه ناهج  دـیاب  مک  تسد  تسا  زیگنارب  لاؤس  وا  يارب  هک  یلیاسم  لح  میهافم و  هلـسلس  کی  مهف  يارب  ناسنا  .تسا  فیلاکت  و 
ناسنا رگا  .دشاب  هتـشاد  حیحـص  شنیب  تفر ، دهاوخ  اجک  هب  اتیاهن  هک  نیا  و  نآ ، رد  دوخ  تیعقوم  هب  تبـسن  دسانـشب و  تسرد  ار 

اریز دوب ؛ دهاوخ  هدیاف  یب  حیحص  یقالخا  یـشزرا و  ماظن  کی  باختنا  يارب  يو  شالت  دنک ، لح  دوخ  يارب  ار  لیاسم  نیا  دناوتن 
.درب یمن  ییاج  هب  هر  حیحص  ینیب  ناهج  ياهنم  یشزرا  ماظن  و  نید ، ياهنم  قالخا 

یقالخا ياه  هیاپ  مدرم ، يداقتعا  ینیب و  ناهج  ياه  هیاپ  ندـش  تسـس  لـیلد  هب  یبرغ ، ياـهروشک  رد  صوصخ  هب  ریخا ، نورق  رد 
نوچ مه  یمیهافم  هک  اج  نآ  زا  .تسا  هداهن  فعض  هب  ور  زین  نانآ 
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ناسنا اعبط  دنتـسین ، تابثا  لباق  یبرجت  یـسح و  ياهرازبا  اب  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  ناسنا  تاداقتعا  ساسا  تماـیق ، یحو و  ادـخ ،
یم اهنآ  هب  دیدرت  کش و  اب  مک  تسد  دننک و  یم  راکنا  ار  لیاسم  نیا  دنا ، هتشاذگ  یسح  هبرجت ي  رب  ار  ناشراک  يانبم  هک  ییاه 

.دنرگن

[. 193 «. ] نونقوی مه  هرخآلاب  و  تسا ...« : نیقی  رب  نید  ساسا  هک  ارچ  تسین ؛ راگزاس  نید  اب  شنیب  یقلت و  عون  نیا 

مدرم زا  يرایـسب  يداقتعا  ياه  هیاپ  وس  کی  زا  دوش ، یم  هداد  اهب  یتسیلاـیرتام  يداـم و  ياـه  هفـسلف  هب  نوچ  نیمز  برغم  رد  اـما 
ریغ یقالخا  ماظن  کی  تسین ، ریذـپ  ناکما  یقالخا  ماظن  نودـب  ناـسنا  یگدـنز  هک  اـج  نآ  زا  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدـش  تسس 

هک هدادـن ، هجیتن  اهنت  هن  راک  نیا  .درادـن  دوجو  نآ  رد  یحو  تمایق و  ادـخ و  هب  داقتعا  هک  دـنا  هدرک  يزیر  هیاـپ  رالوکـس  ینید و 
عامتجا هصرع  زا  نید  رگا  .یقالخا  یب  اب  تسا  يواسم  نید  ياـهنم  قـالخا  دـننک  یم  حیرـصت  یبرغ  ناـفوسلیف  زا  يرایـسب  هزورما 

هیاپ ي زا  یـشزرا  ماظن  تروص  نیا  رد  اریز  دـنام ؛ دـهاوخن  یقاب  اهنآ  هب  يدـنب  ياپ  یقالخا و  ياه  شزرا  يارب  ییاج  دور ، راـنک 
.دروآ ینالقع  لیلد  ناوت  یمن  راک  کی  ندوب  دب  ای  بوخ  يارب  دوب و  دهاوخن  رادروخرب  یقطنم  يرکف و 

رب ینتبم  هک  میشاب  هتشاد  حیحص  یشزرا  ماظن  کی  میناوت  یم  ام  یتروص  رد  نیاربانب ،

هحفص 230] ]

لـصا هس  رگا  .دـندرگ  كرد  لباق  تباث و  ام  يارب  دـیاب  هک  تسا  راوتـسا  ییاه  هیاپ  رب  اـه  شنیب  نیا  .دـشاب  یحیحـص  ياـه  شنیب 
حیحـص یـشزرا  ماظن  کی  ناوت  یم  هاگ  نآ  ددرگ ، نییبت  ناسنا  يارب  یتسرد  هب  تسا ، نید  لوصا  وزج  هک  داعم ، توبن و  دیحوت ،

.درک يزیر  یپ  لوصا  نیا  هیاپ ي  رب  ار 

داعم هب  داقتعا  وترپ  رد  یگدنز  هب  نداد  تهج 

لوصا زا  یکی 
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نآرق رد  فلتخم  ياه  تروص  هب  دـهد ، یم  لکـش  ار  ایبنا  میلاعت  حور  هک  لصا  نیا  .تسا  ترخآ  ناهج  داعم و  هب  داقتعا  ام ، نید 
.تسا ترخآ  یگدنز  ایند و  یگدنز  نیب  هسیاقم ي  هنیمز  رد  نآرق  تایآ  زا  یشخب  .تسا  هدش  نایب  ثیداحا  و 

یم مامت  زیچ  همه  گرم  زا  سپ  دـیوگ ، یم  یقلت  کـی  دراد ؛ دوجو  ینیب  ناـهج  عون  ود  گرم ، زا  سپ  یگدـنز  داـعم و  باـب  رد 
« ینید ینیب  ناهج   » ناکرا زا  یکی  نایم ، نیا  رد  .دـنام  دـهاوخ  یقاب  هشیمه  يارب  گرم  زا  سپ  ناسنا  تسا  لـیاق  رگید  یقلت  دوش ؛

ياه شواک  .دـنراد  داقتعا  داعم  هب  دنتـسین ، توبن  هب  لیاق  هک  ینایدا  زا  یـضعب  یتح  .تسا  گرم  زا  سپ  ناـهج  داـعم و  هب  داـقتعا 
فشک اریز  دنا ؛ هتشاد  داعم  هب  داقتعا  اضعب  زین  دنا  هتسیز  یم  شیپ  لاس  نارازه  هک  ییاه  ناسنا  هک  دهد  یم  ناشن  یـسانش  ناتـساب 

رازبا نیا  زا  ندش ، هدنز  زا  سپ  ناشناگدرم  دـنا  هتـساوخ  یم  نانآ  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـش ، نفد  ربق  رد  اهنآ  رانک  رد  هک  ییایـشا 
.دنیامن هدافتسا 

هکلب تسین ، یلـصا  یگدـنز  ایند  یگدـنز  هک  دـنک  دـعاقتم  ار  ناسنا  هک  تسا  راوتـسا  لصا  نیا  رب  لـسر  لاـسرا  نید و  هفـسلف ي 
هنوگ نامه  ینعی  درب ؛ یم  رـس  هب  ردام  محر  رد  ناسنا  هک  تسا  ینارود  هیبش  ایند ، رد  یگدنز  .رگید  يارـس  يارب  تسا  يا  همدـقم 
یعقاو یگدنز  دروآ ، باسح  هب  زین  ار  دوخ  ییایند  یگدنز  دـیابن  دروآ ، یمن  باسح  هب  دوخ  رمع  وزج  ار  ینینج  نارود  ناسنا  هک 

.دراذگب مدق  رگید  يارس  هب  ایند  نیا  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  عورش  یماگنه  يدبا  و 

ندـناوخ .مینک  ادـیپ  يرت  شیب  هجوت  اـهنآ  هب  تبـسن  اـت  مییاـمن  رارکت  بترم  ار  بلاـطم  زا  یخرب  دـیاب  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  نآرق 
هک هیموی ، ياهزامن 
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هک ییاهزیچ  زا  یکی  زین  گرم  زا  سپ  ناهج  ترخآ و  دروم  رد  .تسا  راکذت  هجوت و  نیا  زا  يا  هنومن  دوش ، یم  رارکت  بترم 

هحفص 231] ]

الا ایندلا  هایحلا  هذه  ام  و  دـیامرف : یم  هلمج  زا  تسا ؛ گرم  زا  سپ  یعقاو  یگدـنز  هک  تسا  نیا  هدـیزرو  دـیکأت  نآ  رب  دایز  نآرق 
انامه یقیقح  یگدنز  تسین و  شیب  يا  هچیزاب  یمرگرـس و  ایند  یناگدنز  نیا  [ 194 [ ؛ ناویحلا یهل  هرخآلا  رادـلا  نا  بعل و  وهل و 

يا هچیزاب  ایند  یگدنز  و  تسا ، ترخآ  یگدنز  رد  ارـصحنم  تایح  هک  دنک  یم  دیکأت  بلطم  نیا  رب  هیآ  نیا  .تسا  ترخآ  يارس 
شاک دـیوگ  یم  دـیایب ، شراک  هب  هک  درادـن  يزیچ  دـنیب  یم  رفاـک  یتقو  تماـیق  زور  رد  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  .تسین  شیب 

[. 195  ] .متخوس یمن  رفک  شتآ  هب  نینچ  ات  مدوب  كاخ 

ناسنا یعقاو  تواقش  تداعس و  لحم  ترخآ ،

رـش و ياـج  ـالباقتم  تداعـس و  ریخ و  ياـج  دـیامرف : یم  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  حرطم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  هـک  يرگید  هزوـمآ ي 
نیدلاخ هنجلا  یفف  اودعس  نیذلا  امأ  و  [ 196 [ ؛ قیهش ریفز و  اهیف  مهل  رانلا  یفف  اوقـش  نیذلا  امأف  تسا : ترخآ  رد  ود ، ره  تواقش ،

[. 197  ] .ذوذجم ریغ  ءاطع  کبر  ءاش  ام  الا  ضرألا  تاوامسلا و  تماد  ام  اهیف 

رود ياه  هتشذگ  زا  نافوسلیف  همه  .دراد  یتخبدب  یتخبشوخ و  موهفم  هب  تبـسن  یکرد  يا ، هنوگ  هب  یتیلم ، موق و  ره  زا  یـسک  ره 
هب افرـص  دنا ، هدرک  ثحب  تواقـش  تداعـس و  دروم  رد  هک  ینادنمـشیدنا  قافتا  هب  بیرق  رثکا  .دنا  هدرک  ثحب  هراب  نیا  رد  نونکات 

تداعـس دـیوگ : یم  نآرق  اما  .دـهد  ماجنا  دـیاب  ار  ییاـهراک  هچ  اـیند  نیا  رد  یتخبـشوخ  يارب  ناـسنا  هک  دـنا  هتخادرپ  هلأـسم  نیا 
رد هک  تسا  یناسک  نآ  زا  تواقش  دنا و  تشهب  رد  هک  تسا  یناسک  صتخم 
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.دنا منهج 

هلیسو و ناونع  هب  اهنآ  زا  یلو  دنک ، یمن  راکنا  ار  ایند  نیا  رد  مدرم  ياه  یتحار  اه و  یشوخ  زین  اه و  يراتفرگ  اه و  یتحاران  نآرق 
رشلاب و مکولبن  و   » .دنتـسه شیامزآ  هلیـسو  ناتنادنزرف  لاوما و  [ 198 [ ؛ هنتف مکدالوأ  مکلاومأ و  امنا  دـنک : یم  دای  شیاـمزآ  رازبا 

.دومزآ میهاوخ  بوخ  دب و  هب  ار  امش  و  [ 199 [ ؛ هنتف ریخلا 

هحفص 232] ]

تمعن زا  تیمورحم  سکع ، هب  تسا و  ادـخ  دزن  ندوب  زیزع  ياـنعم  هب  اـیند  رد  ندوب  شوـخ  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  مدرم  زا  یخرب 
هبر هالتبا  ام  اذا  ناسنالا  امأف  تسا : ناسنا  شیامزآ  يارب  اهنیا  يود  ره  دـیامرف  یم  نآرق  .تسا  دـنوادخ  بضغ  هناشن ي  اـیند  ياـه 

شراگدرورپ هک  یماگنه  ناسنا ، اما  [ 200 [ ؛ نناهأ یبر  لوقیف  هقزر  هیلع  ردقف  هالتبا  ام  اذا  امأ  نمرکأ و  یبر  لوقیف  همعن  همرکأف و 
نوچ اما  و  .تسا » هتشاد  یمارگ  ارم  مراگدرورپ  : » دیوگ یم  دهد ، یم  وا  هب  ناوارف  تمعن  دراد و  یم  شزیزع  دیامزآ و  یم  ار  يو 

« .تسا هدرک  راوخ  ارم  مراگدرورپ  : » دیوگ یم  دنادرگ ، یم  گنت  وا  رب  ار  شا  يزور  دیامزآ و  یم  ار  يو 

: دیامرف یم  نآرق  .تحاران  نیگمغ و  نادنچ  نآ  ياه  یـشوخان  زا  هن  دوش و  رورغم  تسمرـس و  ایند  ياه  یـشوخ  زا  هن  دیاب  ناسنا 
امـش هب  هچنآ  هب  دـیوشن و  گنتلد  دور  امـش  تسد  زا  هچ  نآ  رب  زگره  [ 201 [ ؛ مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأـت  ـالیکل 

.دیدرگن داشلد  دسر 

يارـس رد  یعقاو  یگدنز  هک  تسا  نیا  هدمآ ، نآرق  رد  هژیو  هب  ینامـسآ و  ياه  باتک  رد  هک  ءایبنا ، همه ي  یلـصا  میلاعت  زا  یکی 
.تسین مه  ندز  مه  رب  مشچ  کی  هزادنا ي  هب  ترخآ ، اب  هسیاقم  رد  ایند ، نیا  رد  ناسنا  ینالوط  ياهرمع  یتح  تسا و  رگید 

حلفأ دق  دیامرف : یم  نآرق 
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سک نآ  تفای  يراگتسر  حالف و  هک  اقح  [ 202 [ ؛ یقبأ ریخ و  هرخآلا  ایندلا و  هایحلا  نورثؤت  لب  یلـصف  هبر  مسا  رکذ  یکزت و  نم 
دننیزگب ار  ایند  یناگدنز  هکلب  دنورن ] تداعس  يوس  هب  لهج  زا  مدرم  اما   ] .تخادرپ زامن  هب  ادخ  مان  رکذ  اب  درک و  سفن  هیکزت  هک 

ياقب نآ  تسین ؛ هسیاقم  لباق  اساسا  ایند  لباقم  رد  ترخآ  .تسا  رت  هدنیاپ  رتهب و  یـسب  ترخآ  لزنم  هک  یتروص  رد  .دنراد  زیزع  و 
دنک مکحم  ار  شا  يرکف  هیاپ ي  نیا  دیاب  دـشاب ، هتـشاد  یحیحـص  ینیب  ناهج  دـهاوخب  ناسنا  رگا  .یمتح  يانف  نیا  دراد و  یمتح 

.یقاب ناهج  يارب  تسا  يا  همدقم  رذگ و  روبع و  لحم  ایند  هک 

ناونع ایند  هب  طوبرم  روما  زا  یخرب  هب  تبـسن  نآرق  دـنچ  ره  دنتـسین و  یعقاو  قلطم و  رـش  ریخ و  ایند ، ياه  یـشوخان  اه و  یـشوخ 
زا .تسا  یبسن  ریخ ، نیا  اما  دنک ، یم  قالطا  ریخ » »

هحفص 233] ]

هیصولا اریخ  كرت  نا  ای  و  تسا ؛ لام  هتفیش  تخس  ناسنا ]  ] وا یتسار  و  [ 203 [ ؛ دیدشل ریخلا  بحل  هنا  و  دیامرف : یم  هک  نیا  هلمج 
دروم رد  نآرق  ارچ  هک  نیا  .دنک  تیـصو  نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  يارب  دراذـگ ، ياج  رب  یلام  رگا  [ 204 [ ؛ نیبرقألا نیدلاولل و 
دشاب لالح  دیاب  لام  هک  نیا  الامجا  .تسین  اهنآ  حرط  لاجم  العف  هک  دراد  یناوارف  یلیـصفت  ياه  هتکن  هدرب ، راک  هب  ریخ  ریبعت  لام 

.دراذگ یقاب  دوخ  نادنزرف  يارب  ار  نآ  ناسنا  ات 

یتقو اما  تسا ، یتسین  انف و  نآ  زا  سپ  تسا و  تایح  ایند  نیا  یگدـنز  هک  درادـنپ  یم  هدـیدن ، ار  ترخآ  ناهج  هک  یمادام  ناـسنا 
، دش هراشا  هک  روط  نامه  .تسا  اج  نآ  یعقاو  تایح  هک  دنیب  یم  دید ، ار  ترخآ  ناهج 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


لیلد هب  تسا  هدـش  زامن  رد  یلعا  هروس ي  ندـناوخ  هب  هک  یناوارف  دـیکأت  .تسا  هدرک  دـیکأت  هلأسم  نیا  رب  ددـعتم  دراوم  رد  نآرق 
وا رب  یفرگـش  ریثأت  اعطق  دـناوخب ، ار  نآ  لماک  هجوت  اب  ناسنا  رگا  .تسا  هتفر  راک  هب  نآ  رد  هک  تسا  يدـنلب  ریباعت  یناعم و  دوجو 
نآ میهافم  هب  هجوت  اـه و  هژاو  یناـعم  رد  تقد  هکلب  درادـن ، اـم  حور  رد  يریثأـت  یبرع  فورح  بیکرت  فرـص  .تشاذـگ  دـهاوخ 

مینک رارکت  دوخ  نهذ  رد  دیاب  هراومه  تسا » رترادـیاپ  رتوکین و  ترخآ  [ 205 [ ؛ یقبأ ریخ و  هرخـآلا  و   » هک ار  نیا  .تسا  شخبرثا 
.تسا ساسا  نیا  رب  زیچ  همه  مالسا  یشزرا  ماظن  رد  اریز  دوش ؛ مهارف  ریخ  ياهراک  همه ي  يارب  يا  هنیمز  ات 

الا رـشلا  ریخلا و  يرت  نل  کماما و  هلک  رـشلا  نا  کماما و  هلک  ریخلا  دنیامرف : یم  بدنج  نب  هللادبع  هب  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رد زج  دـید  یهاوخن  يدـب  یبوخ و  زگره  تسا ، هدـنیآ  رد  اه  يدـب  همه ي  تسا و  وت  يور  شیپ  اه  یبوخ  همه ي  هرخـالا ؛ دـعب 
رش ریخ و  تسا ، یبسن  رش  ریخ و  دراد ، ایند  نیا  رد  ناسنا  هک  يرش  ریخ و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ترضح  نخس  زا  زارف  نیا  .ترخآ 

تیعقاو نیا  كرد  هتبلا  .دنتسین  هجوت  لباق  الـصا  هک  دنا  فیعـض  ردق  نآ  ایند  نیا  ياه  يدب  اه و  یبوخ  .تسا  ترخآ  رد  یقیقح 
دوخ رمع  رخآ  ياه  لاس  يارب  ار  یتحار  یگدنز  ات  دشک  یم  تمحز  لاس  هک 70،60  یناسنا  .تسا  لکشم  مدرم  زا  يرایسب  يارب 
ماود هک  تسا  يزیچ  لابند  هب  دوخ  ترطف  ساسا  رب  ناسنا  .دـیامن  یـشوپ  مشچ  نآ  زا  دـناوتن  یناسآ  هب  تسا  نکمم  دزاـس ، مهارف 

یضعب هب  ام  یگتسبلد  .دشاب  هتشاد 
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لیلد نیا  هب  ایند  رهاوظ  زا 

هحفص 234] ]

مدآ و ترـضح  ندروخ  بیرف  ناتـساد  نآرق  رد  یتقو  دنا ؟ یمیاد  ریذـپان و  انف  اهنیا  اعقاو  ایآ  اما  .دـنراد  یبسن  ماود  اهنآ  هک  تسا 
له دیسر : هجیتن  هب  درک و  هدافتـسا  ندوب ، يدبا  هب  ناسنا  لیم  ینعی  هتکن ، نیمه  زا  سیلبا  هک  میوش  یم  هجوتم  میناوخ ، یم  ار  اوح 
ماما منک ؟ تلالد  ینادواـج  کـلم  تیدـبا و  تخرد  رب  ار  وت  يراد ] لـیم   ] اـیآ [ 206 [ ؛ یلبی کلم ال  دـلخلا و  هرجـش  یلع  کـلدأ 

ریخ ینعی  نایقابلا ؛ امهنال  رانلا  یف  هلک  رشلا  هنجلا و  یف  هلک  ریخلا  لعج  زع  لج و  هللا  نال  دنیامرف : یم  همادا  رد  مالسلا  هیلع  قداص 
.دنتسه یگشیمه  یمیاد و  هک  دوب  دهاوخ  منهج  تشهب و  رد  یعقاو  رش  و 

.دوشن نام  يدبا  تداعس  ام و  لماکت  عنام  ات  میوش  رود  نآ  رش  زا  مینک و  هدافتسا  نامترخآ  يدابآ  يارب  دیاب  ایند  ریخ  زا  نیاربانب 

یهلا ياه  تمعن  نوماریپ  رکفت 

ار مزال  تمه  هزیگنا و  اهنآ  هب  ندیـسر  يارب  اما  تسا ، فقاو  یقالخا  لیاضف  زا  يرایـسب  تیمها  شزرا و  هب  تاقوا  رت  شیب  ناـسنا 
تمه هزیگنا و  زا  نوچ  اما  دنک ، لمع  مالـسلا  مهیلع  یهلا  يایلوا  ایبنا و  یقالخا  ظعاوم  هب  دهاوخ  یم  ناسنا  رگید ، نایب  هب  .درادـن 

یم حرطم  لاؤس  نیا  هک  تسا  اج  نیا  .دراد  یم  مدـقم  اهنآ  رب  ار  ایند  یگدـنز  هب  طوبرم  روما  تسین ، رادروخرب  هنیمز  نیا  رد  يوق 
؟ دومن ذاختا  يدج  یمیمصت  مهم  نیا  هب  تبسن  دش و  لیان  هیلاع  تاماقم  هب  ناوت  یم  هنوگچ  هک  دوش 

هک ییاه  تخانـش  هلـسلس  کی  ینعی  دراد ؛ یتامدقم  اه و  هنیمز  هب  زاین  یمیمـصت  ره  هک  مینادب  دیاب  ادتبا  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب 
هدارا و داجیا  زاس  هنیمز  ات  دهد  رارق  رظندم  ار  اهنآ  دیاب  ناسنا 
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هک نیا  ینعی  تسا ؛ ادخ  ياه  تمعن  دشاب ، هتشاد  تخانـش  نآ  هب  تبـسن  دیاب  ناسنا  هک  یلیاسم  زا  یکی  .دشاب  وا  رد  يوق  میمـصت 
هک ییاـه  تمعن  هراـبرد ي  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هب  طوـنم  رما  نیا  .تسا  هدرک  اـطع  وا  هب  یناوارف  ياـه  تمعن  هچ  دـنوادخ  دـنادب 

.دروآ رظن  رد  ار  اهنآ  دنک و  رکفت  هتشاد  ینازرا  وا  هب  دنوادخ 

هب .تسا  هتـشاد  ینازرا  اـم  هب  ادـخ  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  ياـه  تمعن  زا  حیحـص ، بهذـم  ناـمیا و  زا  يرادروخرب  هنوـمن ، يارب 
ام تایح  نارود  هب  دودحم  دنوادخ  ياه  تمعن  هوالع ،

هحفص 235] ]

، دوبن عورـشم  لوقعم و  لیاسم  ساسارب  ام  ردام  ردپ و  یگدنز  رگا  الثم ، دوش ؛ یم  لماش  زین  ار  ام  دلوت  زا  شیپ  نارود  هکلب  تسین 
.میدوبن لماک  تمالس  رد  زین  یمسج  یلقع و  رظن  زا  اسب  هچ  میدش و  یمن  هنوگ  نیا  ام  اعطق 

رد هک  تسا  هداد  مه  ار  يرگید  ياه  تمعن  هدـعو ي  دـنوادخ  ایند ، نیا  رد  ناسنا  شنیرفآ  زا  دـعب  لبق و  تمعن  عون  ود  رب  هوـالع 
ار اهنآ  شزرا  تمظع و  یتسرد  هب  میناوت  یمن  ام  دنتـسین و  اصحا  فصو و  لـباق  اـه  تمعن  نیا  .دومرف  دـهاوخ  اـطع  اـم  هب  ترخآ 

.مینک كرد 

ماجنا دـنوادخ  هتبلا  .تسا  هدومرف  ررقم  ایند  رد  ام  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یفیلاکت  هب  لمع  ترخآ ، ياـه  تمعن  هب  ندیـسر  طرش 
؛ رـسعلا مکب  دیری  رـسیلا و ال  مکب  هللا  دیری  تسا : هدادن  رارق  يدـبا  ياه  تمعن  هب  ندیـسر  طرـش  ار  اسرف  تقاط  تخـس و  فیلاکت 

یتمعن دوخ  زین  فیلاکت  نداد  رارق  ناـسآ  لهـس و  .دـهاوخ  یمن  يراوشد  امـش  يارب  دـهاوخ و  یم  ناـسآ  امـش  يارب  ادـخ  [ 207]
ییاسرف تقاط  قاش و  فیلاکت  يورخا  ياه  تمعن  هب  ندیسر  يارب  دوب  انب  رگا  اریز  تسا ؛ ام  يارب  گرزب 
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فیلاکت نیمه  ماجنا  دروم  رد  یتح  .میدـش  یم  مورحم  اه  تمعن  نآ  زا  میدـمآ و  یمن  رب  اـهنآ  هدـهع ي  زا  اـسب  هچ  میهد ، ماـجنا 
.درک مهاوخ  يرای  ار  امش  دیهاوخب  کمک  نم  زا  رگا  هدومرف  دنوادخ  مه  ناسآ 

یهلا ياه  تمعن  لابق  رد  ناسنا  هفیظو 

کچوک رایـسب  تمدـخ  یتح  دـنرادروخرب ، كاپ  ترطف  زا  هک  ییاه  ناسنا  تسیچ ؟ يدادادـخ  ياه  تمعن  لاـبق  رد  اـم  هفیظو ي 
رد هک  دنک  یم  لوبق  هنوگچ  ناسنا  ترطف  لاح  .دنناد  یم  نانآ  هدنمرـش ي  ار  دوخ  هشیمه  دننک و  یمن  شومارف  زگره  ار  نارگید 
وا هب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  هب  هراومه  ناسنا  رگا  دـیاینرب ؟ یـسانش  قح  رکـش و  ماقم  رد  يدـنوادخ  رامـش  یب  ياه  تمعن  ربارب 
زین ناسآ  فیلاکت  نیمه  ماجنا  یتح  هک  دنادب  رگا  ناسنا  .دوش  یمن  لفاغ  ادخ  دای  زا  هاگ  چیه  دشاب ، هتـشاد  هجوت  تسا  هدرک  اطع 

ناسنا ردـق  ره  .دوب  دـهاوخ  یهلا  تاروتـسد  رماوا و  عیطم  رازگرکـش و  هراومه  تسا ، وا  يدـبا  تداعـس  ندیـسر و  لامک  هب  يارب 
.دنک یم  ادیپ  یقالخا  تاروتسد  هب  لمع  يارب  يرت  شیب  هزیگنا ي  دشیدنیب ، رت  شیب  لیاسم  نیا  هب  تبسن 

هحفص 236] ]

، دنیامرف یم  بدنج  نب  هللادبع  هب  باطخ  فیرش  تیاور  نیا  زا  تمسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  یتانایب 
نید دـنوادخ  هک  یـسک  دـنیامرف ، یم  بلطم  نیا  هب  هراشا  اب  دوخ  نانخـس  زا  زارف  نیا  رد  ترـضح  نآ  .تسا  لیاسم  نیمه  هب  رظان 

ار ادخ  ياه  تمعن  نآ  هلیـسو ي  هب  دناوتب  هک  هداد  وا  هب  یلقع  هدـیناسر و  دـشر  هب  هدرک و  تیادـه  ار  وا  هدناسانـش و  وا  هب  ار  قح 
هرابرد ي دشاب و  ادخ  رازگرکش  دیاب  دهد ؛ ماجنا  ریبدت  اب  ار  شیاهراک  دناوتب  ات  هتخاس  دنم  هرهب  تمکح  ملع و  زا  ار  وا  دسانشب و 

حور هراومه  دیامنن و  تمعن  نارفک  دشیدنیب و  ادخ  ياه  تمعن 
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همهلا نامیالاب و  همرکا  يدهلا و  هل  هللا  بهو  نم  یلع  بجاولا  و  دشاب : هتشاد  دوجو  وا  رد  تیـصعم  هانگ و  كرت  ادخ و  زا  تعاطا 
هرفکی هللا و ال  رکشی  نا  هسفن  یلع  بجوی  نا  هایند  هنید و  رما  هب  ربدی  امکح  املع و  هاتآ  همعن و  هب  فرعتی  القع  هیف  بکر  هدشر و 

.هیصعی هللا و ال  عیطی  نا  هاسنی و  هللا و ال  رکذی  نا  و 

يدـیلک هبنج ي  یناسنا  تالامک  هب  لین  يارب  هک  دـننک  یم  هراشا  یقـالخا  تلیـضف  هس  هب  ناـیب ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
قح يرازگرکـش و  هیحور ي  تیوقت  لوا ، .دـبای  یم  تسد  زین  رگید  یقالخا  لیاضف  هب  ناـسنا  اـهنآ ، نداد  ماـجنا  اـب  ینعی  دـنراد ؛

تمعن رانک  زا  تسا  رـضاح  هنوگچ  دنک ، یم  یـسانش  قح  يداع  ياه  ناسنا  کچوک  تمدخ  هب  تبـسن  هک  یـسک  .تسا  یـسانش 
تـسا نیا  زین  موس  قلخ  .دشاب  ادـخ  دای  لاح  همه  رد  هشیمه و  ناسنا  هک  تسا  نیا  مود  درذـگب !؟ توافت  یب  یهلا  تیاهن  یب  ياه 

.دوشن هانگ  نایصع و  بکترم  هدوب ، عیطم  رادرب و  نامرف  دوخ  تمعن  یلو  هب  تبسن  ناسنا  هک 

هل درفت  يذلا  میدقلل  دنیامرف : یم  دـنزادرپ و  یم  يدـیلک  قلخ  هس  نیا  هب  ناسنا  ندـش  قلختم  یگنوگچ  نایب  هب  همادا  رد  ترـضح 
هتعاط قوف  هتعاط  نم  هفلکی  مل  يذلا  لضفلا  هدعو و  يذلا  لیزجلل  اقولخم و  هأشنا  ذا  دعب  هیلع  معنا  يذـلا  ثیدـحلل  رظنلا و  نسحب 

امع ضرعم  وه  هفلک و  ام  لیلق  یلع  هناعتـسالا  یلا  هبدن  کلذ و  نم  هلمح  ام  ریـسیت  یلع  نوعلا  هل  نمـض  هب و  مایقلا  نع  زجعی  ام  و 
ارثؤم هتاوهش  یف  ایضام  هاوهل  ادلقتم  هبر  نیب  هنیب و  امیف  هناهتسالا  بوث  سبل  دق  هنع  زجاع  هرما و 
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زا تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  نانخـس  نومـضم  ...سودرفلا  نانج  ینمتی  کلذ  یف  وه  هترخآ و  یلع  هایندـل 
دنوادخ ياه  تمعن  .دشیدنیب  تسا  هدرک  اطع  وا  هب  دـنوادخ  هک  ییاه  تمعن  هرابرد ي  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  فیرـش  ثیدـح 

ناسنا دلوت  زا  شیپ  هب  طوبرم  هک  تسا  ییاه  تمعن  هتسد ، کی  دنا : هتسد  هس 

هحفص 237] ]

ییاه تمعن  موس ، هتسد ي  دنک و  یم  تمحرم  دوخ  ناگدنب  هب  ایند  نیا  رد  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  تمعن  مود ، هتسد ي  .دوش  یم 
یهلا تاروتـسد  زا  تعاطا  يورخا ، ياه  تمعن  هب  ندیـسر  طرـش  .تسا  هداد  تماـیق  زور  رد  ار  اـهنآ  هدـعو ي  دـنوادخ  هک  تسا 

تاروتـسد و هتـشاذگ ، ناناملـسم  هدهع ي  رب  مالـسا  نید  هک  یفیلاکت  تسین و  ناسنا  ناوت  تعاط و  قوف  فیلاکت ، نیا  هتبلا  .تسا 
فیلکت نامه  جرح ، رسع و  ندمآ  شیپ  تروص  رد  هک  نیا  رب  هوالع  .دنهد  ماجنا  ار  اهنآ  دنناوت  یم  همه  هک  تسا  يا  هداس  لامعا 

[. 208  ] .جرح نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  و  دوش : یم  طقاس  ناسنا  ندرگ  زا  زین  ناسآ 

نتـساوخ کمک  تروص  رد  هک  هدومرف  تنامـض  هتـشاذگن و  اهنت  ار  ناسنا  زین  ناسآ  فیلاکت  نیمه  نداد  ماجنا  رد  یتح  دـنوادخ 
یم یساپسان  تسا  یهلا  ياه  تمعن  رد  قرغ  هک  نیا  اب  ناسنا  اما  هفلک  ام  لیلق  یلع  هناعتسالا  یلا  هبدن  و  دناسر : يرای  ار  وا  ناسنا ،

تـسا ادـخ  اب  وا  طابترا  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  تسا و  لـفاغ  یهلا  ياـه  یهن  رما و  زا  ناـسنا  [ 209  ] .رافک مولظل  ناسنالا  نا  دـنک :
هتشاذگ وا  هدهع ي  رب  هک  یفیلاکت  دنوادخ و  ياه  تمعن  زا  هک  تسا  دوخ  سفن  سوه و  اوه و  عبات  ردق  نآ  درامـش و  یم  کبس 

برق ماقم  هیلاع و  تالامک  هب  دهاوخ  یم  وا  .تسا  لفاغ  هدش 
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! دروایب تسد  هب  ناگیار  ناسآ و  ار  يورخا  ياه  تمعن  هک  تسا  نآ  یپ  رد  دهد و  نت  نآ  طیارش  هب  تسین  رضاح  اما  دسرب ، یهلا 

هحفص 239] ]

نآ راثآ  لوبقم و  زامن 

هراشا

یلجا و نم  تاوهشلا  نع  هسفن  فکی  یتمظعل و  عضاوتی  نمم  هالصلا  لبقا  امنا  یحوا : ام  ضعب  یف  زع  لج و  هللا  لاق  بدنج  نبا  ای 
هرون قرـشی  کلذـف  بیرغلا  يوؤی  باصملا و  محری  يراعلا و  وسکی  عئاجلا و  معطی  یقلخ و  یلع  مظعتی  يرکذـب و ال  هراهن  عطقی 
لثمف هیطعاف  ینلأسی  هیبلاف و  ینوعدی  یتکئالم  هظفحتـسا  یتزعب و  هألکا  املح  هلاهجلا  یف  ارون و  هملظلا  یف  هل  لعجا  سمـشلا  لثم 

.اهلاح نع  ریغتت  اهرامثا و ال  قبسیال  سودرفلا  تانج  لثمک  يدنع  دبعلا  کلذ 

زامن یلوبق  لوا  طرش 

تیوقت ادـخ  قلخ  اب  رگید  يوس  زا  ادـخ و  اب  ار  دوخ  هطبار ي  وس  کی  زا  دـیاب  تداعـس  لماکت و  حیحـص  هار  ندومیپ  يارب  ناسنا 
تخادرپ زاـمن و  هماـقا ي  هلمج  زا  ینید و  فیلاـکت  هب  لـمع  هلأـسم ي  هتبلا  .تسا  زاـمن  ادـخ ، اـب  هطبار  تیوقت  هار  نیرتهب  .دـیامن 

يرهاظ و تاکز  زامن و  نیمه  هک  تاـکز  زاـمن و  زا  يا  هبترم  .رگید  یثحب  لاـمک  یلاـع  بتارم  هب  ندیـسر  تسا و  یثحب  تاـکز ،
هک تسین  انعم  نادب  نیا  اما  .دبای  یم  تاجن  یهلا  باذع  زا  نآ  اب  ناسنا  ینعی  دوش ؛ یم  فیلکت  طاقسا  بجوم  اهنت  تسا ، یلومعم 

تیاـعر مزلتـسم  زاـمن ، ندرازگ  قیرط  زا  یهلا  برق  ماـقم  هب  ندیـسر  .ددرگ  دـنوادخ  هب  شا  یکیدزن  يو و  لاـمک  بجوـم  اـموزل 
.ددرگ یمن  ققحم  نآ ، دنلب  میهافم  هب  هجوت  مدع  يور  زا  مه  نآ  فیلکت ، هب  لمع  فرص  اب  هک  تسا  یصاخ  تاکن 

هحفص 240] ]

.دـنوش یم  روآدای  ار  زامن  یلوبق  طیارـش  زا  یخرب  یـسدق ، یثیدـح  نایب  اب  دوخ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هچ ره  ناسنا  .دروآ  دای  هب  ار  ادخ  تمظع  زامن ، ماگنه  رد  رازگزامن  هک  تسا  نیا  طرش  نیلوا 
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يزیچان یکچوک و  هب  دش و  دهاوخ  رت  شیب  تیدحا  سدقا  تاذ  لباقم  رد  شعـضاوت  ددرگ ، ادخ  تمظع  كرد  هب  قفوم  رت  شیب 
.درب دهاوخ  یپ  دوخ 

یلص ربمایپ  نامز  رد  مینک : یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  یتیاور  ادخ ، تمظع  رتهب  كرد  يارب  اج  نیا  رد 
ار یبوخ  ياهرطع  نز  نآ  .تشاد  لاغتشا  یشورف  رطع  لغش  هب  هک  هراطع  بنیز  مان  هب  درک  یم  یگدنز  ینز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
نز نآ  .دندرک  یم  يرادیرخ  ار  اهنآ  زین  ترـضح  دروآ و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  ادـتبا  درک ، یم  هیهت  هک 

یمن وت  دـندومرف : ترـضح  .دـنیامن  حیرـشت  شیارب  ار  ادـخ  تمظع  ات  تساوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  يزور 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  .يربب  یپ  ادخ  تاقولخم  تمظع  هب  ادتبا  هک  نیا  رگم  ینک ، كرد  ار  ادخ  تمظع  یناوت 

تبسن دراد ، هک  یگرزب  ياهرهش  اه و  هوک  اهایرد و  مامت  اب  روانهپ  نیمز  نیا  دندومرف : نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  تمظع  هرابرد ي 
ات مود  نامـسآ  هب  لوا  نامـسآ  تبـسن  روط  نیمه  .دشاب  هداتفا  نارک  یب  نابایب  کی  رد  هک  تسا  يا  هقلح  دـننام  هب  لوا  نامـسآ  هب 

.عیسو رایسب  نابایب  کی  رد  تسا  يا  هقلح  نوچ  مه  ادخ ، شرع  هب  تبسن  زین  متفه  نامسآ  و  متفه ، نامسآ  هب  دسرب 

لک ینعی  دـنراد ؛ هلـصاف  ام  ناشکهک  اـب  يرون  لاـس  اـهدرایلیم  هک  دـنا  هدرک  فشک  ار  ییاـه  ناـشکهک  ناسانـش ، ناـهیک  هزورما 
زیچان رایسب  رگید  ياه  ناشکهک  ربارب  رد  ناشکهک  نیا  زین  يریـش و  هار  ناشکهک  ربارب  رد  شتمظع  همه ي  اب  یـسمش  هموظنم ي 

هب یتقو  دندومرف : هراطع  بنیز  هب  ترضح  .دنتسه 
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تمظع هب  دـسر  هچ  ات  ییآ  یمن  باـسح  هب  چـیه  ادـخ  قولخم  تمظع  ربارب  رد  هک  يوش  یم  هجوتم  یـشیدنیب ، بوخ  لـیاسم  نیا 
تلاح درامـش و  یم  کچوک  رایـسب  دـنوادخ  تیاهن  یب  تمظع  ربارب  رد  ار  شدوخ  دـنک ، هجوت  لیاسم  نیا  هب  ناـسنا  یتقو  .ادـخ 

.دیآ یم  شیپ  وا  يارب  عضاوت 

زامن یلوبق  مود  طرش 

ياه سوه  اوه و  زا  ادخ  رطاخ  هب  رازگزامن  هک  تسا  نیا  زامن  یلوبق  طیارش  زا  مود  طرش 

هحفص 241] ]

توهش لابند  مراد ، تسود  ار  وت  هک  نیا  رطاخ  هب  ایادخ ! دیوگب : .یلجا  نم  تاوهـشلا  نع  هسفن  فکی  و  درادرب : تسد  دوخ  لطاب 
ادـخ رطاخ  هب  دـنک ، یم  رظن  فرـص  شیاه  هتـساوخ  یخرب  زا  دوخ  ناتـسود  رطاخ  هب  ناسنا  هک  روط  نامه  .مور  یمن  هانگ  ینار و 

دوجو سوکعم  تبسن  نتفر  عورـشمان  تاوهـش  لابند  ندناوخ و  بوخ  زامن  نیب  .دشوپب  مشچ  دوخ  عورـشمان  تاوهـش  زا  دیاب  مه ،
هچ ره  سکع ، هب  دوش و  یم  رود  عورـشمان  تاوهـش  زا  نازیم  نامه  هب  دناوخب ، رتهب  ار  شزامن  ردق  ره  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  دراد ؛

؛ تسا هدرک  نایب  ییابیز  هب  ار  بلطم  نیا  هتشذگ  ماوقا  یخرب  هرابرد  میرک  نآرق  .دوش  یم  رود  زامن  زا  دنک ، ینار  توهش  رت  شیب 
تایآ هاگره  [ 210 [ ؛ ایکب ادجـس و  اورخ  نمحرلا  تایآ  مهیلع  یلتت  اذا  دیامرف : یم  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  زا  يدادـعت  مان  رکذ  زا  سپ 

نم فلخف  دـیامرف : یم  همادا  رد  سپـس  .دـنداتفا  یم  كاخ  هب  نایرگ  نانک و  هدجـس  دـش ، یم  هدـناوخ  ناشیا  رب  نامحر  يادـخ ] ]
زا هتخاس و  هابت  ار  زامن  هک  دندنام  ياج  هب  ینانیشناج  نانآ  زا  سپ  هاگ  نآ  [ 211 [ ؛ تاوهشلا اوعبتا  هالصلا و  اوعاضأ  فلخ  مهدعب 

دیاب دریگب ، سنا  ادخ  اب  زامن  رد  دناوت  یمن  دیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  ارچ  دـنادب  دـهاوخب  رگا  ناسنا  .دـندرک  یم  يوریپ  اه  سوه 
دنیبب
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.تسا هتسب  لد  لطاب  راکفا  عورشمان و  تاوهش  هب  ردقچ 

زامن یلوبق  موس  طرش 

ادـخ دای  هب  لاح  همه  رد  هشیمه و  هک  یناـسک  دنتـسه  .دـنک  يرپس  ادـخ  داـی  اـب  ار  دوخ  زور  رازگزاـمن ، هک  تسا  نیا  موس  طرش 
بسک و چـیه  هک  ینادرم  كاپ  [ 212 [ ؛ هللا رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  دـنوش : یمن  لفاغ  ادـخ  دای  زا  زگره  دنتـسه و 

یمن زاب  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  ایند ، يدام  تالاغتـشا  یتح  هک  دراد  ینادرم  نینچ  دنوادخ  .دنادرگن  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  نانآ  تراجت 
دوخ یگدنز  روما  هب  مه  دـشاب و  ادـخ  دای  هب  دـناوت  یم  مه  ناسنا  هنوگچ  هک  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  موحرم  .دراد 

تیلاعف راک و  زا  عناـم  یتسود ، هب  نتـشاد  تبحم  اـی  يزیزع و  نداد  تسد  زا  هاـگ  چـیه  هک  تسا  نیا  لـثم  دـندومرف : یم  دزادرپب ،
دوش و یمن  هنازور 

هحفص 242] ]

زین یهلا  نادرم  .تسه  زین  دوخ  تسود  ای  هتفر و  تسد  زا  زیزع  دای  هب  تسا ، لوغـشم  دوخ  يویند  روما  هب  هک  نیا  مغر  یلع  ناـسنا 
.يرکذب هراهن  عطقی  و  دنتسه : ادخ  دای  هب  تالاح  مامت  رد  هراومه و  تروص  نیمه  هب 

رگید طیارش 

رگا الثم  دنک ؛ تمدخ  اهنآ  هب  دشورفن و  یگرزب  مه  ادـخ  ناگدـنب  هب  دـیاب  تسا ، عضاوتم  یهلا  هاگـشیپ  رد  هک  هنوگ  نامه  ناسنا 
رد تاکز  .تسا  تاکز  قیداصم  زا  یکی  دوخ  نیا  .دنک  ماعطا  ار  وا  درادن ، ار  دوخ  مکـش  ندرک  ریـس  ناوت  هک  دید  ار  يا  هنـسرگ 
ادخ هار  رد  قافنا  نآرق ، رد  تاکز  موهفم  هکلب  تسین ، دریگ  یم  قلعت  یصاخ  لاوما  هب  هک  یبجاو  تاکز  نآ  طقف  نآرق ، حالطصا 

تاکز اما  دریگ ، یم  قلعت  لاوما  یخرب  هب  طقف  بجاو ، تاکز  بحتـسم ؛ تاـکز  مه  میراد و  بجاو  تاـکز  مه  مالـسا ، رد  .تسا 
، تاقدص لماش  بحتسم ،
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.دشاب دیاب  مه  تاکز  تسه ، هک  زامن  دنوش ؛ یمن  ادج  رگیدکی  زا  هاگ  چـیه  زامن  تاکز و  .دوش  یم  نآ  ریظن  يدراوم  اه و  قافنا 
زامن و هب  ارم  ما  هدـنز  ات  و  [ 213 [ ؛ ایح تمد  ام  هاکزلا  هالصلاب و  یناصوأ  و  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نابز  زا  نآرق 
: تسا زامن  یلوبق  طورش  رگید  زا  نادنمزاین ، هب  قافنا  زین  ادخ و  قلخ  هب  یشورفرخف  زا  زیهرپ  نیاربانب ، .تسا  هدرک  شرافس  تاکز 

.عئاجلا معطی  یقلخ و  یلع  مظعتی  و ال 

نخـس نیا  هتبلا  .دناشوپب  ار  وا  درادن ، ار  دوخ  ندـناشوپ  ناوت  هک  دـید  ار  يا  هنهرب  رگا  ناسنا  هک  تسا  نیا  زامن  یلوبق  رگید  طرش 
تسا نیا  روظنم  هکلب  میهدب ، سابل  وا  هب  ام  ات  دشاب ، هتشادن  مه  تروع  رتاس  ینعی  دشاب ، هنهرب  دیاب  امتح  درف  هک  تسین  انعم  نیدب 

میباتشب وا  کمک  هب  تسا ، هدش  راچد  یتبیصم  هب  یـسک  رگا  زین  مینک و  هیهت  سابل  وا  يارب  تشاد ، سابل  هب  جایتحا  یـسک  رگا  هک 
يوؤی باصملا و  محری  يراعلا و  وسکی  و  مینک : هیهت  نکسم  يو  يارب  تسا ، رودقم  نامیارب  هک  اج  نآ  ات  درادن ، یهانپرـس  رگا  و 

.بیرغلا

لوبقم زامن  راثآ 

نوچ مه  توکلم  انعم و  ملاع  رد  شا  هرهچ  دنک ، تیاعر  ار  زامن  یلوبق  طیارش  هک  یسک 

هحفص 243] ]

نم لاثما  تسا  نکمم  .دننیب  یم  ایند  نیمه  رد  دنشاب ، هتشاد  نیب  نطاب  مشچ  هک  یناسک  ار  شـشخرد  نیا  دشخرد و  یم  دیـشروخ 
یسک هرهچ ي  هب  ندرک  هاگن  ضحم  هب  تسا و  زاب  ملاع  نآ  هب  ناشلد  مشچ  هک  یناسک  دنتسه  اما  مینیبن ، ار  شـشخرد  نیا  امـش  و 

کلذف تسا : تدابع  ینیوکت  راثآ  زا  یکی  حور ، لد و  تینارون  .تدابع  لها  ای  تسا  تیصعم  لها  يو  هک  دنوش  یم  هجوتم 
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لعجا دزاس : یم  نشور  تسا ، هدرک  لوبق  ار  شزامن  هک  يا  هدنب  يارب  ار  یگدنز  ياه  تملظ  دـنوادخ  .سمـشلا  لثم  هرون  قرـشی 
لعجی هتمحر و  نم  نیلفک  مکتؤی  هلوسرب  اونمآ  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اـهیأ  اـی  دـیامرف : یم  نآرق  رد  دـنوادخ  .ارون  هملظلا  یف  هل 

زین شلوسر  هب  دیوش و  سرت  ادخ  کنیا  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  [ 214 [ ؛ میحر روفغ  هللا  مکل و  رفغی  هب و  نوشمت  ارون  مکل 
دیاشخبب و امش  رب  دیرپس و  هار  نادب  هک  دهد  رارق  يرون  امـش  يارب  دنادرگ و  بیـصن  هرهب  ود  ار  امـش  شتمحر  زا  ات  دیروآ  نامیا 

.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ 

یم اطع  ناشیا  هب  مه  یـسح  رون  یتح  دـنوادخ  دـنوش ، یم  يدام  ياه  تملظ  راـچد  هک  یماـگنه  یقتم  سرت و  ادـخ  ياـه  ناـسنا 
مدینش دامتعا  دروم  دارفا  زا  نم  دوخ  هک  دراوم  نیا  زا  یکی  .دنا  هدرک  یم  توالت  ور  زا  ار  نآرق  هک  ییانیبان  دارفا  دنا  هدوب  .دیامرف 

هدـهاشم دور ، یم  کیدزن  یتقو  .دـنیب  یم  رون  عاعـش  ود  اه  هرجح  زا  یکی  رد  نارهت  يورم  هسردـم  مداخ  بش  کی  هک  تسا  نیا 
.دبات یم  نآرق  رب  رون  عاعش  ود  شمشچ ، ود  زا  تسا و  نآرق  توالت  لوغشم  ییانیبان  درف  هک  دنک  یم 

.دـنریگ یم  ناسنا  زا  ار  لمحت  ربص و  ناش ، هنادرخبان  ياهدروخرب  اـب  هک  دوش  یم  هجاوم  یناـسک  اـب  هاوخاـن  هاوخ  اـیند  رد  ناـسنا 
، تسا هتفریذپ  ار  ناشزامن  هک  یناسک  هب  دنوادخ  اما  .دیامن  لرتنک  ار  شدوخ  طیارـش  نیا  رد  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  لکـشم  رایـسب 

یمادام دنوادخ  .املح  هلاهجلا  یف  و  دننک : لرتنک  ار  ناشدوخ  دنناوتب  درخبان  دارفا  لباقم  رد  هک  دـیامرف  یم  اطع  یملح  يرابدرب و 
ظفح شناگتشرف  هلیسو ي  هب  ار  وا  دشاب ، يا  هدنب  نینچ  عفن  هب  تایح  همادا ي  هک 
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يا هدنب  نینچ  .هیطعاف  ینلأسی  هیبلأف و  ینوعدـی  دـنک : یم  تباجا  ار  وا  تساوخرد  .یتکئالم و  هظفحتـسا  یتزعب و  هألکا  دـنک : یم 
کلذ لثمف  تسا : هدنزرـس  توارط و  اب  هشیمه  دندرگ ، یمن  هدیـسوپ  هدرمژپ و  هاگ  چـیه  هک  یتشهب  ياه  هویم  اه و  لگ  نوچ  مه 

نیا ینالقع  ریسفت  .اهلاح  نع  ریغتت  اهرامثا و ال  قبسی  سودرفلا ال  تانج  لثمک  يدنع  دبعلا 

هحفص 244] ]

نیا ینعی  درک ؛ دـهاوخن  رییغت  وا  تلاح  نیا  هاگ  چـیه  هک  تسا  هتفرگ  وخ  ینید  ياه  هزومآ  اب  نانچ  نآ  هدـنب  هک  تسا  نیا  بلطم 
.تسا هدمآرد  شحور  سفن و  يارب  تباث  یتفص  تروص  هب  هدش و  هکلم  وا  رد  تالاح 

هحفص 245] ]

ایح نوماریپ  یثحب 

هراشا

.عرولا هدامع  حلاصلا و  لمعلا  هتورم  راقولا و  هتنیز  ءایحلا و  هسابلف  نایرع  مالسالا  بدنج  نبا  ای 

مالسا سابل  ایح ،

ناتـساد رد  ءایحتـسا »  » هملک ي لاثم ، باب  زا  .تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  یفلتخم  نیماضم  نآ ، راثآ  قیداـصم و  اـیح و  هراـبرد ي 
مه [ 215  ] .ءایحتسا یلع  یشمت  امهادحا  هتءاجف  دیامرف : یم  هک  اج  نآ  تسا ؛ هدمآ  بیعش  نارتخد  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترـضح 

.دراد ناوارف  تقد  لمأت و  ياج  هک  هدش  دراو  اه ، مناخ  يارب  اصوصخم  نآ ، لیاضف  ایح و  تیمها  هرابرد ي  يرایسب  تایاور  نینچ 
، دوش بلس  ناسنا  زا  ایح  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دنراد ؛ مزالت  رگیدکی  اب  نامیا »  » و ایح »  » هک تسا  نیا  تایاور  نیا  زا  یضعب  نومضم 

دـشک یم  اج  نآ  هب  ایح  یب  ناسنا  راک  هک  تسا  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  .تفر  دـهاوخ  نیب  زا  مه  نامیا 
نیا هب  یتاـیاور  نینچ  مه  [ 216  ] .دروآ یمرد  رـس  رفک  زا  هدرکاـن  يادـخ  ینعی  دوش ؛ یم  هتـشادرب  شندرگ  زا  مالـسا  هقبر ي  هک 

دهاوخب ناشدب  لامعا  رطاخ  هب  ینعی  دنک ، كاله  ار  یموق  ای  یسک  هک  دریگب  رارق  نیا  رب  دنوادخ  هدارا ي  رگا  هک  میراد  نومضم 
ناشیا زا  ار  ایح  دیامن ، هذخاؤم  ار  اهنآ 

هحفص 246] ]

يو يارب  یقیقح  تاـیح  رگید  دـش ، هتفرگ  ناـسنا  زا  هک  اـیح  [ 217  ] .ءاـیحلا هنم  عزن  دـبع  كـاله  لـجوزع  هللا  دارا  اذا  دریگ : یم 
.تشاد دهاوخن  یموهفم 

، ساسا نیا  رب  .دنریگ  یم  يواسم  ندیـشک  تلاجخ  عون  ره  اب  ار  ایح  یخرب  دوش و  یم  تشادرب  ءوس  هلأسم  نیا  زا  یهاگ  هنافـسأتم 
یتیقفوم الومعم  یتلاجخ  دارفا  ددرگ و  یم  سفن  هب  دامتعا  بلـس  بجوم  ندیـشک  تلاـجخ  نوچ  هک  دـننک  یم  يریگ  هجیتن  نینچ 

ءوس نیا  درک ! دیکأت  ایح  هلأسم ي  يور  دایز  دیابن  سپ  دنرادن ، عامتجا  رد 
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.تسا هدیدرگن  نییبت  یتسرد  هب  دشاب ، یم  مالسا  یشزرا  ماظن  دیکأت  دروم  هک  ییایح  موهفم  هک  دوش  یم  یشان  اج  نآ  زا  تشادرب 
اج یب  ياه  ندیشک  تلاجخ  اه و  ییور  مک  اب  هک  دنک  ادیپ  لزنت  ردق  نآ  دراد  هک  ییالاب  شزرا  نآ  اب  ایح  هک  تسا  نکمم  روطچ 

هبنج ي زا  رظن  فرـص  ینعی  میـشاب ؛ هتـشاد  موهفم  نیا  دوخ  رد  یتـقد  دـیاب  دوش ، نشور  بلطم  هک  نیا  يارب  دوش !؟ یقلت  يواـسم 
.میهد رارق  هعلاطم  دروم  یتخانش  ناور  هدیدپ ي  کی  ناونع  هب  ار  نآ  یقالخا ،

هک تسا  نیا  یناور  تالاح  یلک  ياه  یگژیو  زا  یکی  .دوش  یم  یفرعم  یناور  تالاعفنا  زا  یکی  ناونع  هب  یـسانش  ناور  رد  اـیح » »
زونه هک  یـسک  هب  دیناوت  یمن  امـش  لاثم ، يارب  .دناسانـش  تسا ، اهنآ  دقاف  هک  یـسک  هب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  یـصاخ  فیرعت  چـیه  اب 

هزم ي ناسنا  ات  ینعی  تسا ؛ هلوقم  نیمه  زا  زین  قشع  موهفم  .تسا  انعم  هچ  هب  بجعت  دـینامهفب  هدـماین ، شیپ  بجعت  تلاح  شیارب 
تقیقح هب  ناوت  یمن  میهافم ، هنوگ  نیا  زا  فیرعت  فرـص  اب  نیاربانب ، .دنک  كرد  ار  نآ  تقیقح  دناوت  یمن  دشاب ، هدیـشچن  ار  نآ 

یم دیآ ، یم  شیپ  تلاح  نیا  شیبامک  اه  ناسنا  همه  يارب  نوچ  اهتنم  دراد ، یتیصوصخ  نینچ  مه  ایح  .درب  یپ  یحور  تالاح  نآ 
.دننک كرد  ار  نآ  دنناوت 

هژیو ي دنوادخ  هک  یتلصخ  نآ  دنیامرف : یم  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  یتیاور ، رد 
.تسا ایح  دنمورحم ، نآ  زا  تاناویح  هداد و  رارق  اه  ناسنا 

دنب ياپ  یقالخا  لصا  چیه  هب  دنشاب ، هتشادن  ار  تلصخ  نیا  رگا  هک  دنتـسه  مدرم  زا  يرایـسب  .تسا  بترتم  ایح  رب  يرایـسب  تاکرب 
همه ي هب  جیردت  هب  دنیوگ و  یم  غورد  دننادرگ ، یمنرب  ناشنابحاص  هب  ار  اه  تناما  دننک ، یمن  لمع  دوخ  تادهعت  هب  دنوش ؛ یمن 

تافص
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.تسا ایح  دننامب ، نوصم  یقالخا  لیاذر  يرایسب  زا  مدرم  دوش  یم  بجوم  هچنآ  .دنوش  یم  هدولآ  تسپ 

هحفص 247] ]

، ندوب صقن  بیع و  یب  هب  ناسنا  لیامت  یکی  دوش : یم  نآ  أشنم  زیچ  ود  مییوگب  دیاب  ناسنا  رد  ایح  ندـمآ  دوجو  هب  أشنم  دروم  رد 
وا زا  یبیع  دـنادب  هک  دـشک  یم  تلاجخ  يزیچ  زا  یماگنه  ناسنا  .نارگید  زا  دوخ  یلامتحا  بویع  ندـناشوپ  هب  هقـالع  مه  یکی  و 

.تسا هدرک  ادیپ  یهاگآ  نآ  هب  تبسن  يرگید  هدش و  رهاظ 

، دوش رهاـظ  نارگید  رب  تسا  هتفهن  شدوجو  رد  هک  یتـشز  بیع  ینعی  دـنمهفب ؛ نارگید  هک  دـنزب  رـس  یتـشز  راـتفر  ناـسنا  زا  رگا 
جنر یتلاح  هکلب  تسین ، ناسنا  يارب  یبولطم  تلاح  تلاح ، نیا  .تسا  ندیـشک  تلاـجخ  ناـمه  هک  دـهد  یم  تسد  يو  هب  یتلاـح 

ناسنا هک  تسا  نیا  راک  نیا  هدیاف ي  دش ، لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  نامه  بسح  هب  .تسا  هدننک  تحاران  روآ و 
ددرگ و راکـشآ  شبویع  نارگید  دزن  رد  ادابم  ات  دوشن  بکترم  یتشز  راـک  دـنک  یم  یعـس  یتلاـح ، نینچ  زورب  زا  يریگولج  يارب 

نارگید رب  شبویع  دوش  هجوتم  رگا  هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  اـترطف  ناـسنا  .دوش  شا  یگدنکفارـس  تلاـجخ و  بجوـم 
بیع ات  دـیآ  یمرب  ددـصرد  دوش و  یم  تحاران  دـنربب ، یپ  يو  بویع  هب  نارگید  تسا  نکمم  هک  دـهدب  لامتحا  ای  هدـش و  رهاـظ 
نآرق رد  .دزاس  یم  زیامتم  ناویح  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ناسنا  صاخ  ضارعا  زا  قطنم ، حالطـصا  رد  تلاـح ، نیا  .دـناشوپب  ار  دوخ 

هک نیا  لاح  .دـش  رهاظ  ناشبویع ) يواسم   ) ناشتروع دـندرک ، لواـنت  هیهنم  هرجـش ي  زا  اوح  مدآ و  ترـضح  یتقو  هک  میناوخ  یم 
دراد نیا  هب  یگتسب  هتشاد ، اهنآ  تروع  ندش  رهاظ  اب  يا  هطبار  هچ  تخرد  نآ  زا  لوانت 
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بویع نیا  دـندرک ، لوانت  نآ  زا  یتقو  هک  دوب  نیا  تخرد  یعیبط  رثا  ایآ  مینادـب ؛ هچ  ار  نآ  رب  بترتم  راـثآ  هیهنم و  هرجـش  نآ  هک 
هرجـش ي نآ  هک  میریگ  یم  نیا  رب  ار  ضرف  ام  دندش ؟ ناشتروع  هجوتم  تخرد ، زا  لوانت  زا  سپ  هک  نیا  ای  دـمآ و  دـیدپ  ناشیارب 
مدآ و ور ، نیا  زا  .ددرگ  رهاظ  يو  دوجو  رد  زین  نآ  هب  طوبرم  مادنا  دیآ و  دـیدپ  ناسنا  رد  توهـش  هزیرغ ي  ات  دـش  بجوم  هیهنم 
: دندرک هدافتسا  دوخ  تروع  رتس  يارب  یتشهب  ناتخرد  گرب  زا  اذل  .دندمآرب  نآ  ندناشوپ  ددص  رد  دندش و  مادنا  نیا  هجوتم  اوح 

لواـنت تـخرد  نآ  زا  ود  نآ  نوـچ  سپ  [ 218 [ ؛ هنجلا قرو  نم  امهیلع  نافـصخی  اقفط  امهتآوس و  اـمهل  تدـب  هرجـشلا  اـقاذ  اـملف 
.دندرک زاغآ  ناتخرد ] ياه   ] گرب ندنابسچ  هب  دش و  راکشآ  ناشیا  رب  ناشهاگمرش  دندرک ،

ياه یتشز  دهاوخ  یمن  ناسنا  هک  تسا  يرطف  يرما  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  نیاربانب ،

هحفص 248] ]

تحاران تلاـح  نیا  .دـهد  یم  تسد  يو  هب  تلاـجخ  تلاـح  ددرگ ، راکـشآ  نارگید  رب  شبویع  رگا  دـننیبب و  نارگید  ار  شدوجو 
روهظ زا  ینعی  دنتـشاد ؛ يدایز  يایح  هک  هدوب  نیا  ایـصوا  ایبنا و  ریاـس  مدآ و  ترـضح  فاـصوا  زا  یکی  .تسا  اـیح  ناـمه  هدـننک ،

ینالوط رمع  لوط  رد  هاگ  چـیه  ایح ، طرف  زا  هک  تسا  هدـمآ  زین  یـسراف  ناملـس  هرابرد ي  .دندیـشک  یم  تلاجخ  رایـسب  ناشبویع 
.درکن هاگن  شیوخ  تروع  هب  دوخ 

یتشز راتفر  ره  دوشن ، تحاران  تلاـح  نیا  زا  هاـگ  چـیه  دـشاب و  هتـشادن  یکاـب  دـشاب ، كاـن  بیع  شدوجو  هک  نیا  زا  ناـسنا  رگا 
تمارک هب  هقالع  .دشاب  ندوب  صقن  بیع و  یب  ناهاوخ  اتاذ  دیاب  دشکب ، تلاجخ  هک  نیا  يارب  ناسنا  .دنزب  رس  وا  زا  تسا  نکمم 
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تمارک اب  روما  زا  یخرب  هک  دـیامن  ساسحا  ناسنا  رگا  ور ، نیا  زا  .دـشاب  یم  ناسنا  دوجو  همزال ي  تسا ، تاذ  بح  عرف  هک  سفن 
.دشاب لماک  تهج  ره  زا  دراد  تسود  هک  دـشک  یم  تلاجخ  نیا  يارب  ناسنا  .دـیآ  یمرب  اهنآ  عفر  ددـصرد  دراد ، تافانم  شـسفن 

دیدپ ناسنا  يارب  تلاجخ  تلاح  دش ، هارمه  نارگید  زا  بویع  ندـناشوپ  هب  تبغر  اب  یتقو  يدـنموربآ  سفن و  تمارک  هب  هقالع ي 
بـسک لابند  ناسنا  هاگ  چـیه  اسب  هچ  دوب ، هدادـن  رارق  ناسنا  دوجو  رد  ار  سفن  تمارک  بح  سفن و  بح  دـنوادخ  رگا  .دـیآ  یم 

.تفر یمن  یقالخا  لیاضف  تالامک و 

نآ قیداصم  بولطم و  يایح 

رد دننادب ، دب  رایـسب  ار  يزیچ  مدرم  فرع ، رد  دیاش  هک  تسا  نیا  مینک ، هراشا  نآ  هب  اج  نیا  رد  دراد  ترورـض  هک  یمهم  هتکن ي 
رب يرارـصا  دیابن  تسا ، صقن  بیع و  مه  رگا  ای  دشکب ، تلاجخ  نآ  نتـشاد  ببـس  هب  دیابن  ناسنا  هدوبن و  بیع  عقاو ، هب  هک  یلاح 
هک یـسک  ـالثم ، .دوـش  یم  هعماـج  تاـکرب  زا  ندـنام  مورحم  اوزنا و  بجوـم  راـک  نیا  رد  طارفا  اریز  دـشاب ، هتـشاد  نآ  ندـناشوپ 

عامتجا رد  روضح  زا  دنوشب ، وا  بیع  هجوتم  نارگید  ادابم  هک  نیا  زا  دیابن  تسین ، مه  ندش  حالصا  لباق  تسا و  بویعم  شمـشچ 
طارفا و زا  دـیاب  ناـسنا  یلک ، روط  هب  .ددرگ  یم  مورحم  تـالامک  لـیاضف و  يرایـسب  زا  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دـنک ؛ يراددوـخ 

مومذم دیآ و  یم  باسح  هب  طارفا  یعون  زین  وضع ، صقن  دننام  یبویع  ندناشوپ  رب  رارـصا  .دشاب  رذـح  رب  اه  هنیمز  مامت  رد  طیرفت 
.تسا

يارب .دنریگ  یم  رارق  طیرفت  طارفا و  فرط  رد  دب  تفص  ود  نیب  الومعم  بوخ  تافص 
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عورشم و يرسمه  ندومن  رایتخا  قیرط  زا  یسنج  هزیرغ ي  ياضرا  لاثم ،
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رد طـیرفت  طارفا و  قیداـصم  زا  مومذـم و  ود ، ره  جاودزا ، هب  ندادـن  نت  اـی  ینار و  توهـش  نـکیل  ، تـسا هدیدنـسپ  یلمع  ینوناـق ،
قیداصم زا  یکی  .دشاب  رود  هب  طیرفت  طارفا و  زا  هک  تسا  ییایح  زین  بولطم  يایح  .دـنیآ  یم  رامـش  هب  یـسنج  توهـش  صوصخ 

نارگید ادابم  ات  دنک  يراددوخ  عامتجا  رد  روضح  زا  شندب ، ياضعا  رد  یصقن  نتشاد  ببـس  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یطارفا  يایح 
تلاجخ ور ، نیا  زا  .دراد  یم  زاب  یعامتجا  ياه  تیلاعف  زا  ار  ناسنا  بویع  رتس  رد  طارفا  هنوگ  نیا  .دنوشب  يو  مادـنا  صقن  هجوتم 
نارگید هک  دـشاب  هتـشادن  ییابا  ناسنا  رگا  رگید ، يوس  زا  .دوش  یمن  بوسحم  ایح  تسین و  بوخ  یبویع  نینچ  ببـس  هب  ندیـشک 

رد دنوادخ  هک  یتلصخ  نآ  زا  اریز  دتفا ؛ یم  رود  هب  تیناسنا  زا  دیدرگ ، نایب  هک  یتیاور  بسح  هب  دنوشب ، شتـشز  ياهراک  هجوتم 
بجوم تسا ، تیناسنا  صاخ  ضرع  هک  ایح ، .تسا  هدرکن  هدافتـسا  یتسرد  هب  دوشن ، هدولآ  اه  یتشز  هب  ات  دوب  هداد  رارق  شدوجو 

هک نیا  زا  نتـشادن  ابا  تشز و  ياهراک  ماـجنا  هب  تبـسن  یکاـب  یب  ور ، نیا  زا  .ددرگن  ـالتبم  یقـالخا  لـیاذر  هب  ناـسنا  اـت  دوش  یم 
يراک نینچ  هب  دیاب  امتح  دنک ، عفر  ار  دوخ  بویع  هک  دراد  ار  نیا  ییاناوت  ناسنا  رگا  .تسا  مومذم  زین  دنوشب  اهنآ  هجوتم  نارگید 

اب هک  نیا  ياج  هب  دارفا  یخرب  اما  دنک ، ملع  لیـصحت  دـیاب  نآ  عفر  يارب  ناسنا  تسا و  بیع  ندوب  لهاج  لاثم ، يارب  .دـیامن  مادـقا 
چیه هک  ییوجـشناد  ای  زومآ و  شناد  دننام  دنیامن ؛ یم  نآ  ندومن  ناهنپ  رد  یعـس  دنزرو ، تردابم  ناشلهج  عفر  هب  ملع ، لیـصحت 

هک دوشن  مولعم  ات  دنک  یمن  لاؤس  دوخ  داتسا  ای  ملعم و  زا  تقو 
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.ددرگ مورحم  لیاضف  مولع و  يرایـسب  زا  ناسنا  ات  دوش  یم  بجوم  هک  ارچ  تسین ؛ يا  هنالقاع  راک  نیا  دـناد ! یمن  ار  يا  هلأـسم  وا 
فیاـظو و هراـبرد ي  دـنا ، هدیـسر  فیلکت  نس  هب  هزاـت  هک  یناـناوجون  زا  يرایـسب  .تسا  روط  نیمه  زین  یعرـش  لـیاسم  دروـم  رد 

.دنشک یم  تلاجخ  دننک  حرطم  ار  اهنآ  هک  نیا  زا  اما  دنراد ، یتالاؤس  ناشینید  فیلاکت 

دراد و زاب  تشز  راک  باکترا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  بولطم  يایح  .تسا  مومذـم  ندیـشک  تلاجخ  رد  طیرفت  طارفا و  نیاربانب 
.تسا یمرش  یب  یگدیرد و  و  ییور ، مک  نیب  لدتعم  طسوتم و  یتلاح  عقاو  رد 

ام .تسا  هعماج  کی  یشزرا  ماظن  ریثأت  تحت  الومعم  تسا ، تشز  يراک  هچ  هک  نیا  اما 

هحفص 250] ]

اهنآ بکترم  ات  هدرک  یقلت  هانگ  ار  اهنآ  ماجنا  هتسناد و  تشز  ار  ییاهزیچ  هچ  یمالـسا  ینید و  ياه  هزومآ  مینیبب  دیاب  اه  ناملـسم 
یم ار  نآ  ادخ  اما  تسا ، فرع  فالخ  رهاظ  هب  هک  يراک  ماجنا  زا  دیابن  ام  .میشکب  تلاجخ  دیاب  میدش ، هانگ  بکترم  رگا  .میوشن 
دزن هک  يراک  زا  ینعی  دنراد ؛ ار  تلاح  نیا  سکع  دنلفاغ ، ادخ  روضح  زا  هک  مدرم  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  .میـشکب  تلاجخ  ددنـسپ 

ار نآ  ادخ  هک  یلاح  رد  دندنسپ  یمن  ار  نآ  مدرم  هک  يراک  ماجنا  زا  یلو  دنرادن ، ییابا  هللااب -  ذوعن  تسا -  هانگ  تشز و  دنوادخ 
ار یناهانگ  اذـل  و  تسا ، ناشلامعا  رظاـن  ادـخ  هک  دـننک  یم  شومارف  تاـقوا  زا  يرایـسب  ناـنآ  دنـشک ! یم  تلاـجخ  دراد ، تسود 

يولج ندرک  هاـنگ  هک  نیمه  هتبلا  .دوـش  یم  ناـشتلاجخ  بجوـم  دـنهد ، ماـجنا  مدرم  دزن  ار  اـه  ناـمه  رگا  هک  دـنوش  یم  بکترم 
هدرکان يادخ  رگا  هک  ارچ  داد ؛ تسد  زا  ار  نآ  دیابن  هک  تسا  یبوخ  هیامرس ي  دوش ، یم  یمدآ  تلاجخ  بجوم  نارگید ،
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رفک زا  رس  هک  دنک  طوقس  یکانلوه  هطرو ي  هب  تسا  نکمم  دشاب ، هتشادن  یمرـش  دنوشب  وا  هانگ  هجوتم  نارگید  هک  نیا  زا  ناسنا 
.تسا رت  شیب  شتاجن  دیما  دشکب ، تلاجخ  رت  شیب  دنمهفب  ار  شهانگ  نارگید  هک  نیا  زا  ردق  ره  .دروایب  رد 

ای ایح  هب  دـناوت  یم  اهنآ  زا  کی  ره  هب  هجوت  هک  دریگ  یم  لکـش  ناسنا  رد  داضتم  هتـساوخ ي  ود  یهاگ  هک  تسا  نیا  رگید  هلأسم 
هک دراد  يزاـین  رگید ، فرط  زا  دـشاب و  مرتحم  زیزع و  مدرم  دزن  رد  دـهاوخ  یم  فرط  کـی  زا  ناـسنا  ـالثم ، .دـماجنیب  ییاـیح  یب 

ماجنا ار  تشز  راک  نآ  هک  لوا  هبترم  يارب  ناسنا  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  .تسا  عرـش  فالخ  یلمع  ماـجنا  نآ ، ياـضرا  همزـال ي 
یم یفرط  زا  دگنجب و  شدوخ  اب  زور  ره  دناوت  یمن  نوچ  اما  دشکب ؛ تلاجخ  دـنوشب  وا  هانگ  هجوتم  نارگید  هک  نیا  زا  دـهد ، یم 
نیا يارب  ور ، نیا  زا  .تسین  تشز  مه  اهردق  نآ  راک  نآ  هک  دـنک  یم  نیقلت  شدوخ  هب  مک  مک  دـیامن ، فرطرب  ار  شزاین  دـهاوخ 

بجوم تلاح  نیمه  .دشکن  تلاجخ  وا  شیپ  ات  دـشاب  درد  مه  وا  اب  هک  ددرگ  یم  یـسک  لابند  دـهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  هنادازآ  هک 
هولج يداع  يراک  مدرم ، دزن  رد  هانگ ، رارکت  رثا  رد  دش ، یم  هتخانش  مومذم  ینید  هعماج ي  رد  هک  يزیچ  جیردت ، هب  هک  دوش  یم 

ور نیا  زا  دشاب ، هتشاد  دوجو  قسف  هب  رهاجت  یمالسا  هعماج ي  رد  دیابن  هدش ، دیکأت  هک  نیا  .دوش  هتشادرب  نآ  یتشز  حبق و  دنک و 
مدرم یتقو  .ددرگ  هانگ  هب  ناسنا  ندش  هدولآ  زا  عنام  هانگ ، ماجنا  زا  تلاجخ  دـننکن و  ادـیپ  هانگ  باکترا  تأرج  نارگید  هک  تسا 

ناوارف تاعفد  هب  ینلع و  ار  یهانگ  لعف 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com


هانگ نآ  حبق  دنداد  ماجنا 

هحفص 251] ]

مولعم اجک  زا  دنیوگ : یم  دننک و  یم  کیکـشت  نآ  تمرح  رد  الـصا  هک  دشک  یم  اج  نیا  هب  راک  مک  مک  دزیر و  یم  اهنآ  رظن  رد 
هجوتم ار  بلطم  تسرد  مه  مالسلا  هیلع  ماما  دیاش  هللااب -  ذایعلا  الـصا -  دشابن ! تسرد  نآ  ثیدح  دیاش  دشاب !؟ مارح  راک  نیا  هک 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هللااب  ذایعلا  هک -  مولعم  اجک  زا  ریذپاطخ ! يرـشب  تفرعم  تسا و  رـشب  مه  ماما  نوچ  دشاب ! هدشن 
مه ادـخ  دـیوگب  هک  نیا  زا  درادـن  ییابا  یتح  درف ، هک  دـشک  یم  ییاج  هب  راـک  هللااـب  ذاـیعلا  تسا !؟ هدـیمهف  تسرد  ار  ادـخ  یحو 
اهب اوناـک  هللا و  تاـیآب  اوبذـک  نأ  ياوسلا  اؤاـسأ  نیذـلا  هبقاـع  ناـک  مث  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا ! هتفگن  تسرد 

بیذکت ار  ادخ  تایآ  هدش و  رفاک  هک  دش  نیا  دنتخادرپ  دـب  رادرک  تشز و  لامعا  نآ  هب  هک  نانآ  راک  ماجنارـس  [ 219 [ ؛ نؤزهتسی
.دنداد یم  رارق  ازهتسا  دروم  ار  اهنآ  هدرک ،

تلاجخ اب  ایح  توافت 

ندیشک تلاجخ  دراوم ، زا  يرایسب  رد  هک  ارچ  مینادب ؛ يواسم  تلاجخ  موهفم  اب  ار  ایح  موهفم  دیابن  هک  دش  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 
، دـننزب ار  ناـشفرح  دـنناوت  یمن  یتلاـجخ  دارفا  .دروآ  یم  دوجو  هب  درف  يارب  ار  یناوارف  تالکـشم  هک  دوش  یم  یقلت  صقن  یعوـن 

.دنشاب هتشاد  لاعف  يروضح  هعماج  رد  دنهد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  ناشفیاظو 

یم دـیدپ  راجنهان  يراک  ای  بیع  روهظ  ماگنه  هک  تسا  ناسنا  رد  یتلاح  زا  ترابع  یتخانـش ، ناور  يا  هدـیدپ  ناونع  هب  ایح  لـصا 
هک دنزب  رـس  يو  زا  یتشز  راتفر  ای  دوش و  یم  بوسحم  بیع  هک  دـشاب  هتـشاد  يدوبمک  صقن و  ناسنا  رگا  رگید ، ترابع  هب  .دـیآ 

هب یتلاح  دنوش ، هجوتم  نارگید 
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دنلیاق و شزرا  دوخ  يارب  هک  تسا  یناسک  صوصخم  تلاح  نیا  .دـنیوگ  یم  مرـش  ایح و  نآ  هب  احالطـصا  هک  دـهد  یم  تسد  وا 
یم يراس  مرش  تلاح  راچد  دنوش ، یم  دوخ  تشز  راتفر  ای  صقن و  هجوتم  یتقو  يدارفا  نینچ  .دنشاب  یم  تفارـش  تمارک و  بلاط 

.دنوش

دح یف  یناور ، تالاح  یقالخا و  تافـص  ریاس  دننام  ایح  یـشزرا ، رظن  زا  هک  تسا  نیا  مینک  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  يرگید  هتکن ي 
بـسانت یقالخا  فادـها  ناسنا و  حـلاصم  اب  هزادـنا  هچ  ات  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  هکلب  دوش ، یمن  يدـب  یبوخ و  هب  فصتم  هسفن 

.دشاب هتشاد 

هحفص 252] ]

تسا يا  هدیدنسپ  یقالخا  تفص  تعاجـش » ، » الثم .طیرفت  طارفا و  نیب  تسا  یلادتعا  دح  یبوخ ، راک  ره  الوصا  هک  میدرک  هراشا 
.طیرفت طارفا و  فرط  ود  رد  نبج »  » و روهت »  » دب تفص  ود  نیب 

فعـض و عقاو  رد  هک  دزرو  یم  رارـصا  نارگید  زا  اهنآ  نتـشاد  هگن  یفخم  رد  دـناد و  یم  صقن  بیع و  ار  ییاهزیچ  ناسنا  یهاگ 
دهاوخ یم  هک  نیا  ضحم  هب  اما  دیآ ، یم  شیپ  شیارب  یلاؤس  سرد  سالک  رس  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  يزومآ  شناد  .دنتسین  صقن 

تاـملک و دـننک و  یم  ندـیزرل  هب  عورـش  شیاـه  تسد  دوـش و  یم  خرـس  شا  هرهچ  دـتفا ، یم  شپت  هب  شبلق  دـسرپب ، ار  شلاؤـس 
ملاؤس مدیشک  تلاجخ  دهد : یم  خساپ  يدرک ؟ نینچ  ارچ  هک  دوش  لاؤس  يو  زا  رگا  .دیامن  ادا  دناوت  یمن  یتسرد  هب  ار  اه  ترابع 

یم ناسنا  هک  اج  نآ  زا  .دنا  هدش  وا  صقن  هجوتم  نارگید  دنادب  ناسنا  هک  دنوش  یم  ادـیپ  اج  نیا  زا  تلاجخ  الوصا  .منک  حرطم  ار 
یم تلاجخ  تلاح  راچد  دنا ، هدرب  یپ  وا  بیع  فعض و  هب  نارگید  دنک  یم  ساسحا  یتقو  دشاب ، ظوفحم  شتمارک  وربآ و  دهاوخ 

نخس عمج  رد  دناوت  یمن  یبوخ  هب  هک  يدرف  .دوش 
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هب روبجم  هک  دریگب  رارق  یتیعقوم  رد  رگا  دراد ، ابا  راـک  نیا  زا  هراومه  دـنوشب ، وا  صقن  هجوتم  نارگید  اداـبم  هک  نیا  زا  دـیوگب و 
.دشک یم  تلاجخ  دنزب ، ار  شفرح  دناوت  یمن  یتسرد  هب  نوچ  دشاب ، نتفگ  نخس 

نم هک  دـنک  نیقلت  شدوخ  هب  ناسنا  رگا  لاثم  نیا  رد  .دراد  ناوارف  تسرامم  نیرمت و  هب  زاین  ییاـناوت  عون  ره  ندروآ  تسد  هب  اـما 
ییاناوت نیا  دهد ، ماجنا  نآ  يور  ییاه  نیرمت  دنک و  عورش  هداس  ياه  ترابع  زا  زین  المع  مراد و  ار  عمج  رد  نتفگ  نخس  ییاناوت 
تلاجخ عون  نیا  .دـشکب  تلاجخ  هک  نیا  نودـب  دـنک ، نایب  زین  يرت  ینالوط  رت و  هدـیچیپ  ياه  تراـبع  یتح  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ار 

مه ار  شباوج  اعبط  دـسرپ ، یمن  لاؤس  هک  ییوجـشناد  ای  زومآ و  شناد  .دراد  یم  زاب  لـماکت  زا  ار  ناـسنا  اریز  تسا ؛ دـب  ندیـشک 
ار راک  نیا  ییاناوت  دـنک ، ینارنخـس  یعمج  رد  دـهاوخب  انایحا  رگا  دـنک و  یمن  ادـیپ  مه  یلماکت  دـشر و  ور ، نیا  زا  دونـش و  یمن 

.درادن

، رگید يوس  زا  هدرک و  ضرف  شدوخ  يارب  ار  یموهوم  فعـض  وس ، کی  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ندیـشک  تلاـجخ  عون  نیا  لـیلد 
.دراد هگن  یفخم  نارگید  دید  زا  ار  نآ  اذل  دـنیبب و  صقن  ياراد  ار  دوخ  هک  هدـش  نیا  أشنم  ینیب  مک  دوخ  تسردان و  تواضق  نیا 

؛ ددرگ راکشآ  ناشیا  رب  يو  لهج  ادابم  ات  دسرپ  یمن  نارگید  زا  ار  دوخ  ياه  هتسنادن  ناسنا  یهاگ  نینچ  مه 
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لهج هب  راک  نیا  اب  دـنک  یم  رکف  هک  لیلد  نیا  هب  دـسرپ  یمن  ملعم  زا  ار  دوخ  تالاکـشا  سرد ، سالک  رد  هک  يزومآ  شناد  لـثم 
تسا یماگنه  رتدب ، نیا  زا  .دننک  یم  ادیپ  یهاگآ  يو  صقن  هب  تبسن  نارگید  تسا و  هدرک  فارتعا  دوخ 
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«، مناد یمن  : » دیوگب تحارـص  هب  هک  نیا  زا  اما  دناد ، یمن  ار  نآ  خـساپ  هک  دوش  هدیـسرپ  یلاؤس  یناحور  یـصخش  زا  الثم -  هک - 
هجوتم نارگید  دـنک  فارتعا  دوخ  لهج  هب  رگا  هک  تسا  تسرد  .تسا  دـب  رایـسب  ندیـشک  تلاـجخ  عون  نیا  .دـشک  یم  تلاـجخ 

نیا دنک ؟ هارمگ  ار  مدرم  دهدب و  هابتـشا  خساپ  دنوشن ، وا  لهج  هجوتم  نارگید  هک  نآ  يارب  دـیاب  ایآ  اما  دـنوش ، یم  وا  رد  یـصقن 
دهاوخ یمن  ناسنا  تسا و  صقن  دوبمک و  لهج ، نتـسنادن و  دـنچ  ره  .ددرگ  التبم  يرتالاب  بیع  هب  ناسنا  ات  دوش  یم  بجوم  راـک 

رد رگا  اما  دنـشاب ، ربخاب  هیـضق  نیا  زا  دشاب -  هتـشادن  لهج  لیاسم  نآ  هب  تبـسن  دنراد  عقوت  يو  زا  هک  یناسک  هژیو  هب  نارگید - 
نانآ هانگ  رد  دزادنیب ، هانگ  هب  ار  نارگید  هابتـشا ، خساپ  نداد  اب  دزرو و  عانتما  راک  نیا  زا  دـنک ، رارقا  دوخ  لهج  هب  دـیاب  هک  ییاج 

.دوب دهاوخ  کیرش 

یکی .دهدب  رظن  درادن ، یهاگآ  اهنآ  هب  تبسن  هک  یلیاسم  هرابرد ي  دیابن  ناسنا  هک  هدش  دیکأت  بلطم  نیا  رب  يرایـسب  تایاور  رد 
، دیناد یمن  ار  نآ  خـساپ  هک  دندیـسرپ  یلاؤس  امـش  زا  رگا  هک  تسا  نیا  دـنا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ییاه  شرافـس  زا 
هب ار  هلأـسم  نـیا  دـندرک  یم  یعـس  ـالمع  ینعی  دـندوب ؛ هنوـگ  نـیا  ییاـبطابط  همـالع  موـحرم  [ 220  ] .مـناد یمن  دـییوگب : اـحیرص 

یهاگ .مناد  یمن  دـنتفگ : یم  تحارـص  اب  ناشیا  میدیـسرپ و  یم  ناشیا  زا  ار  یلاؤس  ام  دـش  یم  اـهراب  .دـنهدب  میلعت  ناـشنادرگاش 
ار مناد » یمن   » هملک ي هک  دنتـشاد  دمعت  ناشیا  .تفگ  خساپ  ناوت  یم  هنوگ  نیا  دینیبب ، دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم  یلمأت  زین  تاقوا 

بجع كانلوه  هطرو ي  هب  نداتفا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  سفن  اب  داهج  یعون  دوخ  نیا  .دنیوگب 
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.دراد یم  زاب  ایر  و 

خساپ ناسنا  هک  یلاؤس  هب  نداد  باوج  ماقم  رد  ییور  مک  نینچ  مه  بجاو و  هلأسم ي  زا  ندرک  لاؤس  ماقم  رد  ییور  مک  نیاربانب ،
يایح قیداصم  زا  مادک  چـیه  تسا و  مومذـم  ددرگ -  طلغ  خـساپ  نداد  بجوم  ییور  مک  نیا  هک  یتروص  رد  دـناد -  یمن  ار  نآ 

هب ار  ناسنا  مه  هک  نیا  هب  طورـشم  درادن ، لاکـشا  هسفن  دح  یف  بیع  ندناشوپ  دراوم ، یخرب  رد  هتبلا  .دنیآ  یمن  رامـش  هب  بولطم 
.دوشن بوخ  ياهراک  زا  ناسنا  ندنامزاب  بجوم  مه  دنکن و  التبم  هانگ 

هحفص 254] ]

یم مورحم  تالامک  يرایـسب  زا  ار  دوخ  دوش ، رهاظ  عامتجا  رد  دـشکب  تلاـجخ  دراد  هک  يوضع  صقن  لـیلد  هب  ناـسنا  رگا  ـالثم ،
یکی مومذـم ، ياه  ندیـشک  تلاجخ  أشنم  تفگ : ناوت  یم  عومجم  رد  .ددرگ  یم  التبم  رت  گرزب  بتارم  هب  ییاه  صقن  هب  دـنک و 

: تسا لیذ  دراوم  زا 

رب دناوت  یم  تسرامم  نیرمت و  اب  تسین و  هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  دراد ، یفعض  صقن و  دنک  یم  لایخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  ای 
نیا رگا  اما  دراد ، يدوبمک  صقن و  عقاو ، هب  ناسنا  هک  تسا  یناـمز  رگید ، تلاـح  .دـیآ  قیاـف  دوخ  یلاـیخ  صقن  موهوم و  فعض 
ياج هب  نداد ، طلغ  خساپ  لثم  دوش ؛ یم  گرزب  ناهانگ  اسب  هچ  رتالاب و  ياه  صقن  هب  ناسنا  يالتبا  بجوم  دنکن  ادیپ  روهظ  صقن 

یناسنا تالامک  بسک  عنام  اما  دـماجنین ، هاـنگ  هب  يدوبمک  صقن و  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  رگید  دروم  .مناد  یمن  دـیوگب : هک  نیا 
.دنتسه مومذم  يایح  قیداصم  زا  یگمه  میراذگب ، ایح  ار  دراوم  نیا  مسا  رگا  .ددرگ 

هتشادن نارگید  صخش و  نآ  دوخ  يارب  ییوس  بقاوع  تلاح  نیا  دنربب و  یپ  شبویع  هب  نارگید  دهاوخن  ناسنا  هک  نیا  فرـص  اما 
یلاکشا اهنت  هن  دشاب ،
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ناشدوجو رد  هک  یبیع  هب  مه  ناشدوخ  دنرادن  تسود  یتح  تسا ، دایز  ناشیایح  هک  یناسک  .دشاب  زین  یبولطم  رما  اسب  هچ  درادـن ،
رطاخ هب  زا  یتح  ینعی  دـنروایب ؛ دای  هب  ار  نآ  دـنهاوخ  یمن  تسا ، هدز  رـس  اهنآ  زا  یتشز  راتفر  ـالبق  رگا  ـالثم ، دـننک ؛ هجوت  تسه 

راب يارب  ناسنا  دوش  یم  بجوم  اریز  تسا ؛ یبوخ  تفـص  تلاح ، نیا  .دنـشک  یم  تلاـجخ  دـنا  هدرک  ـالبق  هک  یتشز  راـک  ندروآ 
.دشکب تلاجخ  اددجم  يو  دنوش و  هجوتم  نارگید  ادابم  ات  دنکن  رارکت  ار  تشز  راک  نآ  رگید 

ایح نیرت  بولطم 

؟ میراد مه  ادـخ  زا  بولطم  يایح  ای  دیـشک  تلاجخ  اه  ناسنا  زا  دـیاب  طقف  ایآ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اج  نیا  رد  هک  یلاؤس 
ات دشک  یم  تلاجخ  نآ  زا  ناسنا  هک  یتشز  راک  نآ  الوا ، هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  نآ  شزرا  ایح و  هبترم ي  مییوگب ، دیاب  خساپ  رد 

؛ دهد یم  ماجنا  ار  تشز  راک  نیا  یسک  هچ  لباقم  رد  اثلاث ، و  دراد ، هجوت  نآ  یتشز  هب  هزادنا  هچ  ناسنا  ایناث ، تسا ، تشز  دح  هچ 
یناسک .تسا  رادروخرب  رابتعا  تیمها و  زا  ناسنا  دزن  رد  هزادـنا  هچ  ات  دـنک  یم  هدـهاشم  ار  تشز  راک  نیا  هک  یـصخش  نآ  ینعی 

طرش .دنشک  یمن  تلاجخ  ادخ  زا  دنلفاغ ، دوخ  یگدنز  نوؤش  همه  رد  لاعتم  يادخ  روضح  زا  تسا و  فیعض  ناشنامیا  هک 
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اج همه  رد  ادخ  دنادب  ناسنا  هک  نیا  فرـص  اذـل  .تسا  هدـید  ار  وا  تشز  راک  یـسک  دـنادب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ندیـشک  تلاجخ 
زا دوش ، یهانگ  بکترم  رگا  هک  دوش  یمن  ثعاب  دشاب ، هتـشادن  هجوت  ادخ  روضح  هب  دـیاش  دـیاب و  هک  هنوگ  نآ  اما  تسا ، رـضاح 

.دشکب تلاجخ  ادخ 

هتشاد هجوت  ادخ  روضح  هب  رت  شیب  ردق  ره  ناسنا 
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ناسنا .دـشک  یم  تلاجخ  رت  شیب  ددنـسپ ، یمن  وا  هک  یتشز  ياهراک  نداد  ماجنا  اب  دـنک ، كرد  رتهب  ار  ادـخ  تمظع  زین  دـشاب و 
رد رگا  ور ، نیا  زا  .تسا  لیاق  يرت  شیب  شزرا  دـنرادروخرب ، يزاتمم  یعامتجا  تیعقوم  ای  الاب و  ماقم  زا  هک  یناسک  يارب  الومعم 

ییالاب یعامتجا  تیعقوم  هک  یناسک  ناکدوک و  لباقم  رد  اما  .دـشک  یم  تلاجخ  رت  شیب  دوش ، یتشز  راتفر  بکترم  اـهنآ  روضح 
هک نیا  زا  یتح  ناسنا  مه  یهاگ  .دراد  دوجو  رت  مک  تلاـح  نیا  تسا ، هدـش  یناـمدوخ  اـهنآ  اـب  ناـسنا  هک  یناتـسود  اـی  دـنرادن و 

تهج نادب  نیا  دشک ! یمن  تلاجخ  تسا  هدید  ار  نآ  ادـخ  هک  نیا  زا  اما  دـشک ، یم  تلاجخ  دوش  علطم  وا  تشز  راک  زا  یکدوک 
.میا هدرکن  كرد  ار  ادخ  تمظع  ام  هک  تسا 

زا سپ  ياعد  رد  .تسا  هدش  هدیمان  ایح » رافغتـسا   » ام تایاور  اهاعد و  رد  هک  يرافغتـسا  مینک ؛ رافغتـسا  دوخ  تلاح  نیا  زا  دیاب  ام 
یتشز هب  ادخ  هک  نیا  هب  دـنک  هجوت  راک  هانگ  ناسنا  رگا  .ءایح  رافغتـسا  كرفغتـسا  ینا  میناوخ : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز 

ار اهرافغتـسا  نیرتهب  زا  یکی  دـنکن ، رارکت  ار  هانگ  نآ  رگید  هک  دریگب  میمـصت  دـشکب و  تلاجخ  ور  نیا  زا  و  تسا ، هاگآ  وا  راک 
، تیاهن یب  زین  وا  هب  ناسنا  جایتحا  تسا و  تیاهن  یب  شتمظع  هک  ییادـخ  روضح  رد  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  .تسا  هداد  ماـجنا 
زا ياـیح  سپـس  تسا و  ادـخ  زا  ياـیح  اـیح ، نیرتهب  سپ  دـشکن !؟ مه  تلاـجخ  هدرک و  یهن  ار  نآ  ادـخ  هک  دـهد  ماـجنا  يراـک 
لاح .دنلوغـشم  ام  لامعا  تبث  هب  تولج  تولخ و  رد  دنتـسه و  ام  لامعا  رظاـن  هتـشرف  ود  هک  میدـقتعم  اـم  همه ي  .ادـخ  ناگتـشرف 

تسا نکمم  هنوگچ 
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؟ مینکن مرش  تسا و  دنسپان  تشز و  هک  میهد  ماجنا  يراک  اهنآ  روضح  هب  ملع  اب 

یم یقلت  تشز  دراد ، دوجو  اـه  ناـسنا  نیب  هک  یطباور  عوـن  لـیلد  هب  مه  نآ  فرع ، رد  اـهراک  یخرب  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا 
یتشز راک  هعماج  فرع  رد  نوچ  دوش ؛ رـضاح  عامتجا  رد  ریز  سابل  اب  ناسنا  رگا  لاـثم ، يارب  .دنتـسین  تشز  عقاو ، رد  اـما  دـنوش ،

ادخ هک  لیلد  نیا  هب  ناسنا  هناخ -  رد  الثم  دنتـسین -  نارگید  هک  ییاج  رد  درادن  یموزل  اما  .دشکب  تلاجخ  دیاب  تسا ، هداد  ماجنا 
ماجنا زا  دزادنیب و  تمحز  هب  ار  دوخ  تسا ، يو  لامعا  رظان 

هحفص 256] ]

تـشز دنیبب  تلاح  نآ  رد  ار  ناسنا  يرگید  درف  رگا  .دشکب  تلاجخ  تسا ، ندـش  هنهرب  نآ  همزال ي  هک  مامحتـسا ، ریظن  ییاهراک 
هچ دنیبب ، ار  ناسنا  ندب  تالاح  همه ي  رد  دـناوت  یم  ادـخ  هک  ارچ  درادـن ؛ یتشز  دـنیبب ، ار  ناسنا  لاح  نآ  رد  ادـخ  رگا  اما  تسا ،

تلاجخ اج ، نیا  .ام  ینهذ  تاروطخ  رب  یتح  ام و  بلق  رب  ام ، نطاـب  رب  دراد ؛ هطاـحا  اـم  زیچ  همه  رب  وا  .هنهرب  هچ  دـشاب و  هدیـشوپ 
.تسا هتـسناد  تشز  ار  نآ  هدرک و  یهن  ار  يراک  دنوادخ  هک  دیـشک  تلاجخ  ادخ  زا  دـیاب  ییاج  رد  .درادـن  انعم  ادـخ  زا  ندیـشک 

دنوش ماجنا  نارگید  روضح  رد  رگا  هک  دنتسه  روما  زا  يرایـسب  .درادن  تلاجخ  .تسا  هدومرف  رما  نادب  ادخ  هک  يراک  نداد  ماجنا 
نم ایادخ ! درک : ضرع  ادخ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  .درادن  یتشز  دنیبب  ادخ  رگا  اما  تسا ، تشز 

، منک هدنز  دوخ  لد  رد  ار  وت  دای  منک و  هجوت  وت  هب  مشک  یم  تلاجخ  تالاح  زا  یضعب  رد 
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.لاـح لـک  یلع  نسح  يرکذ  نا  یـسوم  اـی  تسین : تشز  یلاـح  چـیه  رد  نم  هب  هجوت  ندوب و  نم  داـی  هب  دوـمرف : يو  هب  دـنوادخ 
[. 221]

ار دوخ  راک  ادـخ  دای  اب  ناسنا  هک  تسا  بحتـسم  دنـشاب ، تالاح  نیرت  تشز  زا  ناسنا  ناـمگ  هب  دـیاش  هک  تـالاح ، زا  یـضعب  رد 
ام .مینک  یفخم  ادخ  زا  ار  زیچ  چیه  میناوت  یمن  ام  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخ  تسین ، تشز  يراک  چـیه  رد  ادـخ  دای  .دـهد  ماجنا 

تـسا نکمم  نینچ  مه  .دوش  یم  یقلت  تشز  درف  نآ  رظن  زا  هک  میهد  ماجنا  ار  يراـک  هک  میـشکب  تلاـجخ  یـسک  زا  دـیاب  یناـمز 
، تسین تشز  دراد ، دوخ  رسمه  اب  رسمه  هک  يا  هطبار  الثم ، .هن  رگید  یصخش  هب  تبسن  اما  دشاب ، تشز  یـصخش  هب  تبـسن  يراک 

عون نیا  .درادـن  ییاـنعم  ندیـشک  تلاـجخ  اـیح و  ییوشاـنز  طـباور  رد  .تسا  تشز  دـشاب  هتـشاد  يرگید  اـب  ار  هطبار  نیا  رگا  اـما 
.تسا مومذم  ندیشک  تلاجخ 

ناسنا هک  دوش  یم  نیا  زا  عنام  اریز  دیآ ؛ یم  رامش  هب  ناسنا  ياهوخ  قلخ و  نیرترثؤم  نیرت و  هدنزرا  نیرتهب ، زا  یکی  ایح  نیاربانب 
زین تیاور  رد  تسا و  ایح  دنک ، ظفح  ناهانگ  اه و  یگدولآ  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هک  يزیچ  نیرتهب  .دوش  التبم  تشز  ياهراک  هب 

: تسا هدمآ 

ایح درادن  نید  هک  یـسک  223 ؛] [ ؛ هل نید  نمل ال  ءایح  ال  و : درادـن ! نامیا  درادـن  اـیح  هک  یـسک  [ 222 [ ؛ هل ءایح  نمل ال  نامیا  ـال 
.درادن

هحفص 257] ]

مالسا مکحم  هیاپ  تیب ، لها  تبحم 

هراشا

ریرحلا دجربزلاب و  افوفحم  رون  نم  اروس  یلاعت  كرابت و  نا هللا  بدنج  نبا  ای  تیبلا  لها  انبح  مالسالا  ساسا  ساسا و  یش ء  لکل  و 
غامدلا یلغ  اذاف  انئادعا  نیب  انئایلوا و  نیب  روسلا  اذه  برضی  جابیدلا  سدنسلاب و  ادجنم 
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ام اهیف  مهل  هزرح  هللا و  نما  یف  اوناکف  هللا  ءایلوا  روسلا  اذه  یف  لخدا  فقوملا  لوط  نم  دابکالا  تجـضن  رجانحلا و  بولقلا  تغلب  و 
يرن انل ال  ام   » نولوقیف مهل  هللا  دعا  ام  یلا  نورظنی  مه  قرفلا و  مهعطق  قرعلا و  مهمجلا  دق  هللا  ءادعا  نیعالا و  ذلت  سفنالا و  یهتشت 
مهنع تغاز  ما  ایرخس  مهانذختا   » لجوزع هلوق  کلذف  مهنم  نوکحضیف  هللا  ءایلوا  مهیلا  رظنیف  [ 224 « ] رارشالا نم  مهدعن  انک  الاجر 

نم انمؤم  ناعا  نمم  دحا  یقبی  الف  [ 226 « ] نورظنی کئارالا  یلع  نوکحـضی  رافکلا  نم  اونما  نیذلا  مویلاف   » هلوق و  [ 225 « ] راصبالا
.باسح ریغب  هنجلا  هللا  هلخدا  الا  هملکب  انئایلوا 

مالسا ساسا  تیب ، لها  تبحم 

نآ ینارون  مالک  زا  میشاب و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بتکم  رد  یتاسلج  داد  قیفوت  هک  میرکاش  ار  ادخ 

هحفص 258] ]

اب ار  فیرش  تیاور  نیا  شخب  نیرخآ  هللاءاش  نا  هسلج  نیا  رد  .میربب  هرهب  دنا  هدرک  نایب  بدنج  نب  هللادبع  هب  باطخ  هک  ترضح 
.مینک یم  رورم  مه 

لها انبح  مالـسالا  ساسا  ساسا و  یـش ء  لکل  و  دنیامرف : یم  هک  تسا  نیا  دنراد  هراشا  نآ  هب  تمـسق  نیا  رد  ترـضح  هک  یبلطم 
نآ نوتـس  هیاپ و  هک  تسا  يا  هناخ  ریظن  مالـسا  یترابع ، هب  .تسا  تیب  لها  اـم  تبحم  مالـسا ، هیاـپ  دراد و  يا  هیاـپ  زیچ  ره  تیبلا ؛

اجرباپ ینالوط  ياه  لاس  دناوت  یم  دشاب ، هتشاد  یمکحم  ياه  هیاپ  رگا  نامتخاس  کی  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  هناخ ،
مکحم شیاه  هیاپ  نوچ  اما  دوش ، بارخ  شراوید  رد و  هایس و  فیثک و  شرهاظ  تسا  نکمم  نامز  رذگ  رد  يا  هناخ  نینچ  .دنامب 

، دـشاب هتـشادن  یمکحم  ساسا  هیاپ و  رگا  اما  .درک  بترم  زیمت و  ار  نآ  ناوت  یم  تانییزت  نغور و  گنر و  ریمعت و  یمک  اـب  تسا ،
گنر مه  هچ  ره 
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رگا هک  دراد  يا  هیاپ  تیاور  نیا  بسح  هب  زین  مالسا  .تخیر  دهاوخ  ورف  یبالیـس  ای  ناراب  داب و  اب  درادن و  يا  هدیاف  مینزب  نغور  و 
یتافآ ثداوح و  ضرعم  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  دـنام ؛ دـهاوخ  یقاب  مه  هعماج  درف و  مالـسا  يانب  دـشاب  اجرباپ  مکحم و  هیاپ  نآ 

.دنیبب ییاه  بیسآ  شرهاظ  دوش و  عقاو 

نیا تسا ؟ مالـسا  ساسا  هیاپ و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  ارچ  هک  تسا  بلطم  نیا  نییبت  قیقحت و  تسا  مهم  اج  نیا  رد  هچنآ 
الثم دراد ؛ دوجو  بلطم  نیا  رب  یلیلد  تیاور و  هیآ و  هچ  هک  نیا  ینعی  تابثا  ماقم  .توبث  ماقم  کی  دراد و  تابثا  ماقم  کی  هلأسم 

تاـیآ و نینچ  مه  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تبحم  مالـسا  ساـسا  هک  نیا  رب  تسا  لـیلد  دنتـسم و  کـی  تیاور  نیمه  دوـخ 
تبحم مالـسا  ساسا  هک  تسا  هنوگچ  الوصا  هک  هلأسم  نیا  نییبت  ینعی  توبث  ماـقم  اـما  .دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يرگید  تاـیاور 

؟ تسا نئمطمان  تسس و  ناسنا  نید  هیاپ  دشابن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تدارا  تبحم و  رگا  ارچ  .تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

زا رظن  فرـص  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  .تسا  توبث  ماقم  تسا  ام  رظن  دـم  رتشیب  اج  نیا  رد  هچنآ  تابثا ، توبث و  ماـقم  ود  زا 
تیب لـها  تبحم  مالـسا و  نیب  يا  هطبار  نینچ  هنوـگچ  ارچ و  ـالوصا  یتوـبث »  » رظن زا  دـنک ، یم  تاـبثا »  » ار هلأـسم  نیا  هک  يا  هلدا 

؟ دراد دوجو  مالسلا  مهیلع 

تیب لها  تبحم  اب  نید  هطبار  نییبت 

لقادح زین  ادخ  اب  ناسنا  طابترا  .تسا  هدامآ  ادخ  ناسنا و  نیب  هطبار  داجیا  يارب  نید  الوصا 

هحفص 259] ]

نیا هک  نیا  هب  تبـسن  ناسنا  ادـتبا  .یفطاع  لماع  يرگید  و  یتفرعم ، یتخانـش و  لماع  یکی  دریگ : یم  لکـش  لماع  ود  ریثأـت  تحت 
دراد ییادخ  راگدیرفآ و  ملاع 

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


رد نیا و  زا  سپ  .تسا  وا  زا  ناـسنا  ياـه  تمعن  ماـمت  هک  دراد  یتـمعن  یلو  ناـهج  نیا  هک  نیا  هب  تبـسن  دـنک ؛ یم  ادـیپ  تخاـنش 
ناسنا دوجو  رد  تبحم  نیا  تخانش و  نیا  رگا  .دوش  ادیپ  تمعن  یلو  راگدیرفآ و  نیا  هب  تبـسن  یتبحم  شلد  رد  دیاب  مود ، هلحرم 

.ددرگ یم  مهارف  تسا ، نید  فده  هک  ادخ  اب  ناسنا  طابترا  يارب  مزال  هنیمز  هاگ  نآ  تفرگ ، لکش 

ادـخ و حیحـص  شتـسرپ  ساسا  رب  ار  شا  یگدـنز  ناـسنا  هک  نآ  يارب  هفطاـع ، تخانـش و  زا  دـح  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اـما 
رد وا  تبحم  مه  دنا و  هدوب  هتخانـش  ار  ادخ  مه  هک  یناسک  دـنا  هدوب  رایـسب  خـیرات  لوط  رد  .تسین  یفاک  دـنک  انب  میقتـسم  طارص 
هب زین  اه  تسرپ  تب  یتح  میرک ، نآرق  حیرـصت  هب  .دـنا  هتـشاد  لطاب  یفارحنا و  مسر  هار و  دـیاقع و  راکفا و  اما  تسا ، هدوب  ناشلد 
هک نیا  يارب  زج  ار  اهنآ  ام  [ 227 [ ؛ یفلز هللا  یلا  انوبرقیل  الا  مهدبعن  ام  دنا : هدوب  دنوادخ  هب  برقت  ناهاوخ  دنا و  هتـشاد  هجوت  ادخ 

؛ هللا دنع  انؤاعفش  ءالؤه  دنک : یم  لقن  نینچ  ناکرشم  نابز  زا  نینچ  مه  .میتسرپ  یمن  دننادرگ ، کیدزن  ادخ  هب  رت  شیب  هچره  ار  ام 
.دنتسه دنوادخ  دزن  ام  ناعیفش  اه ] تب   ] اهنیا [ 228]

، دنک کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  لد  رد  وا  زا  یتبحم  هقالع و  دسانـشب و  ار  ادـخ  ناسنا  هک  نیا  فرـص  نیاربانب 
اج نیمه  زا  .مینادب  زین  ار  برقت  یکیدزن و  نیا  هار  تسا  مزال  تسین و  یفاک  تداعس  هب  ندیسر  تسار و  هار  رد  نتفرگ  رارق  يارب 

هار نانآ  قیرط  زا  ات  هداتسرف  ار  ناربمایپ  دنوادخ  .دوش  یم  حرطم  توبن »  » هلأسم دیحوت »  » هلأسم زا  دعب  هک  تسا 
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.دهد ناشن  رشب  هب  ار  شدوخ  هب  برقت  حیحص 

، بهاذـم دنتـسه ؛ ایبنا  زا  يوریپ  یعدـم  هک  یناسک  مینیب  یم  ام  .دوش  یمن  مامت  تیادـه  هلأسم  همه  زاب  ییاهنت  هب  ایبنا  ندـمآ  اب  اما 
داضتم و هاگ  فلتخم و  ياه  مسر  هار و  دیاقع و  ارآ و  اب  تلم  ود  داتفه و  مالسا ، رد  .دنراد  یفلتخم  ياه  کلـسم  مارم و  اه ، هقرف 

تـسا مزال  يا  هلمکت  تیاده ، راک  مامتا  يارب  نیاربانب  .دنراد  ار  متاخ  یبن  زا  يوریپ  یناملـسم و  ياعدا  یگمه  هک  میراد  ضقانتم 
ایصوا و يربمایپ ، ره  زا  سپ  دنوادخ  هک  تسا  ور  نیمه  زا  و 

هحفص 260] ]

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  يارب  لاعتم  يادخ  زین  مالسا  رد  .دنشاب  ربمایپ  نآ  زا  سپ  مدرم  عجرم  أجلم و  ات  هداد  رارق  وا  يارب  ینانیـشناج 
تسا اج  نیا  .دنشاب  ترضح  نآ  زا  سپ  ناناملسم  قشمرس  امنهار و  نانآ  راتفر  راتفگ و  هک  هداد  رارق  ینانیشناج  ملس  هلآ و  هیلع و 

مالـسا و ياـقب  نیب  اـتوبث »  » يا هطبار  هچ  هدـش و  هداد  رارق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تبحم  مالـسا  ساـسا  ارچ  دوش  یم  نشور  هک 
.دراد دوجو  تیب  لها  تبحم 

تیاده هیاپ  تلاسر و  دزم  تیب ، لها  تبحم 

ام هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرط  زا  میناد  یم  مالـسا  زا  نایعیـش  ام  هک  ار  هچنآ  دصرد  دون  زا  شیب  درک  اعدا  ناوت  یم  تأرج  هب 
ای لهاج  رما  نیا  هب  تبـسن  دوخ  تسا  نکمم  نانآ  هچرگ  تسا ، قداص  زین  ناناملـسم  قرف  ریاس  دروم  رد  هیـضق  نیا  .تسا  هدیـسر 
هک یتمعن  نیرت  گرزب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یمارگ  دوجو  زا  دـعب  مییوگب  میناوت  یم  ور  نیا  زا  .دنـشاب  لـفاغ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  تیب  لها  سدقم  راونا  دوجو  تمعن  تسا ، هتـشاد  ینازرا  نانآ  هب  هداهن و  تنم  نامزلارخآ  تما  رب  دنوادخ 
هس ود  لوط  رد  نانآ  .تسا 
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ییاهوگلا نارود ، نیا  ینامز  ریغتم  طیارش  هب  هجوت  اب  نینچ  مه  دندرک و  نایب  مدرم  يارب  ار  مالسا  قیاقح  فراعم و  جیردت  هب  نرق 
.دندرک هضرع  دوخ  ناوریپ  هب  یعامتجا  فلتخم  طیارش  اب  دروخرب  يارب  ار  یلمع 

یف هدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلئسأ  لق ال  دیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ 
هللا یلـص  ربمایپ  املـسم  .متیب » لها  هرابرد ي  یتسود  رگم  مهاوخ  یمن  امـش  زا  یـشاداپ  تلاسر ]  ] نآ يازا  هب  : » وگب [ 229 [ ؛ یبرقلا

دهاوـخ یم  مدرم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هچنآ  دـهاوخ ، یمن  دزم  رجا و  شتلاـسر  يارب  مدرم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  دوجو  یب  تیادـه ، نیا  هک  دـناد  یم  دـنوادخ  و  تسا ؛ میقتـسم  طارـص  رد  نانآ  نداـهن  ماـگ  تیادـه و 

نم الا  رجأ  نم  هیلع  مکلئـسأ  ام  لق  دـیامرف : یم  هک  هیآ  نیا  اب  دـینک  هسیاقم  ار  روکذـم  هیآ  .دریذـپ  یمن  تروص  نانآ  هب  کسمت 
يوس هب  یهار  دهاوخب  سک  ره  هک  نیا  زج  مهاوخ ، یمن  امش  زا  يرجا  تلاسر ]  ] نیا رب  : » وگب [ 230 [ ؛ الیبس هبر  یلا  ذختی  نأ  ءاش 

تبحم زا  بر » لیبس   » تیاده و ریسم  هک  دهد  یم  ناشن  ینشور  هب  هیآ  ود  نیا  نتـشاذگ  مه  رانک  .دریگ » شیپ ] رد   ] شراگدرورپ
کسمت مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تدوم  و 

هحفص 261] ]

مهیلع تیب  لـها  ربماـیپ و  دوـجو  هنییآ  رد  رت  نییاـپ  هبترم  رد  هک  تسا  ادـخ  تبحم  ناـمه  عـقاو  رد  نیا  هتبلا  .درذـگ  یم  ناـشیا  هب 
هکلب تسین ، لیبق  نیا  زا  یلیاسم  يدـنواشیوخ و  ببـس  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  هب  ام  تبحم  .دوش  یم  رگ  هولج  مالـسلا 

هب ار  یگدنب  بتارم  دنتسه و  دنوادخ  هتسیاش  ناگدنب  نانآ  هک  تسا  نآ  يارب 
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تبحم تفرعم و  تسا و  هتفرگ  لکـش  نآ  وترپ  رد  تسا و  ادخ  هب  ام  تبحم  نامه  زا  یعاعـش  تبحم ، نیا  سپ  .دنا  هدناسر  تیاهن 
.تسا هدش  نانآ  هب  تبسن  ام  تفرعم  تبحم و  بجوم  دنوادخ  هب  ام 

دشاب و ایند  نیا  رد  ام  یگدنز  هار  غارچ  دـنامب و  یقاب  ام  ياه  لد  رد  حیحـص  لکـش  هب  دـنوادخ  تبحم  تفرعم و  میهاوخب  ام  رگا 
نآرق رد  دوخ  دـنوادخ  .دوش  هارمه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  تفرعم  تبحم و  اب  دـیاب  ددرگ ، ام  تداعـس  تاـجن و  بجوم 
طرـش .دینک » يوریپ  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  : » وگب [ 231 [ ؛ ینوعبتاف هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  دـیامرف : یم  ربمایپ  هب  باطخ 

زا تیعبت  ربمایپ  زا  تیعبت  لامک  و  هدش ، هداد  رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تیعبت  دنوادخ ، هب  تبحم  راهظا  رد  قدص 
هدرک اهنآ  هب  کسمت  هب  رما  نیلقث  ثیدـح  رد  هتـساوخ و  اـم  زا  تلاـسر  دزم  رجا و  ناونع  هب  ار  اـهنآ  تبحم  هک  تسا  وا  تیب  لـها 

[. 232  ] ...یتیب لها  یترتع  هللا و  باتک  اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  تسا :

تبحم تدوم و  دیاب  دزیرن ، ورف  دوشن و  لزلزتم  ثداوح  اه و  هنتف  نافوط  رد  دنامب و  اجرباپ  نامنید  مالـسا و  میهاوخب  رگا  نیاربانب 
.میهد رارق  هجوت  دروم  روما  سأر  رد  ار  سدقم  تاوذ  نآ  هب  کسمت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها 

بیط موحرم  تیب : لها  بحم  کی  زا  يدای 

رد .دوش  فیعـض  گنر و  مک  رگید  ياه  هنتف  هانگ و  تفآ  رثا  رب  نامنید  تسا  نکمم  میتسین ، موصعم  هک  یلومعم  ياـه  ناـسنا  اـم 
زا میناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  نامه  هک  مکحم ، يا  هیاپ  ساسا و  نامنید  هناخ  رگا  تلاـح ، نیا 

ملاس ناج  اهرطخ  نیا 
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تیب لها  هب  تبـسن  نامتبحم  تیالو و  هیاپ  هدرکان  يادخ  رگا  اما  .مینک  ناربج  ار  هدمآ  شیپ  ياه  یتساک  اه و  صقن  میرب و  رد  هب 
رارق یتسس  فعض و  ضرعم  رد  ار  نآ  ای  دشاب  فیعض  مالسلا  مهیلع 

هحفص 262] ]

فارحنا هک  دـنا  هدوب  یناسک  .دراد  دوجو  زین  یناوارف  یخیراـت  دـهاوش  هنیمز  نیا  رد  .میـشاب  كاـنمیب  دوخ  تبقاـع  زا  دـیاب  میهد ،
اهنآ لد  رد  تیب  لها  تبحم  نوچ  یلو  دـنا ، هتـشاد  هریبک  ناهانگ  یخرب  هب  ینالوط  يالتبا  یتح  دـنا و  هدرک  ادـیپ  لـمع  رد  ییاـه 

هزور و زامن و  ناشنید ، رهاظ  هک  مینیب  یم  ار  یناسک  زین  فرط  نآ  زا  .دـنا  هدرک  ادـیپ  تاـجن  دـنا و  هدـش  هبوت  هب  قفوم  هدوب  هدـنز 
، ناشلد رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  تیالو و  ندـش  گنر  مک  ای  ندوب  گنر  مک  رثا  رد  اما  هدوب ، بوخ  ناشنآرق  تداـبع و 

نیا رد  دـمآ  منهذ  هب  اما  مربب  مان  یـسک  زا  مهاوخ  یمن  اج  نیا  رد  هچرگ  .دـنا  هدـشن  ریخ  هب  تبقاع  دـنا و  هداـتفا  طوقـس  هطرو  هب 
.مشاب هتشاد  بیط  موحرم  زا  يدای  هنیمز 

زور رد  بیط  هتـسد  .تشاد  يدایز  تدارا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  صوصخ  هب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  بیط  موحرم 
هب مه  دادرخ  مایق 15  لیاسم  رد  تشاد و  تدارا  هللا  همحر  ماما  ترـضح  بالقنا ، ریبک  ربهر  هب  وا  .دوب  فورعم  نارهت  رد  اروشاـع 

ییوگب هملک  کی  رگا  دنتفگ ، وا  هب  اه  یکاواس  میژر و  .دنتخادنا  نادـنز  هب  دـنتفرگ و  ار  وا  نآ  بقاعتم  .تساخرب  ماما  زا  تیامح 
لثم دـندرک و  یم  دازآ  ار  وا  تفگ  یم  رگا  مه  اـعقاو  .مینک  یم  دازآ  ار  وـت  منکب  ار  اـهراک  نیا  هک  ما  هـتفرگ  لوـپ  ینیمخ  زا  نـم 

راک نیا  هب  رضاح  بیط  موحرم  اما  .دیسر  یم  مه  یماقم  اون و  نان و  هب  شرگید  ياقفر 
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هب دندیـشک و  راد  هب  ار  وا  زین  ماجنارـس  .میوـگب  يزیچ  ماـما  هیلع  متـسین  رـضاح  مدرک و  ادـخ  يارب  ار  راـک  نیا  نم  تـفگ  دـشن و 
يددعتم ياه  ناتـساد  تشاد و  یبوخ  رایـسب  عضو  هک  دندید  ار  بیط  باوخ  يددعتم  دارفا  نایرج ، نیا  زا  دعب  .دـندناسر  تداهش 

دـمآ و اـم  لزنم  هب  ناتـسود  زا  یکی  دـندناسر  تداهـش  هب  ار  بیط  موحرم  هک  يزور  نآ  يادرف  هلمج ، زا  دـش ؛ لـقن  هنیمز  نیا  رد 
، مدرک زاب  ار  نآرق  نم  .درک  رارـصا  ام  تسود  نآ  .تسین  لأفت  باتک  هک  نآرق  متفگ  نم  .نزب  نآرق  هب  یلأفت  بیط  هراـبرد  تفگ 

هزیکاپ نانخس  [ 233 [ ؛ بیطلا ملکلا  دعصی  هیلا  هک : دمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  دوب و  بیط  هملک  هحفـص  لوا  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ 
.دور یم  الاب  وا  يوس  هب 

لها هب  وا  تدارا  تبحم و  اما  تشاد ، شراتفر  لامعا و  رد  یتالاکـشا  اـهدوبمک و  شا  یگدـنز  زا  ینارود  رد  بیط  موحرم  هچرگ 
.دش ریخ  هب  متخ  شتبقاع  تفرگ و  ار  شتسد  مالسلا  مهیلع  تیب 

هب اما  دـندوب ، مه  يزاتمم  یعامتجا  یملع و  ياه  تیعقوم  ياراد  هک  میدـید  نامدوخ  بالقنا  نیمه  رد  ار  یناسک  زین  فرط  نآ  زا 
شیپ اهنآ  دروم  رد  یلیاسم  دنداتفا و  فارحنا 

هحفص 263] ]

هک درک  دیهاوخ  هظحالم  دینک ، یبایدر  رگا  .دش  یمن  شرواب  سک  چـیه  هک  دـش  رداص  اهنآ  زا  ییاه  تکرح  اه و  فرح  دـمآ و 
مالـسلااهیلع و ارهز  ترـضح  هژیو  هب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  دروـم  رد  هـک  ییاـه  یهاـتوک  یخرب  هـب  ددرگ  یم  زاـب  شا  هـشیر 

.دندرواین اج  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تدارا  قح  دوب  نانآ  هتسیاش  هک  روط  نآ  دنتشاد و  اور  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 

شدوجو فرظ  دنک و  هانگ  دایز  ناسنا  رگا  هک  دوب  بقارم  دیاب  لاح  ره  رد 
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بلق هحفـص  زا  یلک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تدوم  تبحم و  هدرکان  يادخ  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  ددرگ ، هدولآ  دح  زا  شیب 
.ددرگ لیاز  ناسنا  لد  و 

تیب لها  نانمشد  هب  ناقفانم  ریسفت 

رد نآرق  دوش و  یم  هدیـشک  ناقفانم  نانمؤم و  نایم  تمایق  زور  رد  هک  »ي  روس  » هب دـننک  یم  هراشا  ترـضح  تیاور ، نیا  همادا  رد 
نیذلل تاقفانملا  نوقفانملا و  لوقی  موی  دیامرف : یم  نآرق  .تسا  دـنلب  راوید  ینعم  هب  روس »  » .تسا هتفگ  نخـس  نآ  زا  دـیدح  هروس 

هلبق نم  هرهاظ  همحرلا و  هیف  هنطاب  باب  هل  روسب  مهنیب  برـضف  ارون  اوسمتلاف  مکءارو  اوعجرا  لـیق  مکرون  نم  سبتقن  اـنورظنا  اونمآ 
مکرغ هللا و  رمأ  ءاج  یتح  ینامألا  مکترغ  متبترا و  متصبرت و  مکسفنأ و  متنتف  مکنکل  یلب و  اولاق  مکعم  نکن  ملأ  مهنودانی  .باذعلا 

ناـترون زا  اـت  دـینک  هاـگن  اـم  هب  : » دـنیوگ یم  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  هب  قفاـنم  ناـنز  نادرم و  زور  نآ  [ 234 [ ؛ رورغلا هللااـب 
هزاورد ار  نآ  هک  دوش  یم  هدز  يراوید  اهنآ  نایم  هاگ  نآ  .دـینک » تساوخرد  يرون  دـیدرگ و  سپ  زاب  : » دوش یم  هتفگ  .میریگرب »

»؟ میدوبن امـش  اب  ام  ایآ  : » دنهد یم  رد  ادـن  ار  نانآ  ناقفانم ]  ] .دراد باذـع  هب  يور  شرهاظ  تسا و  تمحر  شنطاب  هک ]  ] تسا يا 
ات درک  هرغ  ار  امـش  اهوزرآ  دـیدروآ و  دـیدرت  دـیدرک و  ادرف  زورما و  دـیدنکفا و  الب  رد  ار  ناـتدوخ  امـش  یلو  ارچ ، : » دـنیوگ یم 

.تفیرفب ادخ  هرابرد  ار  امش  هدننک ، رورغم  ناطیش ]  ] دمآ و ادخ  نامرف 

، دوش یم  هدیـشک  ناقفانم »  » و نانمؤم »  » نیب تمایق  زور  رد  راوید  نیا  دیامرف ، یم  نآرق  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  رد  هجوت  بلاج  هتکن 
رد ایند  رد  هک  تسا  یناقفانم  زا  تبحص  تسا ، مولعم  ناشباسح  رافک  نارفاک .»  » و نانمؤم »  » نیب هن 
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هب هارمه و  ناناملسم  اب  دنا و  هدناوخ  یم  نآرق  زامن و  دنا ، هدمآ  یم  دجسم  دنا ، هدوب  ریسم  کی  رد  نانمؤم  اب  رهاظ 

هحفص 264] ]

ریبعت هب  هک  تسا  يزور  زور  نآ  .دوش  یم  هتخادـنا  ییادـج  اهنآ  نیب  تماـیق  زور  رد  نونکا  .دـنا  هدوب  هرفـس  کـی  رـس  حالطـصا ،
زا اهرگج  دابکالا ؛ تجضن  و  دننک : یم  هفاضا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و  دیآ ؛ بل  رب  اه  ناج  [ 235 [ ؛ رجانحلا بولقلا  تغلب  نآرق :

نینچ رد  .دراب  یم  باذـع  يراتفرگ و  نییاپ ، الاب و  نامـسآ ، نیمز و  زا  فرط ، ره  زا  هک  تسا  يزور  هصالخ ، .دزپب  یگنـشت  طرف 
رون زا  راوید  نآ  دـنیامرف  یم  تیاور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دوش  یم  ادـیپ  يراوید  دـیامرف  یم  نآرق  یلاوحا  عاـضوا و 
یمن هدـید  فرط  نیا  راوـید  فرط  نآ  زا  یلو  دـننیب  یم  ار  ناـقفانم )  ) فرط نآ  دارفا  ناـنمؤم )  ) اـه یفرط  نیا  هک  يراوـید  .تسا 

نانمؤم دزادنا : یم  ییادج  هورگ  ود  نیب  راوید  نیا  .دننک  یم  تسرد  هزورما  هک  سکلفر  ياه  هشیش  هیبش  يزیچ  دینک  ضرف  .دوش 
هک یتبحم  هقالع و  يور  زا  هک  یناسک  دنتسه و  ام  نابحم  ناتـسود و  نانمؤم ، نآ  دنیامرف ، یم  تیاور  نیا  رد  ترـضح  .ناقفانم  و 

.دنتسه تیب  لها  ام  نانمشد  دنیامرف  یم  ار  ناقفانم  نآ  و  دندرک ؛ یم  تمدخ  ام  نایلاوم  ناتسود و  هب  دنتشاد  ام  هب 

، ام ياقفر  نیا  سپ  دـش ؟ هچ  دـنیوگ : یم  ناقفانم  دزادـنا  یم  ییادـج  ناقفانم  نانمؤم و  نیب  راوید  نیا  هراب  کی  هب  هک  نیا  زا  سپ 
ام رگم  دنیوگ : یم  نانمؤم  هب  فرط و  نآ  دننز  یم  ادص  مینیب ؟ یمن  ار  اهنآ  رگید  هک  دـنتفر  اجک  میدوب ، مه  اب  ایند  رد  هک  یناسک 
ایند دیدرک و  ادرف  زورما و  دیتخادنا و  هکلهم  رد  ار  دوخ  دوخ ، تسد  اب  امش  نکیل  و  ارچ ، دنهد : یم  خساپ  نانمؤم  میدوبن ؟ امش  اب 

ياهوزرآ و 
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.داد بیرف  ار  امش  ییایند  نایاپ  یب 

مهیلع تیب  لها  تیالو  تبحم  نتـشادن  ای  نتـشاد  هناقفانم ،)  ) يرهاظ یعقاو و  مالـسا  كالم  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  هب  هجوت  اب 
ساسا یش ء  لکل  تسا : مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  مالسا  ساسا  هیاپ و  دراد و  يا  هیاپ  زیچ  ره  هک ، نیا  هصالخ  .تسا  مالـسلا 

یبارخ شراوید  رد و  تسا  نکمم  هچ  رگا  دـنام ، یم  اجرباپ  مالـسا  خاک  دوب ، تبحم  نیا  رگا  .تیبلا  لـها  اـنبح  مالـسالا  ساـسا  و 
ره دش ، تسـس  هیاپ  رگا  اما  .تسا  ناربج  میمرت و  لباق  اه  یبارخ  نآ  تسا  مکحم  هیاپ  نوچ  اما  دوش ؛ خاروس  شفقـس  دنک و  ادـیپ 

بارخ شبحاـص  رـس  رب  تبقاـع  خاـک  نیا  مییاراـیب ، اـه  تنیز  عاونا  هب  مینزب و  نغور  گـنر و  ار  خاـک  نیا  راوید  رد  هک  مه  دـنچ 
.دش دهاوخ 

دیامرف ظفح  تمایق  زور  ات  ام  يارب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تبحم و  ياهب  نارگ  هریخذ  نیا  میهاوخ  یم  لاعتم  يادخ  زا 
.دربم نوریب  ام  بلق  زا  ار  نآ  زگره  و 

یقرواپ

تیاور 59. باب 14 ، ج 2 ، راونالاراحب ، [ 1]

 - ص 286 تیاور 1 ، باب 24 ، هضورلا ، باـتک  ج 78 ، .ق ،) ه   1405 مود ، چ  هیمالـسالا ، هبتکملا  تاروشنم  نم   ) رونـالاراحب [ 2]
.279

.82 (، 38  ) ص [ 3]

.26 (، 38  ) ص [ 4]

.36 (، 18  ) فهک [ 5]

تیاور 26. باب 45 ، ج 70 ، راونالاراحب ، [ 6]

.3 (، 23  ) نونمؤم [ 7]

.58 (، 4  ) ءاسن [ 8]

.3 (، 23  ) نونمؤم [ 9]

تیاور 36. باب 1 ، ج 82 ، راونالاراحب ، [ 10]

تیاور 9. باب 4 ، ج 82 ، نامه ، [ 11]

تیاور 138. باب 16 ، ج 78 ، نامه ، [ 12]
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تیاور 3. باب 15 ، ج 84 ، راونالاراحب ، [ 13]

همان 45. مالسالا ، ضیف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن  [ 14]

.253 (، 2  ) هرقب [ 15]

.27 (، 24  ) رون [ 16]

.165 (، 2  ) هرقب [ 17]

.3  - 2 (، 14  ) میهاربا [ 18]

.131 (، 20  ) هط [ 19]

.28 (، 8  ) لافنا [ 20]

[21]

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


.35 (، 21  ) ایبنا

.135 (، 3  ) نارمع لآ  [ 22]

.135(2  ) هرقب [ 23]

.29 (، 15  ) رجح [ 24]

.67 (، 8  ) لافنا [ 25]

.55 (، 9  ) هبوت [ 26]

.35 (، 38  ) ص دش : دهاوخن  هداد  سک  چیه  هب  دوب و  دهاوخن  سک  چیه  راوازس  نامیلس  ترضح  زا  سپ  یهاشداپ  [ 27]

.76 (، 28  ) صصق [ 28]

.82 (، 28  ) صصق [ 29]

.82 (، 28) صصق [ 30]

تیاور 1. باب 24 ، ج 78 ، راونالاراحب ، [ 31]

تیاور 25. باب 26 ، ج 2 ، نامه ، [ 32]

ص 174. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 33]

.يدعس ناتسلگ  [ 34]

.14 (، 9  ) تارجح [ 35]

.28 (، 40  ) رفاغ [ 36]

.106 (، 6  ) لحن [ 37]

.28 (، 3  ) نارمع لآ  [ 38]

.8  - 7 (، 99  ) لازلز [ 39]

.10 (، 30  ) مور [ 40]
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.128 (، 2  ) هرقب [ 41]

تیاور 6. باب 6 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ك.ر : [ 42]

تیاور 39. باب 8 ، ج 2 ، نامه ، [ 43]

.18 (، 25  ) رطاف [ 44]

.28 (، 21  ) ءایبنا [ 45]

.50 (، 27  ) لمن [ 46]

.24 (، 17  ) ءارسا [ 47]

.3 (، 8  ) لافنا [ 48]

.23 (، 29  ) رمز [ 49]

.23 (، 39  ) رمز [ 50]

.8 (، 3  ) نارمع لآ  [ 51]

.3 (، 39  ) رمز [ 52]

.39 (، 16  ) لحن [ 53]

.166 (، 7  ) فارعا [ 54]

.107 (، 11  ) دوه [ 55]

.21 (، 57  ) دیدح [ 56]

.71 (، 43  ) فرخز [ 57]

.35 (، 50  ) ق [ 58]

.30 (، 18  ) فهک [ 59]

.82 (، 36  ) سی [ 60]
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.18 (، 19  ) میرم [ 61]

.30 (، 41  ) تلصف [ 62]

یم هدهاشم  ار  هکیالم  یلو  دندوبن ، ربمایپ  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  .تسین  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  هب  صتخم  هکیالم  ندید  [ 63]
ایقت تنک  نا  کنم  نمحرلاب  ذوعأ  تفگ : درک و  هدهاشم  ار  کلم  اما  ربمایپ ، هن  دوب و  ماما  هن  مالسلااهیلع  میرم  ترضح  ای  دندرک ؛

، میرم  ) ایکز امالغ  کل  بهأل  کبر  لوسر  انأ  امنا  لاق  درک : تمحرم  وا  هب  کـلم  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  و  (. 18 میرم ، )
(. 19

.96 (، 7  ) فارعا [ 64]

خیـش جاح  .ر ك : هنومن  يارب  .میراد  تایاور  رد  ار  نآ  نومـضم  هیبش و  یلو  تسا ، هدـماین  تایاور  رد  ترابع  نیا  نیع  هتبلا  [ 65]
ح 13 و 14. مود ، لصف  مومهملا ، سفن  یمق ، سابع 

.39 (، 24  ) رون [ 66]

.10 (، 30  ) مور [ 67]

.70 (، 25  ) ناقرف [ 68]

.31 (، 4  ) ءاسن [ 69]

.54 (، 4  ) ءاسن [ 70]

.8  - 7 (، 99  ) هلزلز [ 71]

ص 235. ج 82 ، راونالاراحب ، [ 72]

.ر هنومن  يارب  [ 73]
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تیاور 1. باب 59 ، ج 70 ، راونالاراحب ، ك :

.77 (، 3  ) نارمع لآ  [ 74]

.لیمک ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 75]

ص 188. ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 76]

ص 189. نامه ، [ 77]

تیاور 27. باب 30 ، ج 74 ، راونالاراحب ، [ 78]

تیاور 70. باب 20 ، ج 74 ، راونالاراحب ، [ 79]

ص 189. ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 80]

ص 188. نامه ، [ 81]

.3 (، 23  ) نونمؤم [ 82]

.8 (، 88  ) هیشاغ [ 83]

.9 (، 84  ) قاقشنا [ 84]

.34 (، 25  ) رطاف [ 85]

.10 (، 76  ) ناسنا [ 86]

.60 (، 39  ) رمز [ 87]

.17 (، 3  ) نارمع لآ  [ 88]

.10 (، 11  ) دوه [ 89]

.28 (، 76  ) صصق [ 90]

.13 (، 84  ) قاقشنا [ 91]

.نیرکاذلا تاجانم  هرشع ، سمخ  تاجانم  نانجلا ، حیتافم  [ 92]
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.77 (، 3  ) نارمع لآ  [ 93]

.9 (، 78  ) أبن [ 94]

.7 (، 73  ) لمزم [ 95]

.2 نامه ، [ 96]

.18  - 17 (، 51  ) تایراذ [ 97]

.26 (، 76  ) ناسنا [ 98]

.79 (، 17  ) ءارسا [ 99]

.10 (، 30  ) مور [ 100]

.77 (، 3  ) نارمع لآ  [ 101]

تیاور 17. باب 52 ، ج 70 ، راونالاراحب ، ك.ر : [ 102]

.9 (، 59  ) رشح [ 103]

.261 (، 2  ) هرقب [ 104]

.160 (، 6  ) ماعنا [ 105]

تیاور 4. باب 11 ، ج 49 ، راونالاراحب ، [ 106]

.47 (، 2  ) هرقب [ 107]

.16 (، 45  ) هیثاج [ 108]

.80 (، 2  ) هرقب [ 109]

.18 (، 5  ) هدئام [ 110]

تیاور 11. باب 9 ، ج 7 ، راونالاراحب ، [ 111]

تیاور 4. باب 47 ، ج 70 ، نامه ، [ 112]
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.20 (، 36  ) سی [ 113]

.83 (، 37  ) تافاص [ 114]

.14 (، 36  ) سی [ 115]

.20 نامه ، [ 116]

.82 (، 20  ) هط [ 117]

.213 (، 2  ) هرقب [ 118]

.48 (، 4  ) ءاسن [ 119]

.31 (، 4  ) ءاسن [ 120]

.32 (، 53  ) مجن [ 121]

.23 (، 17  ) ءارسا [ 122]

.14 (، 31  ) نامقل [ 123]

.23 (، 42  ) يروش [ 124]

تیاور 61. باب 4 ، ج 58 ، راونالاراحب ، [ 125]

.256 (، 2  ) هرقب [ 126]

.22 (، 31  ) نامقل [ 127]

.22 (، 31  ) نامقل [ 128]

.103 (، 3  ) نارمع لآ  [ 129]

.101 نامه ، [ 130]

.11 (، 66  ) میرحت [ 131]

هبطخ 42. مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  ك.ر : [ 132]
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هبطخ 3. نامه ، [ 133]

ش 228. راصق ، تاملک  نامه ، [ 134]

.36 (، 39  ) رمز [ 135]

.4 (، 90  ) دلب [ 136]

.6  - 5 (، 94  ) حارشنا [ 137]

.48 (، 15  ) رجح [ 138]

تیاور 1. باب 134 ، ج 73 ، راونالاراحب ، [ 139]

تیاور 4. باب 19 ، ج 74 ، نامه ، [ 140]

.60 (، 40  ) رفاغ [ 141]

.34 (، 2  ) هرقب [ 142]

.14 (، 31  ) نامقل [ 143]

.56 (، 51  ) تایراذ [ 144]

.35 (، 38  ) ص [ 145]

.44 (، 27  ) لمن [ 146]

.10 (، 5  ) هدئام [ 147]

.32 (، 7  ) فارعا [ 148]

.16 (، 15  ) رجح [ 149]

.6 (، 16  ) لحن [ 150]

.31 (، 7 ، ) فارعا [ 151]

.83 (، 28  ) صصق [ 152]
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.23 دیدح ، [ 153]

.92 (، 3  ) نارمع لآ  [ 154]

.76 (، 28  ) صصق [ 155]

19 (، 70  ) جراعم [ 156]

قداص نایوج  هر  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


.23 - 

تیاور 108. باب 23 ، ج 78 ، راونالاراحب ، [ 157]

.11 (، 49  ) تارجح [ 158]

.46 (، 8  ) لافنا [ 159]

.53 (، 12  ) فسوی [ 160]

.27 (، 89  ) رجف [ 161]

.69 (، 16  ) لحن [ 162]

.24 (، 89  ) رجف [ 163]

.64 (، 29  ) توبکنع [ 164]

.1 (، 49  ) تارجح [ 165]

.2 نامه ، [ 166]

.264 (، 2  ) هرقب [ 167]

.263 (، 2  ) هرقب [ 168]

.14 (، 75  ) همایق [ 169]

.96 (، 23  ) نونمؤم [ 170]

.34 (، 41  ) تلصف [ 171]

تیاور 1. باب 52 ، ج 70 ، راونالاراحب ، [ 172]

.20 (، 48  ) حتف [ 173]

.67 (، 8  ) لافنا [ 174]

.34 (، 41  ) تلصف [ 175]
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.22 (، 24  ) رون [ 176]

.134 (، 3  ) نارمع لآ  [ 177]

.34 (، 41  ) تلصف [ 178]

.34 (، 41  ) تلصف [ 179]

.179 (، 2  ) هرقب [ 180]

.229 نامه ، [ 181]

.2 (، 24  ) رون [ 182]

تیاور 35. باب 53 ، ج 70 ، راونالاراحب ، [ 183]

تیاور 90. باب 37 ، ج 22 ، راونالاراحب ، ك.ر : [ 184]

.10 (، 4  ) ءاسن [ 185]

.261 (، 2  ) هرقب [ 186]

.38 (، 30  ) مور [ 187]

.207 (، 2  ) هرقب [ 188]

.266 نامه ، [ 189]

.264 نامه ، [ 190]

.9 (، 59  ) رشح [ 191]

.274 (، 2  ) هرقب [ 192]

.4 (، 2  ) هرقب [ 193]

.64 (، 29  ) توبکنع [ 194]

.40 (، 78  ) أبن [ 195]
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.106 (، 11  ) دوه [ 196]

.108 نامه ، [ 197]

.28 (، 8  ) لافنا [ 198]

.35 (، 21  ) ایبنا [ 199]

.16  - 15 (، 89  ) رجف [ 200]

.23 (، 57  ) دیدح [ 201]

.18  - 14 (، 87  ) یلعا [ 202]

.8 (، 100  ) تایداع [ 203]

.180 (، 2  ) هرقب [ 204]

.17 (، 87  ) یلعا [ 205]

.120 (، 20  ) هط [ 206]

.185 (، 2  ) هرقب [ 207]

.78 (، 22  ) جح [ 208]

.34 (، 14  ) میهاربا [ 209]

.58 (، 19  ) میرم [ 210]

.59 نامه ، [ 211]

.37 (، 24  ) رون [ 212]

.31 (، 19  ) میرم [ 213]

.28 (، 57  ) دیدح [ 214]

.25 (، 28  ) صصق [ 215]
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هعبت امهدـحا  بهذ  اذاف  نرق  یف  نانورقم  ناـمیالا  ءاـیحلا و  تسا : هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هک  تیاور  نیا  ریظن  [ 216]
باب 22، ج 78 ، راونالاراحب ، .تفر  دـهاوخ  زین  يرگید  دورب  اـهنآ  زا  یکی  هاـگره  سپ  دـنرگیدکی ، نیرق  ناـمیا  اـیح و  هبحاـص ؛

تیاور 5.

تیاور 10. ص 291 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 217]

.22 (، 7  ) فارعا [ 218]

.10 (، 30  ) مور [ 219]

تیاور 4. باب 16 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ك.ر : [ 220]

تیاور 21. باب 11 ، ج 13 ، راونالاراحب ، [ 221]

تیاور 5. ص 106 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 222]

تیاور 6. باب 19 ، ج 78 ، راونالاراحب ، [ 223]

.62 (، 38  ) ص [ 224]

.34 (، 83  ) نیففطم [ 225]

.63 نامه ، [ 226]

.3 (، 39  ) رمز [ 227]

.18 (، 10  ) سنوی [ 228]

.23 (، 42  ) يروش [ 229]

.57 (، 25  ) ناقرف [ 230]

.31 (، 3  ) نارمع لآ  [ 231]

تیاور باب 34 ، ج 2 ، راونالاراحب ، [ 232]
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.2

.10 (، 35  ) رطاف [ 233]

.14 - 13 (، 57  ) دیدح [ 234]

.10 (، 33  ) بازحا [ 235]
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