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نآرق زا  لثم  لهچ 

باتک تاصخشم 

: مق رشن :  تاصخـشم  یتانج .)  ) وجتقیقح نیـسح  فلوم  میرک / نآرق  زا  لثم  لهچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  نیـسح  یتانج ، هسانـشرس : 
: همانباتک تشاددای :   : X-312-470-964 لایر  7000 کباش :  231 ص . يرهاظ :  تاصخشم  یمالسا ) تاراشتنا  رتفد  1379 ؛. انیب ،] ]

يدنب هدر  BP84/4/ج9چ9 1379  هرگنک :  يدـنب  هدر  لاـثما  نآرق --  عوضوم :  سیوـنریز . تروـص  هب  نینچمه  231 ؛ [ - 227 . ] ص
م15302-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/15 ییوید : 

راتفگشیپ

 ، یخیرات یقالخا ،  یتدیقع ،  فلتخم ،  ياهعوضوم  رد  دیجم ،  نآرق  یتیبرت  یمیلعت و  ياه  لثَم  زا  لثم ))   )) لهچ لماش  رـضاح  باتک 
رکذ زا  سپ  تسخن  تسا ؛  هدش  جارختسا  ینیون  هویش  هب  میرحت ))   )) هروس ات  هرقب ))   )) هروس زا  بیترت  هب  هک  تسا  یعامتجا  یـسایس و 
رکذ لَّثمم  لثم و  نیب  تهابـش  هجو  هاگنآ  هدش ،  هدروآ  همجرت  هارمه  لثم ،  دروم  تایآ )  ای   ) هیآ نتم  هحفـص ،  زاغآ  رد  لثم  ره  ناونع 
دنپ اهـسرد ،  میرک ،  نآرق  گرزب  نارّـسفم  تارظن  نید و  ناـیاوشیپ  نانخـس  زا  هدافتـسا  اـب  اـه ) هتکن  اـی   ) هتکن ناونع  تحت  ناـیاپ  رد  و 

 ، اهلثم نیا  يروآدرگ  زا  فده  تسا .  هدیدرگ  نایب  دشاب ،  یم  ینآرق  ياهلثم  ندروآ  زا  یلـصا  فدـه  هک  ییاهیریگ  تربع  اهیزومآ و 
نیرت یمومع  نیرت و  هداس  اهشور و  نیرتّرث  ؤم  اه و  هویـش  نیرتهب  زا  یکی  لثم ،  زا  هدافتـسا  اریز  تسا ،  يزومآ  تربع  يرادیب و  هّبنت و 

ریغ هک  یتدـیقع  یلقع و  يونعم ،  لئاسم  ًاعون  نآرق ،  ياهلاثم  رد  یهلا  فراـعم  تاـبثا  رد  ینآرق  ياـهلاثم  شقن  تسا .  یتیبرت  ياـههار 
نانیمطا نیزگیاج و  نهذ  رد  يونعم ،  بلاطم  نآ  ات  هدـش  هیبشت  تی  ؤر  لباق  ياهزیچ  تاسوسحم و  هب  تسا ،  رـس  مشچ  اب  ندـید  لـباق 

يا هزادنا  ات  راکفا  سرتسد  زا  یلقع  هدیچیپ  قیاقح  تسا و  یندـید  يایـشا  تاسوسحم و  اب  رتشیب  ناسنا  تفُلا  سنُا و  اریز  ددرگ .  شخب 
دهد یم  رارق  ّسح  هناتسآ  رد  دروآ و  یم  کیدزن  تسدرود  هلـصاف  زا  ار  اهنآ  سوسحم ،  هب  لوقعم  ياهیبشت  اهلاثم و  دشاب ،  یم  رترود 

هک یملع  لئاسم  زا  يرایـسب  دزاس  یم  مهف  لباق  همه  يارب  ار  بلطم  دوصقم ،  اب  گنهامه  بسانم و  اج و  هب  لاـثم  کـی  دوش  یم  هاـگ  . 
لاثم اب  هک  یماگنه  یلو  دـنرب ،  یمن  نآ  زا  ینادـنچ  هدافتـسا  مدرم  هدوت  و  تسا ،  مهف  لباق  ّصاوخ  يارباـهنت  شدوخ  یلـصا  لکـش  رد 
هوالع دریگ .  هرهب  نآ  زا  دناوت  یم  دشاب ،  تامولعم  زا  يا  هیاپ  دح و  ره  رد  سکره  ددرگ و  یم  كرد  لباق  ناگمه  يارب  دش ،  هتخیمآ 

رد لثم  نیا  رب  انب  دراد .  جوجل  دارفا  نتخاس  شوماخ  ندرک و  باجم  رد  ییازـس  هب  شقن  دوصقم ،  اـب  قبطنم  گـنهامه و  لاـثم  نیا ،  رب 
مرکا لوسر  یهلا  هدامآ  ياذغ  هدرتسگ و  هرفـس  دراد .  يریذـپان  راکنا  شقن  ناجوجل  ندرک  بولغم  قیاقح و  تابثا  میهفت و  حیـضوت و 

ِهّللا ُۀـَبُدْءاَم  َنارُْقلا  اَذـه  َّنِا   : )) دـندومرف هدومن و  هیبشت  یهلا  هدرتسگ  ماعط  هب  ار  میرک  نآرق  يراـتفگ ،  یط  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
(( . دییوج هرهب  دنوادخ  تمعن  ناوخ  زا  دیراد ،  ناوت  هچنآ  اذل  تسا ،  یهلا  هدامآ  ياذغ  نآرق  نیا  ( 1 ( ؛  ُْمتْعَطَتْسا اَم  ِِهَتبُدْءاَم  ْنِم  اومَّلَعَتَف 

تکرب رپ  ناوخ  نیا  زا  شدوخ ،  يدوجو  تیفرظ  هزادنا  هب  سک  ره  هک  تسا  یهلا  تمعن  رپ  هرفـس  هدرتسگ و  ماعط  دـیجم  نآرق  يرآ ، 
هرهب نآ  زا  شیوخ  تفرعم  رّکفت و  هنامیپ  ناوت و  هزادنا  هب  مادک  ره  یّماع  دارفا  نافراع و  نافوسلیف ،  نادنمشناد ،  ددرگ ؛  یم  رادروخرب 

 : دیامرف یم  هک  تسا  نیا  دوش ،  یم  هدافتسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  هک  یفیرظ  هتکن  دندرگ .  یم  دنم 
هک یـسک  نیا  رب  اـنب  دروخب .  دـهن و  نآ  رد  ار  دوخ  ياذـغ  سکره  هک  اذـغ  نودـب  هدرتـسگ  هرفـس  هن  تسا ،  یهلا  هداـمآ  ياذـغ  نآرق 

نیا زا  هاگ  چیه  دنک ،  هضرع  نآرق  رظن  ریسفت و  ناونع  هب  دیامن و  لیمحت  نآرق  ربار  دوخ  یـصخش  ياهریـسفت  اهتـشادرب و  اه ،  هتـساوخ 
شیپ زا  ار  شنهذ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  يوـنعم  هداـمآ  ياذـغ  نیا  زا  يرادروـخرب  طرـش  دـش .  دـهاوخن  دـنم  هرهب  یهلا  هدرتـسگ  ناوـخ 

دـنز و وناز  ّبد  ؤم  یهلا  ناوخ  رب  دـناد ،  یم  اذـغ  هب  جاتحم  ار  دوخ  هک  يا  هنـسرگ  ناسب  دـنک و  یلاخ  طیحم  يّوج  تائاقلا  اـهیرواد و 
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یب تمـسق  نیا  رد  هیبشت  لثم و  ناکرا  دریگ .  ارف  تسا ،  هدـش  لزان  اهنآ  رب  ینامـسآ  باتک  نیا  هک  یناسک  شلها و  زا  ار  نآرق  فراعم 
ياراد هیبشت  لیثمت و  دوش .  هراشا  هیبشت  لَثَم و  ناـکرا  هب  ًاراـصتخا  یمارگ ،  ناگدـنناوخ  يروآداـی  یهاـگآ و  تهج  هک  تسین  بساـنت 

 (( هَبَش هجو   )) 3 ددرگ .  یم  هیبشت  نآ  هب  هک  يزیچ  ِِهب : )) ٌهَّبَشُم   )) 2 دننک .  یم  هیبشت  ار  نآ  هک  يزیچ  هَّبَشُم : ))   )) 1 تسا :  نکر  راهچ 
رد هک  یتاملک  هیبشت : ))  تادا   )) 4 دوش .  یم  هیبشت  ببس  دراد و  دوجو  هب ))  هّبشم   )) و هّبـشم ))   )) نایم هک  یکرتشم  تلاح  تفـص و  : 
 ، لثم زا :  دنترابع  یسراف  رد  هریغ و  هبـش و  لثم ،  َّنَءاَک ،  ك ، )   ) فاک زا :  دنترابع  یبرع  رد  هیبشت  تادا  دوش .  یم  هدرب  راک  هب  هیبشت 
 ، نم ؤم  رون  لثم  ٍةوکْـشِمَک ؛  ِنِم  ؤُْملاِرُون  ُلَثَم   )) یبرع لاثم  ناسمه و . . . .  دـننامه ،  هنوگب ،  ناسب ،  وچمه ،  نوچمه ،  نوچ ،  دـننام ، 

تادا  ( ، )) ك  ) فاک تاکـشم  هب ))  هّبـشم   ، )) نم ؤم  رون  هّبـشم ))   )) هیبشت نیارد  تسا . ))  نکفارون )  نادـغارچ و   ) تاکـشم دـننامه 
رون و هب  تسا ،  ندـید  لباق  ریغ  سوسحم و  ریغ  هک  نامیا ))  رون   )) ترابع نیا  رد  تسا .  ییانـشور  رون و  تهابـش ))  هجو   )) و هیبشت )) 

یم سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  ار ،  اـه  لـیثمت  هنوگ  نیا  تسا .  هدـیدرگ  هیبـشت  دـشاب ،  یم  تی  ؤر  لـباق  سوسحم و  هک  غارچ  ییانـشور 
دزد هّبـشم ، ))   ، )) دیـشروخ تیب ،  نیا  رد  نَمْکَم  رـس ز  يدزد  هدولآ  نوخ  وچ  دیـشروخ  صرق  دز  رب  زربلا  زا  رـس  یـسراف  لاثم  دنمان . 

هب دیـشروخ  ناـیم  تسا  یکرتشم  تفـص  هک  تسا  يزمرق  تهابـش ))  هجو   )) و هیبشت ))  تادا   ، )) وچ هملک  هب ، ))  هّبـشم   ، )) دولآ نوخ 
هب نایب  یناعم و  ياهباتک  رد  هک  تسا  يدایز  ماسقا  ياراد  هیبشت  لیثمت و  دـیآ .  نوریب  هاگنیمک  زا  هک  هاـگنآ  دزد  گـنر  عولط و  ماـگنه 

دیما نایاپ  رد  دنیامن .  هعجارم  هطوبرم  بتک  هب  رتشیب  عالّطا  تهج  دـنناوت  یم  نادـنم  هقالع  تسا .  هدـش  ثحب  نآ  نوماریپ  طوسبم  روط 
مُهَّلََعل ِساّنِلل  اُهبِرْـضَن  ُلاْثمَالا  َْکِلتَو  دهد . . . (  رارق  ناگدنناوخ  يرادیب  رّکفت و  ّربدت ،  هیام  ار  باتک  نیا  ياهلیثمت  لاعتم  دـنوادخ  مراو 

وج تقیقح  نیسح   1376 مق 29/11 / دننک . )) هشیدنا  رّکفت و  نآ  رد  ات  میروآ ،  یم  مدرم  يارب  هک  تسا  ییاهلثم  نیا  (( ؛ ) 2 () َنوُرَّکَفَتَی

شتآ لَثَم  - 1

َُهلْوَح اَم  ْتَءآَضَءا  آَّمَلَف  اًراَن  َدَقْوَتْـسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم  َنیِدَـتْهُم  ْاُوناَک  اَـمَو  ْمُُهتَرَّجِت  تَِحبَر  اَـمَف  يَدُْـهلِاب  َۀَـلَلَّضلا  ْاُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َکـِبََّلْوُءا  )
هب ار  تیاده  هک  دنتسه  یناسک  ناقفانم )  ( )) ) 4 ( . ) َنوُعِجْرَیَال ْمُهَف  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ( 3) ُّمُص َنوُرِْصُبی  ٍتَُملُظ ال  ِیف  ْمُهَکََرتَو  ْمِهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ 

تـسا یـسک  لثم  نانآ ،  لثم  دنا .  هتفاین  تیاده  دوخ  هدادن و  يدوس  اهنآ  يارب )   ) تراجت دتـس و ) داد و   ) نیا و  دـنا ؛  هتخورف  یهارمگ 
یم ینافوط   ) دنوادخ تخاس ،  نشور  ار  شفارطا  شتآ  هک  یماگنه  یلو  دنک ) ادیپ  ار  دوخ  هار  کیرات  نابایب  رد  ات   ) هتخورفا یشتآ  هک 

 ، روک گنگ و  رک و  اهنآ  دزاس .  یم  اهر  دنک ،  یمن  راک  مشچ  هک  یکانتشحو  یکیرات  رد  ار  اهنآ  دنک و  یم  شوماخ  ار  نآ  دتـسرف و )
رد درک و  ناشیا  كرت  راگدرورپ  ناز  درب  ییانـشور  ران  تخورفا  رون  رهب  زک  نآ  وچمه  دـندرگ . )) !  یمن  زاـب  اـطخ ) هار  زا   ) نیا رب  اـنب 

هجو ( 6  ) نوعجری ـال  مهف  ینعم  نیا  زا  تفگ  ( 5  ) نورح نیا  دنتـشگ  یمع  مکب و  ّمُص و  دنا  یکین  زا  رود  دننیب و  یمن  ناز  دـنا  یکیرات 
 ، رگ هعدخ  نامیا ،  یب  هرهچود ،  ياهمدآ  ناونع  هب  ار  نانآ  هدرمش ،  رب  ار  ناقفانم  ياهیگژیو  لبق ،  هیآ  تشه  یط  لاعتم  دنوادخ  هیبشت 
 ، رگ ازهتـسا  نیطایـش ،  راـکمه  ناداـن ،  هیفـس ،  نیب ،  رترب  دوخ  رورغم ،  دـسفم ،  وـگغورد ،  یحور ،  یبـلق و  ضرم  ياراد  روعـش ،  یب 
رد هک  هدرک  هیبشت  يرفاسم  هب  ار  نانآ  هیآ  نیا  رد  یلو  دـنک ،  یم  یفرعم  یهارمگ  تلالـض و  رادـیرخ  يرتشم و  هرخ  ـالاب  و  رگناـیغط ، 

نابایب ياهلادوگ  رد  دـهد و  صیخـشت  ههاریب  زا  ار  هار  نآ  وترپ  رد  ات  دزورفا  یم  یـشتآ  تسا و  هدـش  راتفرگ  یناـبایب  رد  یناـملظ ،  بش 
ار شتآ  نآ  دزیخ و  یم  رب  تخـس  ینافوط  ناهگان  تخاـس ،  نشور  ار  شفارطا  تخورفا و  رب  ار  شتآ  هک  نیمه  یلو  ددرگن .  نوگنرس 

تهابـش هجو  نیا ،  رب  انب  دنک .  هچ  دناد  یمن  دنام و  یم  ناریح  هتـشگرس و  زیگنا ،  تشحو  یکیرات  رد  هرابود  وا  و  دزاس ،  یم  شوماخ 
هرمث دـنک ،  يزاـب  گـنرین  يرگ و  هلیح  ناـنم ،  ؤم  ادـخ و  اـب  هک  یـسک  يرآ ،  تسا .  ینادرگرـس ))  یگدز و  تریح   )) هیبـشت نیا  رد 

ؤم دنناد و  یم  میهف  شوهاب و  گنرز و  ار  دوخ  هراومه  ناقفانم  دوب .  دهاوخن  ینادرگرـس  ّریحت و  زج  شتراجت  هلماعم و  هجیتن  شراک و 
یعفانم زا  ات  دنزاس  یم  دوخ  هشیپ  ار  ییورود  قافن و  هار  طلغ ،  رادنپ  نیمه  يور  دنرمـش و  یم  نادان  هیفـس و  ار  لدـکی  نیتسار و  نانم 
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فص رد  دنوش ،  زوریپ  نانم  ؤم  رگا  دننادب ؛  دوخ  زا  ار  اهنآ  دندرگ ،  بلاغ  هک  هتسد  ره  و  دنوش !  رادروخرب  دسر ،  یم  فرط  ود  هب  هک 
هک دـنناد  یمن  نانآ  روخآ ! ))  )) زا مه  و  دـنروخب ،  هربوت ))   )) زا مه  حالطـصا  هب  دنـشاب و  اهنآ  اب  دـشاب ،  نارفاک  اب  هبلغ  رگا  نانم و  ؤم 

رادروخرب مالـسا  يایازم  اهتّینوصم و  زا  یحابـص  دـنچ  تسا  نکمم  دوش .  عقاو  ّرث  ؤم  دـناوت  یمن  ینـالوط  تّدـم  يارب  ییورود  قاـفن و 
رد کیرات  نابایب  رد  هک  تسا  یـشتآ  دننامه  تسا ،  تّدـم  هاتوک  راک  نیا  یلو  دـنیوج ،  هرهب  زین  نیطایـش  رافک و  اب  تقافر  زا  دـنوش و 
هب اهنآ  دنوش و  یم  اوسر  ناقفانم  راکـشآ و  قافن  یعقاو  هرهچ  هک  دیاپ  یمن  يرید  اذل  دشاب ،  هتفرگ  رارق  دابدرگ  نافوط و  شزو  ضرعم 

ار غارچ  هدرک و  مگ  هار  یناملظ ،  نابایب  رد  هک  یـسک  نوچمه  دش و  دنهاوخ  هعماج  دورطم  روفنم و  ّتیبوبحم ،  تیقّفوم و  بسک  ياج 
یم اور  گنرین  زین  دوخ  ناشیکمه  نارفاک و  اب  هک  دـننک ،  یم  هعدـخ  نانم  ؤم  اب  اهنت  هن  ناـقفانم  دـننام .  یم  نادرگرـس  هداد ،  تسد  زا 
نانم ؤم  هار  هب  هن  دنتـسه ؛  شیوخ  عفانم  هدرب  تقیقح  رد  دنـصّخشم و  ریـسم  همانرب و  دقاف  فده و  یب  مگرد و  رـس  دارفا  نانیا  دـنراد ! 

ینورد لزلزت  يرکف و  یگتفـشآ  هغدـغد و  ّریحت و  تلاـح  رگید  يا  هیآ  رد  دـیجم  نآرق  داـمتعا !  نارفاـک  شیک  هب  هـن  دـنراد و  داـقتعا 
ینادرگرس فده و ) یب   ) دارفا اهنآ  (( ؛ ) 7  . . . () ِءََّالُؤََّه َیلِإ  ََّالَو  ِءََّالُؤََّه  َیلِإ  ََّال  َِکل  اَذ  َْنَیب  َنِیبَْذبَذُّم   : ) دـنک یم  میـسرت  نینچ  ار  ناقفانم 

َدَقْوَتِْـسا  ) هلمج زا  نارـسفم  زا  یـضعب  نارفاک . )) ) !  فص  رد  هن  دننانم و  ؤم  فص  رد  هن   ! ) دنیاهنآ يوس  هن  اهنیا و  يوس  هن  هک  دنتـسه 
شزوس دود و  مه  هک  یـشتآ  دـننک ؛  یم  هدافتـسا  ران ))  )) زا رون ))  )) هب ندیـسر  يارب  ناقفانم  هک :  دـنا  هدرک  هدافتـسا  ار  هتکن  نیا  ًاران )

رون هب  رهاظت  هچرگ  ناقفانم  دـنریگ .  یم  هرهب  نامیا  غورفرپ  نشور و  غارچ  صلاخ و  رون  زا  نانم  ؤم  هک  یلاح  رد  رتسکاخ ،  مه  دراد و 
نادجو و غورف  هب  هراشا  ای  رـصتخم  رون  نیا  تسا .  تّدم  هاتوک  فیعـض و  دـشاب  مه  يرون  رگا  تسا و  ران  ناشنطاب ،  اّما  دـنراد ،  نامیا 
اهتجاجل و طلغ و  ياهبّـصعت  هناروک و  روک  ياهدـیلقت  رثا  رب  جـیردت  هب  هک  تساهنآ  نیتسخن  نامیا  هب  هراشا  ای  تسا و  يدـیحوت  ترطف 
 : دنا هتفگ  رگید  یضعب  ( 8  (( . ) تاملظ  )) نآرق ریبعت  هب  هکلب  تملظ  کی  اهنت  هن  دتفا  یم  نآ  رب  کیرات  یناملظ و  ياه  هدرپ  اهتوادـع ، 

نیا رد  میریگب ،  رظن  رد  تسا ،  يزیگنا ))  هـنتف   )) هـک نآ  یبدا  فـیرظ  ياـنعم  هـب  ار  شتآ )  ندرک  نـشور  ( ) ًاراـن َدَقْوَتِْـسا   ) هـلمج رگا 
 . تسا داسف  هنتف و  داجیا  ناشتهابـش  هجو  نیاربانب  دسفم . ))  )) و زیگنا )) هنتف   )) هب تسا  هدـش  هیبشت  قفانم  هک  تفگ  ناوت  یم  زاب  تروص 

تاـّیدام و قرب  قرز و  یتسرپاـیند و  ینعی  تسا ؛  ناـقفانم  شنیب  رکفت و  زرط  زا  يرگید  هیبشت  تقیقح  رد  ٌیْمُع ، ) ٌمُْکب  ُّمُص   ) هلمج ( 9)
هب تبـسن  ار  نانآ  هدوبر و  اهنآ  زا  ار  لّـقعت  رّکفت و  يورین  هک  هدرک  بوذـجم  ناـنچ  ار  ناـقفانم  تاـسوسحم ،  ملاـع  هب  ناـنآ  یگتـسبلد 

يولوم  )) لوق هب  تایّدام و  هاگدـید  زا  ار  زیچ  همه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،  هدرک  ناشلال  رک و  روک و  یهلا  قیاقح  نایب  فراـعم و  كرد 
تساطخ تسا و  رورغ  نیب  رُخآ  مشچ  تسار  دید  دناوت  نیب  رِخآ  مشچ  دننک :  یم  لیلحت  هیزجت و  یبایزرا و  نیب ))  روخآ   )) مشچ اب  (( 

(10)

رابگر ناراب و  ِلَثَم  - 2

ُداَکَی ا َنیِرِفَْکلِاب  ٌطیُِحم  ُهَّللاَو  ِتْوَْمل  َرَذَح ا  ِقِع  اَوَّصلا  ِم  َنّ مِِهناَذاَء  َِّیف  ْمُهَِعبَصَءا  َنُولَعْجَی  ٌقَْربَو  ٌدْعَرَو  ٌتَُملُظ  ِهِیف  ِءآَمَّسلا  ِم  َنّ ٍّبِیَـصَک  َْوءا  )
ِّلُک یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهِرَْـصبَءاَو  ْمِهِعْمَِـسب  َبَهَذـَل  ُهَّللا  َءآَش  َْولَو  ْاُوماَق  ْمِْهیَلَع  َمَلْظَءا  َذِإَو آ  ِهِیف  ْاْوَشَّم  مَُهل  َءآَضَءا  آَـمَّلُک  ْمُهَرَْـصبَءا  ُفَطْخَی  ُقْرَْبل 
اهنآ درابب ،  نارذگهر )  رـس  رب   ) هقعاص قرب و  دعر و  اب  مءاوت  کیرات  بش  رد  هک  نامـسآ ،  زا  یناراب  نوچمه  ای  ( )) 11 ( . ) ٌریِدَق ٍءْیَش 

رد نانآ  و   ) دراد هطاحا  نارفاک  رب  دنوادخ  دنونشن و  ار  هقعاص  يادص  ات  دنراذگ  یم  دوخ  ياهشوگ  رد  ار  ناشناتشگنا  گرم ،  سرت  زا 
دنک و یم  نتسج  قرب   ) هک يا  هظحل  ره  دیابرب ،  ار  نانآ  مشچ  تسا  کیدزن  قرب ،  هدننک )  هریخ  ییانـشور  ( ) دنتـسه یهلا  تردق  هضبق 

یم فقوت  دوش ،  یم  شوماخ  هک  یماگنه  دـنور و  یم  هار  نآ  وترپ  رد  یمدـق )  دـنچ   ، ) دزاـس یم  نشور  اـهنآ  يارب  ار ) ناـبایب  هحفص 
تاملظ امـس  نم  ّبیـصک  وا  تساناوت . ))  زیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  ارچ  درب ،  یم  نیب  زا  ار  اهنآ  مشچ  شوگ و  دهاوخب ،  ادخ  رگا  دننک و 

تردق و زک  ربخ  یب  توم  میب  زا  اهدعر  زا  دنونـشن  توص  هک  ناذآ  رد  تشگنا  دننک  یم  ( 12  ) هیت کیرات  نآ  رد  نوزفا  قربو  دعر  هیف 
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ناشیا رب  دش  نشور  وچ  هر  نایز  ار  اهرصب  نآ  دناسر  یم  ناس  هچ  ات  فَطخَی  ُقرَبلا  ُداکی  نیب  طیحم  دشاب  نارفاک  ناج  هب  قح  طیسب  ملع 
درب دهاوخ  ادخ  رو  نتـشیوخ  یهرمگ  ردـنا  تباث  ( 13  ) نتف زا  دـندرگ  کیرات  دوش  نوچ  دـنوش  هر  زا  رود  هک  ات  تلالـض  رب  دـنور  یم 
لابند هب  هیبشت  هجو  ( 14  ) تام درب و  ِوحم  هدرک  ار  يوس  ام  تانکمم  ّلک  هب  رداق  دوب  وک  رک  روک و  داـهن  جـک  هورگ  نیز  رـصب  عمس و 

دزاس و یم  مّسجم  رگید  یلثم  اب  ار  نانآ  یگدـنز  هنحـص  رگید  راب  زین  اجنیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  دوب ،  ناقفانم  هرابرد  هک  هتـشذگ  تاـیآ 
تسا هدوبر  وا  زا  ار  صیخشت  ییانیب و  هّوق  هک  یتملظ  هدش ؛  تملظ  اب  مءاوت  رابگر  راچد  نابایب  رد  هک  دنک  یم  هیبشت  يرفاسم  هب  ار  نانآ 
شّرغ دوش و  یم  شرارف  عنام  یناملظ  یکیراـت  رگید  يوس  زا  ودـنک  یم  رارف  هب  راداو  ار  وا  دـیدش  راـبگر  وس  کـی  زا  ماـگنه  نیا  رد  . 

 ! دنک هچ  دناد  یمن  دبای و  یمن  یهاگهانپ  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک ،  یم  شناساره  برطـضم و  زین ،  كانتـشحو  هقعاص  قرب  دـعر و 
 . دریگب هرهب  قرب  رون  زا  هک  درادـن  نیا  زج  يا  هراچ  هقعاص ،  قرب و  دـعر و  شرغ  زا  ناساره  زیگنا و  تشهد  یکیرات  رد  راتفرگ  رفاسم 

یم شوماخ  نوچ  دور و  یم  هار  نآ  وترپ  رد  یمدق  دنچ  دیآ ،  یم  قرب  هک  نیمه  دوش .  یم  شوماخ  دوز  دـیآ و  یم  يا  هظحل  مه  قرب 
هرهلد سرت و   )) تسا نکمم  هیبـشت ،  نیا  رد  تهابـش ))  هجو   . )) دـنام یم  نادرگرـس  هدز و  تشحو  یکیراـت ،  رد  دتـسیا و  یم  دوش ، 
ٌةَروُس َْتلِْزنُءا  ذِإَف آ  دـیامرف . . . ( :  یم  هلمج  زا  تسا ؛  هدـش  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  رگید  تایآ  رد  هکناـنچمه  دـشاب ،  ناـنآ  ینورد )) 

هک یماگنه  ( )) 15  . . . ( . ) ِتْوَْمل َنِم ا  ِْهیَلَع  ِّیِـشْغَْمل  َرَظَن ا  َکـَْیلِإ  َنوُرُظنَی  ٌضَرَّم  ْمِِهبوـُُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َْتیَءاَر  ُلاَـتِْقل  اَـهِیف ا  َرِکُذَو  ٌۀَـمَکْحُّم 
نوچمه هک  ینیب  یم  ار  لد  رامیب  ناقفانم  تسا ،  هدمآ  نایم  هب  داهج  گنج و  زا  یمان  نآ  رد  هک  دوش  یم  لزان  ینـشور  حـضاو و  هروس 

؛ )) !  دنرگن یم  وت  هب  هداتـسیا )  راک  زا  اهنآ  هقدـح  هک  ینامـشچ  توهبم و  تام و   ) یهاگن اب  هتفرگ ،  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  هک  یـسک 
راک زا  ناشرکف  دننک !  یهت  بلاغ  تسا  کیدزن  هک  دریگ  یم  ارف  ار  نانآ  بارطضا  تشحو و  نانچ  گنج ،  مان  ندینش  زا  ناقفانم  ینعی 

تکرح و یب  یهاگن  دـنوش ،  حور  ضبق  تسا  کیدزن  هک  یناـسک  نوچمه  دتـسیا و  یم  زاـب  تکرح  زا  ناـش  مشچ  یهایـس  دـتفا ،  یم 
یم لدزب  وسرت و  ناـقفانم  لاـح  زا  نآرق  هک  تسا  يریبعت  نیرت  اـیوگ  نیا  دروخب .  مه  هب  ناـش  مشچ  ياـهکلپ  هک  نآ  یب  دـنراد ،  هریخ 

رپ ناراب  ناشورخ و  لیـس  نوچمه  هک  نوزفا  زور  نانم  ؤم  نایم  رد  اهنآ  دننام ،  یم  يرفاسم  نینچ  هب  تسرد  ناقفانم  يرآ ،  ( 16  . ) دنک
رابگرم ياه  هقعاص  ّرـشزا  ات  دـنا  هدربن  هاـنپ  ناـمیا ،  نئمطم  هاـگهانپ  هب  هک  سوسفا  دـنا .  هتفرگرارق  دـنور ،  یم  شیپ  وس  ره  هب  یتکرب 

 ، دمآ یم  دورف  نیقفانم  رس  رب  هقعاص ،  دعر و  شورخ  دننامه  نانمشد ،  ربارب  رد  ناناملـسم  هناّحلـسم  داهج  دنبای .  تاجن  یهلا  تازاجم 
يرادـیب نیا  هک  سوسفا  یلو  تشگ ،  یم  رادـیب  ناشیاه  هشیدـنا  دـندرک و  یم  ادـیپ  ّقح  هار  ندرک  ادـیپ  يارب  ییاهتـصرف  هاگ  هاگ  اهنآ 

فّقوت و سپس  تلفغ و  یکیرات  دش و  یم  شوماخ  دنرادرب ،  یماگ  دنچ  دنتـساوخ  یم  ات  نانآ  تفای و  یمن  ماود  نامـسآ  قرب  نوچمه 
هدرپ هک  نآرق  تایآو  دوب  هدرک  هریخ  ار  ناقفانم  مشچ  ینامسآ  قرب  نوچمه  مالسا  عیرس  تفرـشیپ  تفرگ .  یم  ار  نآ  ياج  ینادرگرس 
هدرپو ددرگ  لزان  يا  هیآدنداد  یم  لامتحا  مَد  ره  اذل  داد ،  یم  رارق  فده  ار  اهنآ  اه  هقعاص  نوچمه  تشاد ،  یمرب  ناشناهن  ياهزار  زا 
شیوخ رـصع  ناقفانم  دوجو  رد  کی  هب  کی  ار  اه  هناشن  نیا  مامت  دوخ  مشچ  اب  ام  زورما  دـنوشرتاوسرو . . . .  درادرب  يرگید  ياهزارزا 

نآرق هک  هنوگنامه  ار  اهنآ  ییاوسر  يزور و  هیس  یتخبدب و  یهانپ و  یب  هصالخ  ناشبارطـضا و  تشحو و  اهنآ ،  ینادرگرـس  مینیب ،  یم 
دندمآ یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  دزن  ناقفانم  نوچ  هک  تسا  تیاور  رد  ( 17  . ) مینک یم  هدهاشم  هدومن ،  میسرت  میرک 

ار نانآ  لاعتم  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دـنداهن .  یم  دوخ  شوگ  رد  تشگنا  دوش ،  رداص  ناشیا  نتـشک  رب  یهلا  مکح  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  ، 
تایآ و هاگره  دـنهن .  یم  شوگ  هب  تشگنا  دوخ ،  ناج  سرت  زا  هقعاص ،  يادـص  ندینـش  ماـگنه  هب  هک  تسا  هدومن  هیبشت  یتعاـمج  هب 

ناـمیا هب  دوش و  هدـنکرب  دوخ  شیک  هب  هّجوت  زا  ناـشیا  ياـهلد  دوب  کـیدزن  دیـسر  یم  ناـقفانم  تریـصب  هدـید  هب  نآرق  یناروـن  تاـنّیب 
باحـصا ياه  هدید  تسا  کیدزن  دایز ،  یگدنـشخرد  ییانـشور و  رطاخ  هب  هک  درک  هیبشت  قرب  هب  ار  تلاح  نیا  دنوادخ  دبای .  شیارگ 

دـندمآ و یم  نانآ  يوس  هب  باتـش  اب  ناقفانم  دـنتفای ،  یم  تسد  يزوریپ  ناوارف و  میانغ  هب  ناناملـسم  هاگره  نینچمه  دـیابرب .  ار  ناراـب 
یم و   ) دندرک یم  فّقوت  رفکرد  هدش ،  ریحتم  دندش ،  یم  ور  هبور  يدوبمک  لکشم و  اب  هک  یماگنه  یلو  دندیدنسپ ،  یم  ار  مالسا  نید 
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ناراب لها  لاح  هب  ار  ناشیا  تلاح  دنوادخ  تسا ) !  دّمحم  نید  تسوحن  تبکن و  زا  همه  اهدوبمک  تالکـشم و  اهیتخبدب و  نیا  دنتفگ : 
(18  . ) دنتـسیا یم  ددرگ ،  یم  شوماخ  هک  یماگنه  دنور و  یم  هار  نآ  وترپ  رد  یمدق  دنچ  دـنک ،  یم  نتـسج  قرب  نوچ  هک  درک  هیبشت 

ْنِإَف ٍفْرَح  یَلَع  َهَّللا  ُُدبْعَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو   : ) دیامرف یم  هک  دنا  هدرکدانتـسا  لیذ  هیآ  هب  هیبشت ،  هجو  نیا  دـییءات  يارب  نارّـسفم  زا  یـضعب 
هک نیمه  دنتسرپ ،  یم  نابزاب  اهنت  ار  ادخ  مدرم  زا  یـضعب  ( )) 19 ( ؛ ) . . .  ِهِهْجَو یَلَع  َبَلَقنا  ٌۀَْـنِتف  ُْهَتباَصَءا  ْنِإَو  یِِهب  َّنَءاَمْطا  ٌْریَخ  َُهباَـصَءا 

رگا اّما  دنریگ ) یم  مالـسا  تیناّقح  رب  لیلد  ار  نآ  و   ) دننک یم  ادیپ  نانیمطا  تلاح  دسر ،  نانآ  هب  يریخ  عفن و ) دـنک و  ور  اهنآ  هب  ایند  )
هک دوش  یم  طابنتـسا  روط  نیا  قوف ،  هیآ  زا  دـنروآ . ) )) یم  ور  رفک  هب  و   ) دـنوش یم  نوـگرگد  دـسرب  اـهنآ  هب  ناـحتما  يارب  یتبیـصم 

دـنناد و یم  قح  ار  نید  دـش ،  نیمءات  فدـه  نیا  رگا  هک  دـنا  هتفریذـپ  تاّیدام  هب  لین  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  ار  نامیا  نید و  نیقفانم 
اب هک  نامی  الا  فیعض  رصنع و  تسـس  دارفا  زا  يرایـسب  هکلب  تسین ،  ناقفانم  هب  رـصحنم  یگژیو  نیا  هتبلا  دنرمـش !  یم  ساسا  یب  هنرگ 

َّنِاَف  : )) دومرف البرک  رد  هیلع  هّللا  مالس  ادهشلا  دیس  ترضح  هک  نانچمه  دنا ؛  هنوگ  نیا  دور ،  یم  انف  داب  هب  ناشنامیا  يزیچ  نیرتکچوک 
دنتسه و ایند  هدنب  مدرم  (20 ؛ ) َنُوناّیَّدلا َّلَق  ِء  الَْبلِاب  اوُّصُِحم  اَذِإَف  ْمُهُِشیاعَم  ْتَّرَد  ام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْسلَءا  یلَع  ٌقَِعل  ُنیّدلاَو  اْینُّدلا  ُدیبَع  َساّنلا 

شیامزآ هتوب  رد  هک  هاگنآ  سپ  دوشن !  دراو  بیـسآ  ناش  هافر  یگدـنز و  هب  هک  دـنراد  لوبق  ار  نید  اجنآ  ات  تسا ،  ناـشنابز  هقلقل  نید 
(( . دننام یم  نید  رد  مدق  تباث  اجرب و  اپ  دنیآ و  یم  نوریب  دـنمزوریپ  شیامزآ  زا  یمک  دارفا  اهنت  دـندرگ ،  یم  رب  نید  زا  دـنریگ ،  رارق 
دننز یم  نیمز  ریز  هک  تسا  ییاهبقن  اهلاناک و  يانعم  هب  قفن  و  تسا ،  يورـشیپ  ذوفن و  يانعم  هب  ْقفن ))   )) هدام زا  قفانم ))   : )) هتکن کی 
يارب رامسوس  هابور و  ییارحص و  شوم  دننام  تاناویح  زا  يرایسب  دنا :  هتفگ  نارسفم  زا  یـضعب  دننک .  هدافتـسا  نآ  زا  راتتـسا ،  يارب  ات 

 ، دننک يرطخ  ساسحا  رگا  هک  یناهنپ  يرگید  و  دنوش ،  یم  جراخ  دراو و  نآ  زا  هک  راکـشآ  یکی  دـنهد  یم  رارق  خاروس  ود  دوخ  هنال 
یـسک قفانم ))   ، )) دش نایب  هچنآ  و  ْقفَن ))   )) يانعم هب  هجوت  اب  ( 21  . ) دنیوگ یم  ءاقفان ))  )) ار یناهنپ  خاروس  نیا  دـنزیرگ ،  یم  نآ  زا 

رگید قیرط  زا  رطخ  ماگنه  هب  ودنک  ذوفن  هعماج  رد  یناهنپ  يراک و  یفخم  اب  ات  هدیزگرب ،  دوخ  يارب  هنایفخم  زومرم و  یقیرط  هک  تسا 
هیاپ دومرف و  ترجه  هنیدم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  هک  دش  حرطم  ینامز  زا  مالـسا  رد  ناقفانم  قافن و  هلءاسم  دـیامن .  رارف 

 ، دنتساوخ یم  هچره  دنمتردق  نافلاخم  اریز  تشادن ،  دوجو  یقفانم  ًابیرقت  هّکم  رد  هنرگو  دش ،  راکشآ  نآ  يزوریپ  يوق و  مالـسا  ياه 
هک یماگنه  اّما  دوبن .  هناقفانم  ياهراک  هب  يزاین  دنتشادن و  اورپ  یـسک  زا  دنداد و  یم  ماجنا  دنتفگ و  یم  مالـسا  ّدض  رب  راکـشآ  روط  هب 

و لکـشم ،  راکـشآ  روط  هب  تفلاخم  راهظا  رگید  داد ،  رارق  یناوتان  فعـض و  عضوم  رد  ار  نانمـشد  هنیدم ،  رد  مالـسا  شرتسگ  ذوفن و 
ناناملسم فوفص  هب  ًارهاظ  هداد ،  هرهچ  رییغت  دوخ ،  یبیرخت  ياه  همانرب  همادا  يارب  هدروخ  تسکـش  نانمـشد  اذل  دوب ،  نکمم  ریغ  هاگ 

ناقفانم يزوریپ ،  زا  دعب  هک  تسا  نینچ  یبالقنا  ره  تعیبط  ًالوصا  دنداد .  یم  همادا  دوخ  یمالـسا  دض  لامعا  هب  افخ  رد  یلو  دنتـسویپ ، 
رگ هولج  يرهاظ  ناتسود  سابل  رد  زورما  يذوفن  لماوع  تروص  هب  زورید  تخـسرس  نانمـشد  و  دنریگ ،  یم  رارق  نویبالقنا  فوفـص  رد 

ًاـصوصخم يا  هعماج  ره  هکلب  هدوبن ،  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  رـصع  صوصخم  ناقفانم  قافن و  هلءاـسم  نیا  رباـنب  دـنوش .  یم 
هلءاسم کی  ناونع  هب  هن  هلءاسم ،  نیا  يور  ار  نآرق  ياهیفاکـشوم  اهلیلحت و  دـیاب  لـیلد  نیمه  هب  دوش ،  یم  نآ  راـتفرگ  یبـالقنا  عماوج 

رد نیقفانم  طوطخ  قافن و  حور  اب  هزرابم  يارب  نآ  زا  داد و  رارق  قیقد  یـسررب  دروم  زاین ،  دروم  هلءاـسم  کـی  ناونع  هب  هکلب  یخیراـت ، 
هدرک وگزاب  هدرتسگ  روط  هب  نآرق  هک  نانچمه  ار  نآ  ياه  هناشن  دـیاب  قافن  حور  اـب  هزراـبم  يارب  تفرگ .  ماـهلا  زورما  یمالـسا  عماوج 

رطخ درک .  دوباـن  ار  نآ  درب و  یپ  نیقفاـنم  ياـه  هشقن  طوطخ و  هب  ناوـت  یم  اـه  هناـشن  نیا  قـیرط  زا  اـهنت  اریز  تخانـش ،  ًاـقیقد  تسا ، 
نانمشد رگید  يوس  زا  و  تسین ،  ناسآ  ًابلاغ  اهنآ  تخانش  وس  کی  زا  هک  ارچ  تسا ،  رتشیب  ینمـشد  ره  رطخ  زا  هعماج  ره  يارب  ناقفانم 

هتفگ هک  هچنآ  رب  هوالع  تسا .  یلکشم  رایسب  راک  اهنآ  نتخاس  ادج  هک  دننک  یم  ذوفن  هعماج  دوپ  رات و  رد  نانچ  هاگ  و  دنتسه ،  یلخاد 
دوخ خیرات  لوط  رد  مالـسا  لیلد  نیمه  هب  دزاس .  یم  راوشد  ار  اهنآ  اب  هزرابم  راک  هعماج ،  ياضعا  ریاس  اب  ناقفانم  فلتخم  طباور  دش ، 

نمـشد ره  زا  شیب  ار  اهنآ  هتخاـس و  ناـقفانم  هّجوتم  ار  دوخ  تـالمح  نیرت  تخـس  زین  نآرق  و  هدروخ ،  ناـقفانم  زا  ار  هبرـض  نیرتشیب  ، 
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(22  . ) تسا هدیبوک  رگید 

هشپ لَثَم  - 3

َنُولوُقَیَف ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَءاَو  ْمِّهِبَّر  نِم  ُّقَْحل  ُهَّنَءا ا  َنوُمَْلعَیَف  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَّمَءاَف  اَهَقْوَف  اَمَف  ًۀَضوَُعب  ( 23) اَّم ًالَثَم  َبِرْضَی  نَءا  ِییْحَتْسَیَال  َهَّللا  َّنِإ  )
تادوـجوم هب   ) هک نیا  زا  دـنوادخ  ( )) 24 ( . ) َنیِقِـسَْفل الِإ ا  یِِهب  ُّلُِضی  اَـمَو  اًرِیثَک  یِِهب  يِدـْهَیَو  اًرِیثَک  یِِهبُّلُِـضیًالَثَم  اَذَِـهب  ُهَّللا  َداَرَءا  َذاَـم آ 

دنناد یم  دـنا ،  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  ناـیم )  نیا  رد   . ) دـنک یمن  مرـش  دـنزب ،  لاـثم  نآ ،  زا  رتمک  یتح  هشپ و  دـننام ) یکچوک  ًارهاـظ 
روظنم دـنیوگ :  یم  هدرک ) ،  هناـهب  ار  عوـضوم  نیا   ، ) دـنا هدوـمیپ  ار  رفک  هار  هک  اـهنآ  اـّما  و  ناـشراگدرورپ ،  فرط  زا  تسا  یتـقیقح 

اهنت یلو  دـنک ،  یم  تیادـه  ار  يرایـسب  هورگ  هارمگ و  نآ  اـب  ار  يداـیز  عـمج  ادـخ  يرآ ) ،  ( ! ؟  تسا هدوـب  هچ  لـثم  نیا  زا  دـنوادخ 
تـسا ّقب  لاب  نآ  هک  شقوفام  هب  سپ  لثم  ار  ایند  لها  هضوعب  رب  لجا  هاش  نآ  ییْحَتْـسَی  هب ال  دز  دزاس . )) !  یم  هارمگ  نآ  اـب  ار  ناقـساف 

زا مک  ایند  نیا  ینعی  تسین  دوصقم  نآ  لها  اـیند و  ریغ  تسیچ  دوصقم  ناز  دـنیوگ  نارفاـک  تسا  ّقح  زک  یلاـثم  نآ  عونمم  تسین  ( 25)
ناز ار  ناهرمگ  ّقح  لها  دوسح  دـش  دـمآ  عناق  ّقب  لاـبرب  وا  هک  نآ  نوبغم  تسه  تسا  ّقح  لـها  وا  هک  سک  ناو  ّقح  دزن  تسا  ّقب  لاـب 

هک نوقساف  ِّالا  سک  هرمگ  دشن  ناز  ریثک  يدْهَی  هب  مه  یموق  رهب  ریصن  ناطلس  تفگ  ُّلِضی  ناز  هابتنا  تیاده  لها  ناز  تفای  هابتشا  دیازف 
زَو دنـشوخ  ناطیـش  اب  نامحر و  زا  شکرـس  لالـض  رب  نآرق  ناشدیازف ز  مه  لابو  زج  دریگن  ایند  زا  قساف  نوگژاو  ناشنود  بلق  نآ  دوب 
دش رت  ملظنم  دوزف  نآرق  زا  دعب ،  رب  ناشدعب  بلس  بلق  زا  لوبق  رون  ناشتشگ  بلق  هب  بلاغ  ناشسفن  تافص  دش  دنشتآ  ردنا  یناطیش  ِمَد 

 : دـنا هدرک  لقن  نینچ  قوف  هیآ  لوزن  نءاش  هرابرد  سابع ))  نبا   )) زا نارّـسفم  زا  یعمج  هیبشت  هجو  لوزن و  نءاـش  ( 26) دومن تملظ  لد 
رترب دنوادخ  دنتفگ :  نیقفانم  درک ،  نایب  ار  ناراب )  شتآ و   ) لاثم ود  نیقفانم ،  فاصوا  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  دنوادخ  هک  یماگنه 

الاب هیآ  عقوم ،  نیا  رد  دـندرک .  دـیدرت  راهظا  نآرق  ندوب  یحو ))   )) رد قیرط  نیا  هب  و  دـنزب ،  ییاـهلاثم  نینچ  هک  تسا  نیا  زا  رتـالاب  و 
 (( توبکنع  )) و سگم )   (( ) بابذ  )) هب ییاهلاثم  نآرق ،  تایآ  رد  هک  یماگنه  دنا :  هتفگ  رگید  یـضعب  داد .  خـساپ  اهنآ  هب  دـش و  لزان 
 (( یحو  )) هنوگچ نیا  هک  دندرک  هرخسم  دندوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  هداد ،  رارق  هناهب  ار  عوضوم  نیا  ناکرشم  زا  یعمج  دیدرگ ،  لزان 

(27  . ) داد باوج  اهنآ  هب  هدـنز  یتاریبعت  اـب  دـش و  لزاـن  قوف  هیآ  دـیوگ ؟  یم  سگم ))  )) و توبکنع ))   )) زا نخـس  هک  تسا  ینامـسآ 
ییْحَتْسَی امَءا   : )) دنتفگ یم  هک  دشاب  نارفاک  نخس  لباقم  رد  دراد  لامتحا  هیآ ،  رد  ییحتسی ))   )) هب ریبعت  دنیوگ ،  یم  نارسفم  زا  یضعب 

(( دنزب لاثم  توبکنع  سگم و  هب  دوخ  باتک  رد  هک  دنک  یمن  مرش  دّمحم  يادخ  ایآ  ِتُوبَْکنَْعلاَو ؛  ِبابُّذلِاب  ًالثم  َبرضی  نَءا  ٍدَّمَُحم  ُّبَر 
ای هشپ  يدرُخ  نایوج  هناهب  نارفاک و  اَـهَقْوَف . )  اَـمَف  ًۀَـضوَُعب  اَّم  ًـالَثَم  َبِرْـضَی  نَءا  ِییْحَتْـسَیَال  َهَّللا  َّنِإ   : ) دومرف ناـنآ  باوج  رد  دـنوادخ  . 
زا هک  یلثم  مهنآ  تسین ،  هشقاـنم  لاـثم  رد  ًـالوا :  هک :  یتروص  رد  دـندوب ،  هداد  رارق  نآ  هب  ضارتعا  نآرق و  يازهتـسا  هلیـسو  ار  سگم 

نیا رد  تحلـصم  یهاگ  تسا  نکمم  درادن .  گرزب  کچوک و  وا  يارب  دنتـسه و  وا  قولخم  تانئاک  همه  اریز  دوش .  رداص  ادـخ  هیحان 
سگم و دننام  نآ  زا  رتگرزب  یمک  ای  نآ و  زا  رت  کچوک  یتح  ای  هشپ و  دننامه  تعیبط ،  کچوک  رایسب  تادوجوم  زا  یکی  هب  هک  دشاب 

نایعّدـم یناوتان  و  زجع ))  )) نایب و  ریقحت ))  )) ماقمرد هدـنیوگ  هک  یماگنه  ًایناث :  گرزب .  تادوجوم  هب  یهاگ  و  دـنزب ،  لاـثم  توبکنع 
تهج زا  ار  اهنآ  دـنزب و  لَثَم  یفیعـض  ياهدوجوم  هب  نانآ  ینوبز  فعـض و  نداد  ناشن  يارب  هک  دـنک  یم  باجیا  نخـس  تغـالب  تسا ، 

ياـهلاثم زا  کـچوک ،  ياـهلاثم  نیا  ياـج  هب  رگا  دراوم ،  هنوگ  نیا  رد  اذـل  دـنک .  هیبشت  نآ  لاـثما  توبکنع و  سگم ،  هشپ ،  هب  فعض 
راگزاس تغالب  تحاصف و  لوصا  اب  زگره  تسا و  بسانمان  رایسب  دوش ،  هدافتسا  روانهپ  ياهنامسآ  بکاوک و  شنیرفآ  نوچمه  یگرزب 

هب هراومه  مدرم  هک  یلاح  رد  دـندرک  راـکنا  ار  اـهلثم  نیا  هنوگچ  هک  اـهنیا  زا  تسا  روآ  بجعت   : )) دـیوگ یم  يرـشخمز  دوب .  دـهاوخن 
نیا دـننز و  یم  لاثم  کچوک ))  ناروناج   )) و مرک ))   (( ، )) تارـشح  (( ، )) نیمز ياهیعفا  رام و   (( ، )) ناگدـنرپ  (( ، )) ناـیاپ راـهچ  ))

عمجا دـنیوگ :  یم  دـننز و  یم  لثم  اهزیچ  نیرتریقح  هب  یهاگ  نانآ  تسا و  فورعم  درگ  نابایب  نیـشنرهش و  برع  نایم  رد  اـهلثم  هنوگ 
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زا رت  هدنونـش  و   : )) دارق نم  عمـسءا  و  سگم ، ))  زا  رت  خاتـسگ  و   : )) بابّذـلا نِم  ُءارجءا  و  هچروـم ، ))  زا  رت  هدـننک  عـمج   : )) ةّرذ نـم 
و هناورپ ، ))  زا  رت  فیعـض  و   : )) ۀشارف نم  فعـضءا  و  امرـس )) ) ،  لباقم  رد   ) خلم زا  رت  فیعـض  و   : )) ٍةدارج نم  درـصءا  و  نومیم ، )) 

فعـضءا دنیوگ :  یم  هنوگ  نیا  دننک ،  هیبشت  هشپ  هب  ار  یـسک  دنهاوخب  رگا  بارعا  و  هنایروم ، ))  زا  رت  هدنروخ  و   : )) سوسلا نم  لکآ 
نب عیبر   )) زا لقن  هب  یـسربط  همالع  هشپ . ))  رـس  زغم  زا  رتباـیان  ( : )) 28  ) ضوعَبلا ّخـُم  ْنِم  ُّزعءا  َو  هشپ ، ))  زا  رت  فیعـض   : )) ٍۀـضوعب نم 

رد لثم  نیا  هک  یمدرم  نینچمه  دریم .  یم  دش ،  هبرف  ریـس و  هک  نیمه  تسا و  هدنز  دـشاب  هنـسرگ  هک  یتقو  ات  هشپ  دـیوگ :  یم  سنا )) 
اهنآ نابیرگ  قح  تسد  هاگان  دسر ،  یم  ارف  یبایماک  عقوم  ددرگ و  یم  مهارف  ناشیارب  ایند  زیچ  همه  هک  یتقو  تسا ،  هدش  هدز  نانآ  هراب 

مُهَنْذَخَءا ْاَُّوتوُءا  آَِمب  ْاوُحِرَف  اَذِإ  َّیَّتَح  ٍءْیَـش  ِّلُک  َب  اَْوبَءا  ْمِْهیَلَع  اَنْحَتَف  یِِهب  ْاوُرِّکُذاَم  ْاوُسَن  اَّمَلَف   : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هکنانچ  دریگ  یم  ار 
زیچ همه  ياهرد  دندرک ،  شومارف  دوب  هدش  يروآدای  اهنآ  هب  ار  هچنآ  دیـشخبن و ) يدوس  اهزردنا   ) هک یماگنه  يرآ )   . . . ( . )) ) ًۀَـتَْغب

تازاجم تخـس  و   ) میتفرگ ار  اهنآ  ناهگان  دنتـسب ؛ ) اهنآ  هب  لد  و   ) دـندش لاحـشوخ  الماک )  ) ات میدوشگ ؛  اهنآ  يور  هب  ار  اـهتمعن ) زا  )
هدرک ریسفت  هنوگ  ود  نارـسفم  تسیچ ؟  اهَقْوَف ) امَف   ) هملک زا  روظنم  هک  نیا  رد  اهَقْوَف : ) امَف   ) يانعم فلا -  اه :  هتکن  ( 29  ( (( . ) میدرک

یم رظن  نیا  زا  يرترب  تسا و  لاثم  یکچوک  نایب  ماقم  رد  هیآ  اریز  تسا ،  یکچوک ))  رد  نآ  زا  رتالاب   )) روظنم دنا  هتفگ  یهورگ  دـنا : 
(( . درادن مرش  هشپ )  لاب  دننامه   ) نآ زا  رت  کچوک  هشپ و  هب  ندز )  لاثم  زا  دنوادخ   : )) ) دوب دهاوخ  نینچ  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  دشاب . 

رد ایند  ( 30 ( ؛  ٍۀَضوَُعب ِحانَِجب  ِهّللا  َْدنِع  ُلِدْعَت  اْینُّدـلا ال  َّنِإ   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هکنانچ 
َِتناـک َْول   : )) دـیامرف یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  رگید  یثیدـح  رد  درادـن . )) شزرا  يا  هشپ  لاـب  هزادـنا  هب  ادـخ  دزن 

هب زگره  تشاد ،  یم  شزرا  هشپ  لاب  هزادنا  هب  ادـخ  شیپ  ایند  رگا  ( 31 ( ؛  ٍءام ََۀبْرَش  اْهنِم  ًاِرفاک  یقـس  ام  ٍۀَضوَُعب  َحانَج  هّللاَْدنِع  ُلِدْعَتاْینُّدلا 
هب اهقوف ) امف   ) هلمج تروص ،  نیا  رد  تسا .  یگرزب ))  رظن  زا  رتالاب   )) دارم دـنا :  هتفگ  رگید  یـضعب  داد . )) یمن  بآ  يا  هرطق  نارفاک 

دننام نآ  زا  رتگرزب  دوجوم  هب  دسر  هچ  درادن ،  ابا  هشپ  نوچمه  یکچوک  دوجوم  هب  لثم  زا  دـنوادخ  ینعی  تسا ؛  اهیلع )) دازام   )) يانعم
تاقولخم هب  مه  دـنز و  یم  لاثم  کچوک  تادوجوم  هب  مه  ناگدـنب ،  داشرا  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نیا  هصـالخ  توبکنع .  سگم و 

ِِهب يدـهَی  َو  ًاریثَک  ِِهب  ُّلُِـضی   ) هلمج رد  یهلا  لالـضا  ياـنعم  ب -  ( 32  . ) عوضوم بساـنت  هب  لاـح و  ياـضتقم  قبط  رب  مادـک  ره  گرزب ؛ 
 : دنتفگ یم  اهلثم  هب  ضارتعا  رد  هک  تسا  نارفاک  راتفگ  لقن  هلمج ،  نیا  دنیوگ  یم  یهورگ  تسا :  هیرظن  ود  نارّـسفم  نایم  زین ،  ًاریثَک )

! ؟  تسا هتخاس  هارمگ  ار  یهورگ  و  هدرک ،  تیاده  نآ  هلیـسو  هب  ار  یهورگ  هدش ،  هقرفت  هیام  هک  دراد  اهلثم  نیا  زا  يروظنم  هچ  ادخ  ))
هیآ يانعم  تروص  نیا  رد  نارفاک .  راتفگ  لقن  هن  دـشاب ،  ادـخ  نخـس  روکذـم  هلمج  هک  دـنا  هداد  لامتحا  نارّـسفم  زا  رگید  یعمج  (( . 
یم تسیچ )) ؟  اهلثم  نیا  زا  ادخ  فدـه  (( ؛ ) ًالَثَم اذـِهب  ُهّللا  َدارَءا  اذام   : ) دـنتفگ یم  هک  نانآ  باوج  رد  دـنوادخ  هک  دوب  دـهاوخ  نینچ 
(( . دـنوش یمن  هارمگ  ناقـساف  زج  یلو  دزاـس ،  یم  هارمگ  ار  يرگید  هورگ  تیادـه و  ار  يداـیز  هورگ  هک  تسا  نیا  فدـه   : )) دـیامرف
دننک یم  هشیدناو  رّکفت  نآرد  نانم  ؤم  هجیتن  رد  و  دنک ،  یم  شیامزآ  ار  شناگدـنب  اهلاثم  هنوگ  نیا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  نیا  هصالخ 

 ، هدش نانآ  یهارمگ  ثعاب  هک  هچنآ  ینعی  دندرگ ؛  یم  هارمگ  دنیامن و  یم  ضارتعا  ارچو و  نوچ  ناقـسافو  نارفاکودنوش  یم  تیادهو 
دوش مولعم  دزادـنیب و  هروک  هب  شیامزآ  يارب  ار  يا  هرقن  ای  الط  یـسک  رگا  ًالثم :  اهلاثم .  عون  نیا  هن  تساـهنآ ،  تجاـجل  قسف و  رفک و 
هرقن الط و  هک  تسا  نیا  روظنم  يدرک . ))  دـساف  ار  تا  هرقن  َکَتَِّضف ؛  َتْدَْـسفَءا   ، )) دـنیوگ یم  وا  هب  هدوب ،  یبّالق  دـساف و  هرقن  ای  الط 

 : دنیوگ یم  دوش ،  مگ  یـسک  رتش  رگا  نینچمه  يدرک .  دساف  ار  نآ  وت  هک  نیا  هن  دمآ ،  رد  راک  زا  یبالق  رایع و  یب  شیامزآ ،  رد  تا 
مگ ارنآ  دصق  يور  زا  ادـمع و  هک  نیا  هن  تسا ،  هدـش  مگ  شرتش  هک  تسا  نیا  دارم  درک . )) مگ  ار  شرتش  ینالف  ُهَتَقان ؛  َّلَضءا  ٌنالف  ))

 ، دـنا هدرک  هشیپ  قسف  رفک و  ناقـساف  نارفاـک و  نوچ  هک  تسا  نیا  ًاریثَـک ) ِِهب  ُّلُِـضی   ) ياـنعم قوـف ،  لاـثم  ود  هب  هجوـت  اـب  تسا .  هدرک 
تسه و هار  رعاش :  لوق  هب  دزاس .  یم  ناشیاهر  دوخ  لاح  هب  دراد و  یم  رب  نانآ  زا  ار  شا  هژیو  يریگتـسد  ّصاخ و  تیانع  مه  دـنوادخ 

شیوخ يازـس  دنیب  دتفیب و  ات  راذگب  دور  یم  ههاریب  دراد و  غارچ  نیدنچ  شیوخ  ياپ  شیپ  دنک  هاگن  یمدآ  ات  باتفآ  انیب و  هدید  هاچ و 
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نیا هدش  هدز  لاثم  هشپ  هب  نآرق  رد  هک  نیا  ّتلع   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسانش  هرـشح  يولبات  ج - 
هک  ) رگید وضع  ود  هفاضا  هب  هداد  رارق  زین  کچوک  هرـشح  نیا  ندب  رد  هدیرفآ ،  لیف  گرزب  هّثج  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  دنوادخ  هک  تسا 

تفارظ لاثم  نیا  اب  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  ( 33 ( (( . ) اـهلاب اـهکخاش و  زا :  دـنترابع  ود  نآ  تسا و  نآ  دـقاف  لـیف  دراد و  دوـجو  هـشپ  رد 
هجوتم ار  ناسنا  تسا ،  هدـیرفآ  لیف  هیبش  ار  نآ  ادـخ  هک  فیعـض  ًارهاظ  دوجوم  نیا  هراب  رد  رّکفت  دـنک ،  نایب  نانم  ؤم  يارب  ار  شنیرفآ 

دوخ هب  ار  نوخ  یـصوصخم  يورین  اـب  تسا و  یلاـخ  وت  لـیف ،  موطرخ  دـننامه  هشپ  موـطرخ  هکنیا  يارب  دزاـس .  یم  راگدـیرفآ  تمظع 
 : دنیوگ یم  ناققحم  زا  یـضعب  تسا .  کیراب  هداعلا  قوف  نآ  نورد  خاروس  تسایند و  ياهگنرـس  نیرتفیرظ  هلول  نیا  دنک ؛  یم  بذـج 

تـسرد ددرگ !  یم  راب  رازه  هس  هیناث  ره  رد  درب ،  یم  ورف  تاناویح  ای  ناـسنا  ندـب  رد  ار  نآ  یتقو  هک  تسا  يا  هّتم  دـننامه  هشپ  شین  ))
ندـب زا  تسوا ،  يزور  هک  ینوخ  زا  مزال  رادـقم  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  تسا و  لصّتم  قرب  يوق  راشف  هاگتـسد  کی  هب  هک  نیا  لـثم 
هدرک تمحرم  وا  هب  ییاهلاب  هداد ،  وا  هب  بسانم  شوگ  اپ و  تسد و  نینچمه  مضه و  عفد و  بذج و  يورین  ادخ  ( )) 34  ! (( . ) دشک یم 

هب هرشح  نیا  تسین ،  تی  ؤر  لباق  مشچ  اب  نآ  تکرح  هک  دوش  یم  نییاپ  الاب و  تعرس  هب  نانچنآ  اهلاب  نیا  دنک ،  زاورپ  اذغ  بلط  رد  ات 
دزاس و یم  رود  رطخ  هقطنم  زا  ار  دوخ  تعرـس ،  هب  دـنک و  یم  رطخ  ساسحا  يزیچ ،  ندروخ  ناکت  دّرجم  هب  هک  تسا  ساّـسح  يردـق 

لیپ  : )) دیوگ یم  رارسالا )) فشک   )) ریسفت بحاص  ( 35 (( . ) دنک یم  زجاع  ار  تاناویح  نیرتگرزب  یناوتان  نیع  رد  هک  تسا  نیا  بجع 
هرشح  : )) دسیون یم  تاناویح ))  یگدنز  زا  يرارـسا   )) باتک هدنـسیون  ( 36 (( . ) رذـح رب  نازیرگ و  وزا  مدژک  رام و  گنهن و  ریـش و  و 

 . قوشعم بلط  يادـص  کـمک و  يادـص  مشخ ،  يادـص  دـنا ،  هداد  صیخـشت  نخـس  ادـص و  عون  هس  اـه  هشپ  يارب  نوـنک  اـت  ناـسانش 
طبـض دبلط ،  یم  دوخ  يوس  هب  ار  هدام  هک  یماگنه  هب  ار  نآ  رن  سنج  يادص  يذوم  ياه  هشپ  ندرب  نیب  زا  يارب  ییاکیرمآ  نادنمـشناد 

یم عمج  هدش ،  هدیمان  هشپ ))  نابز   )) هک ادص  شخپ  هاگتـسد  فارطا  رد  هدام  ياه  هشپ  یتقو  دننک .  یم  شخپ  ینّیعم  طاقن  رد  هدرک و 
اه هشپ  ندروآ  درگ  يارب  اهنآ  زاوآ  رن و  ياه  هشپ  نخس  زا  دیلقت  دنیامن .  یم  مودعم  رگید  ياهمس  ای  ِِتدِد ))  )) هلیـسو هب  ار  اهنآ  دنوش 

دننام دیفم  هرشح  اهنویلیم  هکلب  درب  یمن  نیب  زا  ار  يذوم  هرـشح  اهنت  مس  اریز  تسا ،  رت  هفرـص  هب  رتهب و  اهرازتشک  عرازم و  یـشاپمس  زا 
اهلگ حـیقلت  یناشفا و  هدرگ  ظاحل  هب  تارـشح  اریز  دـهاک  یم  مه  تابوبح  اه و  هویم  نازیم  زا  دزاس و  یم  دوبان  زین  ار  لـسع ))  روبنز  ))

يادص شخپ  هاگتـسد  فارطا  یـشاپمس  زا  رت  نیگنـس  رتشیب و  یلیخ  عرازم  یـشاپمس  هنیزه  رگید  فرط  زا  دننک .  یم  ناوارف  ار  اه  هویم 
زا یکی  هتفر ،  راک  هب  اهنآ  شنیرفآ  رد  هک  یقیاقد  تایآ و  زا  یهاگآ  تارـشح و  ناهج  رد  هعلاطم  یّلک  روط  هب  ( 37 (( . ) دشاب یم  هشپ 
 . تسا رایـسب  هتفرـشیپ  ياهروشک  رـسارس  رد  یـسانش  هرـشح  ياه  هدکـشناد  ینونک ،  يایند  رد  تسا .  رـشب  شناد  ياه  هتـشر  نیرتمهم 
زا یـضعب  مسا  هب  دـیجم  نآرق  ياه  هروس  زا  یـضعب  يراذـگمان  توبکنع و  سگم و  هشپ ،  هب  ندز  لثم  اـب  لـبق  نرق  هدراـهچ  رد  مالـسا 
رد هعلاطم  هب  ار  دوخ  ناوریپ  راکفا  هدربالاب و  ار  یـسانش ))  هرـشح   )) ولبات تقیقح  رد  هچروم ، )   ) لمن و  روبنز )  ) لحن دـننام  تارـشح ، 
اب هک  دوب ،  هدیـسر  يّدح  هب  دورمن ))  )) یـشکرس نایغط و  هک :  دـنا  هتـشون  خـیرات  رد  تسا .  هدرک  بلج  تارـشح  ياز  تریح  شنیرفآ 
هب ار  یکچوک  ياه  هشپ  لاعتم  دنوادخ  دوب !  هدرک  هدامآ  دربن  نیا  يارب  ار  یهوبنا  رگـشل  هتـساخرب و  ادـخ  اب  گنج  هب  یخاتـسگ  لامک 
 ، یتحاران هجنکـش و  زور  لهچ  زا  سپ  تفر و  دورمن  زغم  نورد  هب  مه  يا  هشپ  دـندروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  رگـشل  داتـسرف و  نانآ  گـنج 

تسین یلاخ  تمکح  زا  زیچ  چیه  هک  دندیسرپ  ار  یبعـش  ( )) 38 ( . ) ِراصبالا ِیلْوُءا  اْیاوُِربَتْعاَف  دش . . . ( ؛  هتـشک  هشپ  نیا  طسوت  ماجنارس 
هک يدوب  نآ  دوخ  رگا  نآ  شنیرفآ  ردنا  تمکح  هک  داد  باوج  تسا ؟  تمکح  هچ  ندـیرفآ  توبکنع  هشپ و  نیا  رد  نآ ،  شنیرفآ  رد 

تمکح يدوب  نیمه  رگا  دـیناهرب  نمـشد  زا  تخاس  راغ  رد  رب  هک  توبکنع  هناخ  هب  ار  یفطـصم  درک و  كاله  يا  هشپ  هب  یغاط  دورمن 
(39  (( . ) يدوب تیافک  نآ ،  شنیرفآ  ردنا 

نادنفسوگ ناپوچ و  لَثَم  - 4
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نارفاک توعد )  رد  وت   ) لاثم ( )) 40 ( . ) َنُولِقْعَیَال ْمُهَف  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ُّمُص  ًءآَِدنَو  ًءآَعُد  الِإ  ُعَمْسَیَال  اَِمب  ُقِْعنَی  يِذَّلا  ِلَثَمَک  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَثَمَو  )
دنونش یمن  ادص  رس و  زج  يزیچ  اهنآ  یلو  دنز ؛  یم  ادص  رطخ ) لاگنچ  زا  تاجن  يارب  ار  تاناویح  نادنفسوگ و   ) هک تسا  یسک  لاثم 

 ! (( دنمهف یمن  يزیچ  ور  نیا  زا  دنتسه ؛  انیبان  لال و  رک و  عقاو )  رد  نارفاک ،  نیا  دننک .  یمن  كرد  ار  وا  راتفگ  موهفم  تقیقح و  و  ( ؛
ادن نآ  دنمهفن  اّما  دنونشب  ادص  قعان  دنک  ار  ( 44  ) مئاهب رم  ( 43) دنیعار رب  ( 42  ) همر ره  هک  نانچنآ  ( 41) دنیعاد رب  نارفاک  نیا  لثم  رب  . 
نآ زا  ریغ  ار  هُرُگ  نیو  ار  زار  مهف  دنناوتن  کیل  ار  زاوآ  دنونـشب  اهنآ  هک  ناز  رمث  زا  رود  دوب  ناشیا  ندناوخ  رت  كاردا  یب  دنناویح  لب ز 
هک یناـتب  اـب  دـنرک  روک و  ایدـنا  گـنگ  نیمه  هن  دـنرتمک  شناد  لـقع و  رد  رجح  زا  شوگ  تسین  یعامتـسا  رهبز  مه  شوـه  تسین  هک 

نارفاـک هیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  نارّـسفم ،  رتشیب  رظن  قبط  هیبـشت  هجو  ( 46 ( ) 45) طَمَن مه  دـنا و  شناد  مه  اـییوگ  طـلغ  زا  دنتـسرپ 
زا هک  تسا  هدرک  هیبشت  تاـناویح  رگید  دنفـسوگ و  هب  دـننک ،  یم  دـیلقت  هناروک  روک  دوخ ،  ناینیـشیپ  طـلغ  ياهتّنـس  زا  هک  ار  بّصعتم 
 ، دنا هدـش  ادـج  هلگ  زا  هک  ینادنفـسوگ  هب  يزوسلد  هار  زا  ناپوچ  ًالثم :  دـنمهف ؛  یمن  يزیچ  ادـص  رـس و  زج  هاوخریخ  ناپوچ  ياهبیهن 

يزیچ اه  هلمج  تاملک و  ياوتحم  زا  نادنفـسوگ  یلو  دـیدرگ ،  یم  گرگ  همعط  هک  دـیوشن  رود  هلگ  زا  دـیوگ :  یم  دـنز و  یم  بیهن 
تهابـش هجو  نیا  رب  انب  تسا .  تاملک  يادا  زرط  ادص و  نت  رطاخ  هب  رتشیب  دنهد ،  یم  ناشن  ییاهلمعلا  سکع  یهاگ  رگا  دـنمهف و  یمن 
یِعاّدلا ُلَثَم   : )) تسا نینچ  لصا  رد  دراد و  ریدقت  هب  زاین  هیآ  ریسفت ،  نیا  قباطم  هّتبلا  تسا .  هدنونش ))  یگنگ  یمهفن و   )) هیبشت نیا  رد 

نیا رد  ( 47  . . . (( . ) تسا زوسلد  ناپوچ  لثم  دـنک ،  یم  توعد  نامیا  يوس  هب  ار  نارفاک  هک  یـسک  لاثم  ِنامی ؛  ْـالا  َیلِإ  اوُرَفَک  َنیذَِّلل 
هن دنا ،  هداد  تسد  زا  ًالمع  ار  تخانش  كرد و  رازبا  مامت  هک  يدارفا  يارب  تسا  یفیصوت  َنُولِقْعَیَال ) ْمُهَف  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ُّمُص   ) هلمج تروص 

تهابـش هجو  تفگ :  ناوتب  دیاش  دـنرادن !  ییوگ  دـننک ،  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  نوچ  یلو  دـنراد  دـنرادن ،  نابز  شوگ و  مشچ و  هک  نیا 
دیلقت نادنفسوگ  نایم  رد  اریز  تسا  لیلد ))  یب  ياه  يوریپ  هناروک و  روک  ياهدیلقت   )) نامه تهج  کی  زا  نادنفـسوگ  نارفاک و  نایم 
دنهج یم  نادنفسوگ  هلگ  هلگ  دنفـسوگ  کی  دهج  رب  یّلت  نوچ ز  دنا :  هتفگ  هک  نانچ  تسا ،  یعیبط  رما  هتـسب  شوگ  مشچ و  يوریپ  و 

رـس تشپ  یکی و  یکی  ار  دنفـسوگ  دنچ  مینک و  بصن  یقفا  روط  هب  ار  ییاصع  یگنت  هاگرذگ  رد  رگا   : )) دـیوگ یم  داّدـحلا )) الوقن  ))
یم شهج  عنام ،  نآ  زا  نتـشذگ  يارب  دـسر  یم  اصع  هب  یتقو  لّوا  دنفـسوگ  هک  مینک  یم  هدـهاشم  میهد ،  روبع  کـیراب  هار  نآ  زا  مه 

ار بوچ  نادنفـسوگ ،  زا  یمین  روبع  زا  سپ  رگا  دنناسر  یم  فرط  نآ  هب  ار  دوخ  دنرپ و  یم  بوچ  يور  زا  زین  دعب  نادنفـسوگ  دـنک و 
یم هطقن  نآ  هب  یتقو  هدوب  دوخ  زا  شیپ  دنفـسوگ  ندـیرپ  رظان  نوچ  هدـش  هتـشادرب  شهار  رـس  زا  عناـم  هک  يدنفـسوگ  نیلّوا  میرادرب ، 
يور نادنفـسوگ  لوا  هـمین  شرپ  دـنهج .  یم  اـج  زا  لـحم  نآ  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  زین  دـعب  نادنفـسوگ  دـنک و  یم  شهج  دـسر ، 

حیضوت ( 48 (( . ) دـننک یم  رارکت  دـیلقت )  ) تاکاحم ههبانم و  رثا  رب  ار  لـمع  نیا  مّود  همین  یلو  تسا  عناـم  زا  نتـشذگ  يارب  ترورض و 
زین دوش  یم  هداد  زورب  تاناویح  ربارب  رد  هک  ییاهادـص  هب  تسا ،  غالک  يادـص  يانعم  هب  لصا  رد  قعن ))   )) هداـم زا  ُقِْعنَی ))  )) 1 تاغل : 

 . هدنهد زاوآ  ینعی  قعان : ))   . )) دـنز یم  نادنفـسوگ  ندـناسرت  ندـنار و  يارب  ناپوچ  هک  تسا  یگناب  قیعن ))   . )) دـنیوگ یم  قعن ))  ))
ٌعاعَر ٌجَمَه  َو  ٍةاَجن  ِلیبَس  یلَع  ٌمِّلَعَتُمَو  ٌّینّابَر ،  ٌملاعَف  ٌۀثالَث :  ُساّنلا   : )) دومرف یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  ینانخـس  یط  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 

يراگتـسر هار  رد  هک  ییوجـشناد  ای  تسا و  یهلا  دنمـشناد  اـی  دـنا :  هتـسد  هس  مدرم  49 ؛ )  . . . ) ٍحـیر ِّلک  َعَم  َنُولیمَی  ٍقِعان  ِّلُـک  ُعاـْبتَءا 
ره اب  کچوک ،  ياه  هشپ  دننامه  دـنور و  یم  يا  هدـنهد  زاوآ  و  قعان ))   )) ره لابند  هب  هک  دنتـسه  یناگیامورف  مّوس  هتـسد  تساشوک و 

يوناز نآ  اب  هک  دوش  یم  هتفگ  ینامـسیر  هب  لاقع  تسا ؛  هدام  کی  زا  ود  ره  لاقع ))   )) و لقع ))   )) 2 دننک . )) . . .  یم  تکرح  يداب 
هناشن زا  دـنک .  یم  ظفح  شزغل  اطخ و  زا  ار  ناسنا  زین  لقع  دراد ،  یم  هگن  ار  رتش  لاـقع  هک  هنوگ  ناـمه  نیا  رب  اـنب  دـندنب .  یم  ار  رتش 
ْریَْخلا ُفِرعَی  ْنَم  ُِلقاْعلا  َْسَیل   : )) دیامرف یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  نانچ  تسا ،  یـشیدنا  فرژ  يرگن و  قیمع  میلـس ،  لقع  ياه 

هک تسا  یـسک  لقاع  هکلب  دهد ،  صیخـشت  يدب  زا  ار  یبوخ  هک  تسین  نآ  لقاع  ( 50 ( ؛  نیَّرَّْشلا َْریَخ  ُفِرعَی  ْنَم  َلـِقاْعلا  َّنِکلَو  ِّرَّشلا  َنِم 
یگتسباو  )) نآ زا  رتدب  یلو  تسا ،  دب  ینارگ  دوبمک و  گنج و  ًالثم :  دهد ؛ )) صیخـشت  تسا ،  رتمک  شا  يدب  هک  ار  نآ  يدب  ود  نیب 
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تّزع یناسنا و  تفارش  اب  مءاوت  یلو  اهدوبمک ،  اهیتخس و  لّمحت  نیب  دوش  ریاد  رما  رگا  دشاب .  یم  ندوب  راّفک )) هطلس  ریز   )) ّتلذ و و  (( 
زا دـهد .  یم  حـیجرت  ار  لّوا  مسق  لقاع  نارفاـکزا ،  يروخ  يرـسوت  ّتلذ و  یگتـسباو و  اـب  مءاوت  اـما  ینازرا ،  یناوارف و  نیب  یمالـسا و 

همه ( 51 ( ؛  َُهل َلْقَع  ْنَِمل ال  َنید  الَو  ِلـْقَْعلِاب  ُهُّلُک  ُْریَْخلا  ُكَردـُی  اـمَّنا   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر 
صرح و رپ  اوه  نیا  دیوگ :  یم  يولوم  و  درادن . )) نید  دشاب ،  هتشادن  لقع  هک  یـسک  و  دوش ،  یم  رـشب  بیـصن  لقع  هلیـسو  هب  اهیبوخ 
وا دوب  نیب  روخآ  هک  ره  تسنم  ؤم  وا  دوب  نیب  رِخآ  هک  ره  دیامرف :  یم  زین  رگید  ياج  رد  دوب و  نیدلا  موی  هشیدنا  ار  لقع  دوب  نیب  یلاح 
 (( تمایق  )) هب لقاع  دارفا  یلو  تسایند ،  هب  اهنت  ناش  مشچ  دننیب و  یم  ار  لاح  نامز  طقف  صیرح  تسرپ و  اوه  دارفا  ینعی  ( 52  ) تسنِدیب
سک ره  تسا و  نم  ؤم  دـشیدنیب ،  ترخآ  هب  تبـسن  ودـشاب  رگن  هدـنیآ  سک  ره  نیا  رب  انب  دنـشیدنا .  یم  نیدـلا )  موی   ) باـسح زور  و 

 . تسا نید  یب  درگنب ،  ایند  هب  طقف  دشاب و  نیب  روخآ  ناویح  نوچمه 

تکرب رپ  رذب  لَثَم  - 5

ٌعِس اَو  ُهَّللاَو  ُءآَشَی  نَِمل  ُفِعَُضی  ُهَّللاَو  ٍۀَّبَح  ُۀَئ  ِم  ْاّ ٍۀَُلبنُـس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَـس  َْعبَـس  ْتَتَبنَءا  ٍۀَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهل  اَْومَءا  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  )
ره رد  هک  دنایورب ؛  هشوخ  تفه  هک  دنتـسه  يرذـب  دـننامه  دـننک  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  لثم  ( )) 53 ( . ) ٌمِیلَع

لضف و  ) و دنک ؛  یم  ربارب  دنچ  ای  ود  دشاب ، ) هتـشاد  یگتـسیاشو   ) دهاوخب سکره  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  و  دـشاب ؛  هناد  دـصکی  هشوخ ، 
دیور وا  زک  دشاب  يا  هّبح  ادخ  هار  رد  قافنا  دننک  یم  اهلاوما  زا  هک  نانآ  لثم  رد  تسا . ))  هاگآ  زیچ ) همه  هب  وا   ) عیسو و ادخ  ششخب ) 
تسا هگآ  ار  نیقفنم  تساوِس  ام  رب  وا  وچ  اناد  عساو و  تساوخ  هک  ره  رب  نوزف  ّقح  دیامن  یم  دص  هناد  کی  نآ  رهز  هشوخ و  تفه  ّدعب 

يرایسب رظن  قبط  هیبشت  هجو  ( 54  ) شتمعن اون و  رب  دیازف  یم  شتّین  ردق  هب  تعـسو  دهد  یم  لام  قافنا  دننک  یم  ّتین  هچزک  لاح  ّرـس  زا 
هـشوخ ره  رد  دـیورب و  نآ  زا  هشوخ  تفه  هک  هدـش  هیبشت  یمدـنگ  رذـب  هب  هیآ  نیا  رد  دوش ،  قافنا  ادـخ  هار  رد  هک  یلاـم  نارّـسفم ،  زا 

؛  تسا یفوذحم  هملک  ياراد  هفیرـش  هیآ  ریـسفت ،  نیا  رب  انب  دوش .  یم  لصا  ربارب  دصتفه  لوصحم  هجیتن  رد  دشاب و  مدـنگ  هناد  دـصکی 
 ( تاقدص  ) لثم  : )) دوب دـهاوخ  نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  دـنا  هتفرگ  ریدـقت  رد  نیذـّلا  زا  لبق  ار  تاقدـص ))   )) هملک یـضعب 

هـشوخ تفه  مادک  ره  ياه  هتوب  زا  دوش و  هدناشفا  دـعاسم  نیمز  رد  هک  تسا  يرذـب  دـننامه  دـننک ،  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک 
یم رـصاعم  نارّـسفم  زا  یعمج  و  دنا .  هتفرگ  ریدقت  رد  رذاب ))  )) هملک هّبح ))   )) زا لبق  یـضعب  دشاب . )) هناد  دصکی  هشوخ  رد  دنایورب و 

رپ هناد  هب  دـننک  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  هک  یناـسک  دوخ  هیآ ،  نیا  رد  اریز )  . ) تسین هیآ  رد  ریدـقت  فذـح و  رب  یلیلد  چـیه   : )) دـنیوگ
هیبشت تکرب ،  رپ  ياه  هناد  هب  هدننک  قافنا  دارفا  هیبشت  و  نانآ .  قافنا  هن  دنا  هدیدرگ  هیبشت  دوش ،  هدـناشفا  يدعتـسم  نیمز  رد  هک  یتکرب 

نآ دوجو  دنک  ادیپ  هعـسوت  لمع ،  ردق  ره  و  تسوا ،  دوجو  زا  يوترپ  یناسنا  ره  لمع  دیوگب  دـهاوخ  یم  نآرق  تسا ،  یقیمع  بلاج و 
نشور ترابع  هب  و  تسوا ! ؟  یمسج  ّداوم  اوق و  زا  یلکش  رییغت  ناسنا  لامعا  هک  تسا  نیا  هنرگم  تسا ،  هتفای  هعسوت  تقیقح  رد  ناسنا 
نودب نیا  رب  انب  دنک ،  یم  یفرعم  تقیقح  کی  زا  یفلتخم  لاکـشا  ار  ود  ره  و  دناد ،  یمن  ادج  وا  دوجو  زا  ار  ناسنا  لمع  میرک  نآرق  رت 

ياهرذب نوچمه  راکوکین  دارفا  هنوگ  نیا  ینعی  تسا ،  یلقع  تقیقح  کی  هب  هراشا  تسا و  ریسفت  لباق  هیآ  ریدقت ،  فذح و  هنوگ  چیه 
نیدـنچ هک  نیا  هجوت  بلاج  دـنریگ .  یم  دوخ  رپ  لاب و  ریز  ار  اج  همه  دـننارتسگ و  یم  هخاش  هشیر و  فرط  ره  هب  هک  دنتـسه  يرمث  رپ 

ياه هتوب  عرازم  زا  یـضعب  رد  رهـشوب ))  )) ناتـسرهش یحاون  رد  هک  تفای  راشتنا  ربخ  نیا  تاعوبطم  رد  دوب  یناراب  رپ  لاس  هک  لـبق  لاـس 
دناسر یم  دوخ  نیا  تشاد و  دوجو  مدنگ  هناد  رازه  راهچ  دودح  رد  هتوب  کی  رد  یهاگ  هک  هدش  هدید  هشوخ  رپ  دنلب و  رایـسب  یمدـنگ 
تکرب رپ   )) هیبشت نیا  رد  تهابش  هجو  تروص  ره  هب  ( 55  (( . ) یضرف هیبشت  هن  تسا  یقیقح  یعقاو و  ًالماک  هیبشت  کی  روبزم  هیبشت  هک 

هدش هیبشت  رذب  هب  ناسنا  ریخ  لمع  تسا ،  ترخآ ))  هعرزم   )) ایند نوچ  دنا :  هتفگ  نارّـسفم  زا  یـضعب  تسا .  ینوزف ))  دـشر و  ندوب و 
نادنمشناد تسا .  شنیرفآ  ناهج  رد  یمومع  نوناق  کی  نواعت  ششخب و  شنیرفآ  ماظن  رد  نواعت  یمومع  نوناق  فلا -  اه :  هتکن  تسا 
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نیمز و هرک  هب  دوش و  یم  رون  ترارح و  هب  لیدبت  دیـشروخ  هرک  داوم  مرج و  زا  نت  نویلیم  رازه  هاجنپ  دصراهچ و  هنایلاس  دـنیوگ :  یم 
اهتخرد و هشیر  هب  ییاذـغ  داوم  نت  درایلیم  رازه  دـنچ  لاس ،  رد  نیمز  یکاخ  هرک  دـسر .  یم  دنتـسه  وا  هلئاع  تحت  هک  رگید  هرک  دـنچ 

تروص هب  سپـس  ددرگ ،  یم  شخپ  اضف  رد  ربا  تروص  هب  دوش و  یم  ریخبت  ایرد  بآ  زا  رتیل  اهدرایلیم  لاسرد  دـنک .  یم  قافنا  اههایگ 
 ، لاس لوط  رد  ناـتخرد  ناـهایگ و  دـنک .  یم  باداـش  هدـنز و  ار  اـهنآ  دزیر و  یم  ورف  هدیکـشخ  ياـهتخرد  هدرم و  ياـهنیمز  رب  ناراـب 
واگ دنفـسوگ و  دـننام  هدریـش  تشوگ  لالح  تاناویح  دـنهد .  یم  اهناسنا  تاـناویح و  هب  ار  دوخ  هویم  فلع و  گرب و  زا  ُنت  اـهدرایلیم 

ششوک اب  لاس  لوط  رد  لسع ))  روبنز   . )) دننک یم  قافنا  رـشب  هب  ار  دوخ  تسوپ  تشوگ و  ُنت  اهنویلیم  ریـش و  زا  رتیل  اهنویلیم  لاسرد ، 
ره ندب  نامتخاس  رد  دهد .  یم  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  هدومن ،  لیدبت  نیریـش  لسع  هب  دکم و  یم  ار  هایگ  لگ و  هراصع  ناوارف  ّتیدج  و 

مامت دوخ  راک  جیاتن  زا  همه ،  ندب  ياههاگتـسد  ریاس  هیر و  زغم ،  بلق ،  ًالثم :  دـننک ؛  یم  کمک  رگیدـکی  هب  اضعا  مامت  هدـنز  دوجوم 
قافنا یعون  اهناشکهک ،  نیرتگرزب  ات  هتفرگ  متا ))   )) هّرذ نیرتکچوک  زا  ملاع  يایـشا  همه  یّلک  روط  هب  دنزاس ؛  یم  دـنم  هرهب  ار  اهلولس 

رد کلف  دیـشروخ و  هم و  داب و  ربا و  دشاب .  یم  ناسنا  يارب  اهقافنا  نیا  مامت  تسا و  لاعتم  دنوادخ  ینیوکت  ياهقافنا  همه  اهنیا  دـنراد ؛ 
(56  ) يربن نامرف  وت  هک  دشابن  فاصنا  طرـش  رادرب  نامرف  هتـشگرس و  وت  رهب  زا  همه  يروخن  تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  ینان  وت  ات  دنراک 

قافنا شهار  رد  تسا ،  هداد  يو  هب  هچنآ  زا  دسانـشب و  ار  یقیقح  رگ  قافنا  وا  هک  دـننک  یم  قافرا  ناسنا  هب  دـنناسنا و  رّخـسم  همه  اهنیا 
ّتیهولا و ماقم  بسانم  تسین ؛  ّتیبوبر  ماقم  قیال  تسا و  یناف  ناویح و . . .  ربا ،  ایرد ،  هایگ ،  نیمز ،  باـتفآ ،  ياهـششخب  اریز  دـنک . 

نیا قیال  هک  تسا  ناسنا  ینعی  دشاب ؛  یم  ناسنا  هب  رـصحنم  ریذپان ،  انف  ياهاطع  و  هّللا ))  لیبس  یف   )) قافنا تسا .  يدبا  قافنا  شتیدبا ، 
ارچ دریگ ،  یم  یگنادواج  ییادخ و  گنر  دنک ،  قافنا  وا  هار  رد  هداد ،  وا  هب  ادـخ  هک  يزیچ  زا  ناسنا  یتقو  نیا  رب  انب  دـشاب .  یم  قافنا 

 : دیامرف یم  هکنانچ  دریگ ،  یم  دوخ  هب  یگنادواج  ّتیدبا و  گنر  دشاب ،  هتشاد  وا  هب  یتبسن  هک  يزیچره  تسا و  يدبا  شکاپ  تاذ  هک 
نادواج یقاب و  تسادـخ ،  دزن  هچنآ  یلو  دوش ،  یم  دوبان  یناف و  تسامـش ،  دزن  هچنآ  (( ؛ ) 57  . . . () ٍقَاب ِهَّللا  َدنِع  اَمَو  ُدَفنَی  ْمُکَدـنِعاَم  )

هریخذ يزادنا  سپ  قودنص  رد  دیزادنا و  راک  هب  شیاضر  بلج  وا و  قلخ  هار  رد  ادخ و  يارب  ار  دوخ  ياه  هیامرس  دییایب  سپ  تسا . )) 
یناف يایند  هزور  دنچ  ياهتّذل  يارب  ار  دوخ  يدوجو ))   )) ياه هیامرـس  دور  یمن  نیب  زا  هاگ  چیه  دنام و  یم  هنادواج  هشیمه و  هک  دینک 

ُبَهْذَت ٌلَمَع  ِْنیَلَمَع :  َْنَیبام  َناّتَش   : )) دیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنانچ  دینکن ؛  یهلا  باذع  راتفرگ  ار  دوخ  دیربن و  نیب  زا  ، 
ؤـسم دور و  یم  نایم  زا  شتذل  هک  یلمع  لمع :  ود  نیب  تسا  هلـصاف  رایـسب  هچ  ُهُرْجَءا ؛  یْقبَیَو  ُُهتَنوُؤَم  ُبَهْذـَت  ٌلَمَعَو  ُُهتَِعبَت  یْقبَتَو  ُُهتَّذـَل 

هسوسو ب -  ( 58 (( . ) دـنام یم  هنادواج  شـشاداپ  رجا و  دور و  یم  نیب  زا  شجنر  یتخـس و  هک  یلمع  و  دـنام ،  یقاـب  شرفیک  تیلو و 
ناطیش  : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 59  . . . () َْرقَْفل ُمُکُدِعَی ا  ُنَْطیَّشلا   ) هیآ لیذ  رد  قافنا  ماگنه  هب  ناطیش 
دیامرف یم  بیغتسد  دیهش  ( 60 (( . ) دش دیهاوخ  جاتحم  ریقف و  ناتدوخ  دینک ،  قافنا  رگا  هک  دـنک  یم  هسوسو  ار  اهناسنا  قافنا  ماگنه  هب 

 ، دـهدب هقدـص  دـهاوخ  یم  یمدآ  هک  یماـگنه  تفگ :  یم  ربنم  يـالاب  یظعاو  یطحق ،  یلاـس  رد  هک  تسا  هدـمآ  يریازج  راونا  رد  : ))
 : تفگ درک و  بّجعت  دینـش ،  ار  نانخـس  نیا  یتقو  ربنم  ياپ  ینم  ؤم  دـهدب .  هقدـص  دـنراذگن  هک  دنبـسچ  یم  شتـسد  هب  ناطیـش  داتفه 
 . مهد یم  اهریقف  هب  مروآ و  یم  دجـسم  هب  ارنآ  مور  یم  نونکا  مه  مراد و  هفاضا  یمدنگ  نم  تسین و  لکـشم  ردق  نیا  هک  نداد  هقدـص 
ار تا  هّچب  نز و  تیاعر  یطحق  لاس  نیا  رد  تفگ :  وا و  شنزرس  هب  درک  عورش  شنز  دروایب  ار  مدنگ  تساوخ  تفر و  شلزنم  هب  یتقو 
هب یلاخ  تسد  يو  هک  درک  هسوسو  ار  وا  يردق  هب  هصالخ  میریمب و . . .  یگنـسرگ  زا  تقونآ  دـش ،  ینالوط  یطحق  دـیاش  ینک ؟  یمن 

دندش تعنام  دندیبسچ و  تتسد  هب  کناطیش  داتفه  يدید  يدرواین ؟  ار  مدنگ  هک  دش  هچ  دندیسرپ :  وا  زا  شناتسود  تشگزاب !  دجسم 
ربارب رد  هک  دـهاوخ  یم  درم  هصـالخ  تشاذـگن ،  هک  مدـید  ار  ناـشردام  نکیل  مدـیدن  هک  ار  اهناطیـش  نم  هک  داد :  خـساپ  نم  ؤم  درم  ! 

(61 (( . ) دراذگ یمن  دنک و  یم  یشیدنا  تحلصم  قیفر  ای  نز  نابز  هب  یهاگ  دینیب  یم  دنک ،  تمواقم  یناطیش  ياه  هیجوت  اه و  هسوسو 
دورف نامسآ  زا  هتشرف  ود  زور  ره  رد   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلصادخ  لوسر  زا  ناگتشرف  نیرفن  اعد و  ج - 
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رگ و قافنا  مدآ  هب  ایادخ !  ًافَلَخ ؛  ًاقِْفنُم  ِطْعَءا  َّمهّللا   : )) دـیوگ یم  دـنک و  یم  ریخ  ياعد  هدـننک  قافنا  مدآ  هب  هتـسویپ  یکی  دـنیآ ،  یم 
ِطْعَءا َّمهّللا   : )) دیوگ یم  دنک و  یم  نیرفن  هراومه  لیخب  مدآ  هب  رگید  هتشرف  نک . ))  نوزفا  ار  شلام  امرف و  اطع  کین  شاداپ  هدنـشخب 
ثیدح نیا  نومضم  يونثمرد  يولوم ))  ( )) 62 (( . ) زاس دوبان  نک و  فلت  ار  لیخب  کسمم و  صخش )  لاوما   ! ) ادنوادخ ًافََلت ؛  ًاکِـسْمُم 

ره رادریـس  ار  ناقفنم  ای  ادخ  ياک  دننک  یم  يدانم  شوخ  هتـشرف  ود  دـنپ  رهب  مئاد  هک  ربمغیپ  تفگ  دـیوگ :  یم  هدروآ و  رد  رعـش  هب  ار 
ایادـخ يا  فلَخ  هد  ار  ناقفنم  ایادـخ  يا  نایز  ردـنا  نایز  ّالِإ  هدـم  وت  ناهج  رد  ار  ناکـسمم  ایادـخ  يا  رازه  دـص  هد  ضوع  ار  ناشمرد 
دادـع زا  یـشابن  ات  نارک  یب  لام  وت  یبای  ضوع  اـت  هدـم  قح  رما  هب  زج  ار  قح  لاـم  هب  قاـفنا  زک  كاـسما  اـسب  يا  فلت  هد  ار  ناکـسمم 

(63  ) نارفاک

فاص گنس  ناراب و  لَثَم  - 6

ِْهیَلَع ٍناَْوفَـص  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ِرِخالا  ِمْوَیلاَو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤیَالَو  ِساَّنلا  َءَآئِر  َُهلاَم  ُقِفُنی  يِذَّلاَک  يَذالاَو  ِّنَْملِاب  مُِکتَقَدَـص  ْاُولِْطُبتَال  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَءاََّی  )
هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  ( )) 64 ( . ) َنیِرِفَْکل َمْوَْقل ا  يِدْهَیَال ا  ُهَّللاَو  ْاُوبَسَک  ِم  اَّمّ ٍءْیَش  یَلَع  َنوُرِدْقَی  اًْدلَـص ال  ُهَکَرَتَف  ٌِلباَو  َُهباَصَءاَف  ٌباَُرت 
نامیا دنک و  یم  قافنا  مدرم ،  هب  نداد  ناشن  يارب  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  دننامه  دیزاسن !  لطاب  رازآ  ّتنم و  اب  ار  دوخ  ياهـششخب  دیا ! 

نآ رد  ییاهرذب  و  ( ؛  دشاب كاخ  زا ) یکزان  رشق   ) نآ رب  هک  تسا  یگنس  هعطق  نوچمه  وا ) راک   ) و دروآ ؛  یمن  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب 
اهنآ دنک .  اهر  رذب ) كاخ و  زا  یلاخ  و   ) فاص ار  نآ  و  دیوشب ) !  ار  اهرذب  اهکاخ و  همه  و   ) دسرب نآ  هب  ناراب  رابگر  و  دوش ) هدناشفا 

ْمُِکتاقَدَص اُولِْطُبتال  نانم  ؤم  دنک . )) یمن  تیاده  ار  نارفاک  تیعمج  دنوادخ  دنروآ و  یمن  تسد  هب  يزیچ  دنا ،  هداد  ماجنا  هک  يراک  زا 
زک و ین  لام  قافنا  ایر  زا  دـیامن  یم  ساپـسان  قح  تمعن  ردـنا  دـشاب  سان  رهب  زا  لام  قافنا  درک  هک  نآ  ( 65  ) ُمُلتْـشا ّتنم  رازآ و  هر  زا 

كاخ تسوا  يور  هک  یگنـس  نوچ  تسه  ترخآ  ادـخ و  زا  نامیا  ای ز  ترذـعم  عوضخ و  زا  شلذـب  تسین  لالجلاوذ  ددرگ  دونـشوخ 
مه بات  ییاناوت و  ار  ناشیا  تسین  هانپ  رد  نارابز  دوخ  رب  ار  كاخ  هاگن  دراد  ات  هک  تردق  شتسین  كاپ  تشگ  ناراب  تارطق  زا  شکاخ 
ّقح زا  یکین  سیسخ  زا  وکین  لعف  رس ،  دنز  یک  ناهج  رد  وکین  لاعفا  دننک  هک  نارفاک  رب  ادخ  دیامنن  هار  باستکا  دندرک  هچنآ  ظفح  هب 

لدگنس و ياهناسنا  رازآ  ّتنم و  اب  هتخیمآ  ياهقافنا  هناراک و  ایر  لامعا  اجنیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هیبشت  هجو  ( 66  ) سیلب زا  یتشز  تسا و 
دوش هدناشفا  كاخ  نیا  رد  يدعتسم  ياهرذب  دشاب و  هتفرگ  رارق  یفاص  گنس  يور  هک  تسا  هدرک  هیبشت  یکاخ  رشق  هب  ار  بلقلا  یـسق 

اهرذب كزان و  كاخ  رشق  نآ  درابب و  نآ  رب  یتشرد  هناد  تکرب  رپ  ناراب  سپس  دنریگ و  رارق  باتفآ  شبات  دازآ و  ياوه  ضرعم  رد  و  ، 
شبات ددرگ .  راکشآ  دوخ  راب  تنوشخ  هفایق  اب  دیور ،  یمن  نآ  رد  یهایگ  چیه  هک  ذوفن  لباق  ریغ  یگنـس  و  دزاس ،  هدنکارپ  دیوشب و  ار 

رهاظ هک  یلحم  نیا  رب  انب  دـشاب ،  بساـنم  رذـب  لـحم  هک  تسا  شخب  رمث  دـیفم و  یناـمز  تکرب  رپ  ناراـب  لوزن  دازآ و  ياوه  باـتفآ و 
رذـب و ندـناشفا  يارب  بساـنم  یلحم  هتفرگ ،  ار  نآ  يور  كاـخ  زا  یکزاـن  رـشق  اـهنت  دراد و  ذوفن  لـباق  ریغ  نشخ و  ینورد  هتـسارآ و 

شریذـپ يارب  هداـمآ  مه  نآ  قاـمعا  نیمز ،  يور  رب  هوـالع  هک  دراد  نیا  هب  زاـین  تخرد  هاـیگ و  شرورپ  هک  ارچ  تسین ،  هاـیگ  شرورپ 
شعبط تفاطل  رد  هک  ناراب  دـیوگ :  یم  يدعـس  هک  نانچ  درادـن .  تیلباق  هک  تسا  لـحم  زا  بیع  يرآ !  دـشاب .  نآ  هیذـغت  اـه و  هشیر 
تمحر شریذپ  تیلباق  تسا و  تخـس  گنـس  نوچمه  راکایر  مدآ  بلق  ( 67  ) سخ راز ،  هروش  رد  دـیور و  هلال  غاـب  رد  تسین  فـالخ 

هب قاـفنا  رد  رازآ  ّتنم و  هیآ  نیا  رد  تسا ؛  لـمع ))  يدوباـن  ندوـب و  رثا  یب   )) هیبـشت نیا  رد  تهابـش  هجو  نـیا  رب  اـنب  درادـن .  ار  قـح 
اهتنم دراد .  تافانم  صالخا  اب  زین  قافنا  رد  ندرک  ّتیذا  نداهن و  ّتنم  تسا و  صـالخا  ّدـض  اـیر ))  )) نوچ تسا ،  هدـش  هیبشت  اـیر )) ))

هقدص و یلو  تسا .  ییامن  دوخ  ادخ و  ریغ  شدـصق  نوچ  تسا ،  لطاب  لّوا  نامه  زا  راکایر  شـشخب  قافنا و  هک  تسا  نیا  ود  نیا  قرف 
یم دوبان  لطاب و  لمع  ندیـشک ،  خر  هب  ّتنم و  هلیـسو  هب  ًادعب  یلو  دوش ،  یم  ماجنا  تسرد  لوا  زا  هدـنهد  رازآ  راذـگ و  ّتنم  شـشخب 

يذَّلا ُِصلاْخلا  ُلَمَْعلاَو  ِلَمَْعلا ،  َنِم  ُّدَشَءا  َُصلْخَی  یّتَح  ِلَمَْعلا  یَلَع  ُءاْقبِْالَا   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اذل  دوش . 
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هک تسا  نآ  صلاخ  لمع  تسا و  رت  لکـشم  لـمع  دوخ  زا  لـمع ،  يرادـهگن  (68 ؛ ) َّلَجَوَّزَع َهّللا  الِإ  ٌدَحَءا  ِْهیَلَع  َكَدِـمْحَی  ْنَءا  ُدـیُرت  ال 
ّتنم يانعم  - 1 اه :  هتکن  سب . ))  دشاب و  ادخ  تا  هزیگنا  طقف  دننک و  فیصوت  فیرعت و  لمع  نآ  ربارب  رد  ار  وت  هک  دشابن  نیا  تدصق 
ُهَّللاَو  : ) دـیوگ یم  هیآ  ناـیاپ  رد  و  ْاُونَماَء ) َنیِذَّلا  اَـهُّیَءاََّی   : ) دـیامرف یم  ناـنم  ؤم  هب  باـطخ  میرک  نآرق  ثحب ،  دروم  هیآ  لّوا  رد  رازآ  و 

نارفاک ناراکایر و  تافـص  زا  قافنا  رد  رازآ  ّتنم و  هک  نانم  ؤم  هب  تسا  يرادـشه  باـتع  نیا  باـطخ و  نآ  َنیِرِفَْکل ) َمْوَْقل ا  يِدـْهَیَال ا 
 (( صلاخ ّتین   )) لامعا یلوبق  طرش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  دنـشاب .  رذح  رب  تشز  يوخ  نیا  زا  دیاب  نامیا  اب  دارفا  دشاب و  یم 

هک تسا  نیا  قافنا  رد  نداهن  ّتنم  زا  دارم  دراد .  تافانم  تبرق  دـصقاب  رفک ، ))  )) و ایر ))  (( ، )) ّتیذا  (( ، )) ّتنم  )) زا کـی  ره  تسا و 
ییوگب ینخـس  هک  تسا  نیا  ّتیذا  زا  روظنم  و  مدرکن ! ؟  یکین  کمک و  وت  هب  نم  ایآ  ییوگب :  وا  هب  يدرک ،  قافنا  يدنمتـسم  هب  یتقو 

ار وا  ای  ینک و  شرت  يور  ای  دنک ،  تحار  امـش  تسد  زا  ارم  ادخ  ریگب ،  ار  لوپ  نیا  ایب  ییوگب :  وا  هب  ًالثم :  دنک ؛  ادـیپ  شجنر  ریقف  هک 
َْوءا ِمالَْکلِاب  ُهاذَا  َُّمث  ًافوُْرعَم  ٍنِمُْؤم  یلِإ  يدْسَءا  ْنَم   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  زا  ییامن .  شنزرس 

 ، دهن ّتنم  وا  رب  ای  دناجنرب ،  ینخـس  اب  ار  وا  سپـس  دنک ،  ییوکین  قافنا )  يریقف   ) نم ؤم  هب  سک  ره  ُهَتَقَدَـص ؛  ُهّللا  َلَْطبَءا  ْدَـقَف  ِْهیَلَع  َّنَم 
 : دیوگ یم  برع  زا  لقن  هب  ناتسلگ  رد  يدعس  ( . 69 (() دهد یمن  وا  هب  یشاداپ  چیه  دنک و  یم  لطاب  ار  وا  قافنا )  و   ) هقدص رثا  دنوادخ 

درک خـیب  اجک  ره  مرک  تخرد  ددرگ . )) یم  زاب  وت  هب  نآ  عفن  هک  هنم  ّتنم  شخبب و  ینعی  ٌةَدـِئاع ؛  َْکیَلع  َةَدـِئاْفلا  َّنِال  ُْننْمَتـالَو  ْدُـج  ))
لوسر زا  یعامتجا  گرزب  يالب  ایر  - 2 ( 71) وا ياپ  رب  هّرا  هنم  ّتنم  هب  يروخ  (70) رب وزک  يراد  دیما  رگ  وا  يالاب  خاش  کلف  زا  تشذگ 

امش رب  هک  یفوخ  نیرتشیب  ُرَغْصالا ؛  ُكْرِّشلا  ُمُْکیَلَع  ُفاخَءا  ام  َفَوْخَءا  َّنِا   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 
دومرف رگید  یثیدح  رد  و  ( 72  (( . ) ییامندوخ و  ایر ))  : )) دومرف تسیچ ؟  رغصا  كرش  دندیسرپ :  باحصا  تسا .  رغصا  كرش  مراد ، 

زا رت  یفخم  نم ،  تّما  رد  كرـش  ذوفن  ِءاّمَّصلا ؛  ِةَرْخَّصلا  یَلَع  ِءاْملَّظلا  ِۀَْلیَّللا  ِیف  ِءادْوَّسلا  ِۀَلْمَّنلا  َنِم  یفْخَءا  یتَُّما  ِكْرِّشلا ف ي  ُبِیبَذ  : ))
دومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 73 (( . ) دنک تکرح  یتخس  گنس  رب  یناملظ  بش  رد  هک  تسا  یهایس  هچروم  روبع 

نآ هب  يا  هعماج  ره  هک  تسا  یعامتجا  گرزب  يـالب  کـی  ییاـمن  دوخ  اـیر و  ( 74  (( . ) تسا كرـش  ییایر  ره  ٌكْرِـش ؛  ٍءایِر  ُّلُـک  : ))
ینامز  : )) دومرف هک  تسا  هدش  دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  زا  یثیدح  دش .  دهاوخ  تخبدب  یهت و  نایم  دوش ،  راتفرگ 

ناشراگدرورپ ياهـشاداپ  هب  يا  هقالع  ایند ،  عمط  رطاخ  هب  تسابیز  ناشرهاظ  هدولآ و  تشز و  اهنآ  ياه  نطاب  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب 
رد دنک .  یم  راتفرگ  یتخـس  باذع  هب  ار  اهنآ  همه  راگدرورپ  درادن ،  دوجو  اهنآ  لد  رد  ادخ  فوخ  و  دوش ،  یم  ایر  اهنآ  نید  دنرادن ، 

هکلب تسین ،  قافنا  هب  رصحنم  ایر  ( 75 (( . ) دوش یمن  باجتسم  ناشیاعد  زگره  یلو  دنناوخ  یم  قیرغ  صخش  دننامه  ار  ادخ  ماگنه  نیا 
زور دومرف (( :  هک  هدـش  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  زا  هک  نانچ  تسا .  رّوصتم  زین  تاحابم  تاداـبع و  تاداـقتعا ،  رد 

مداد و هقدص  دیوگ :  یم  يدرک ؟  هچ  نآ  اب  دشن ؟  هداد  لام  وت  هب  رگم  دنسرپ :  یم  وا  زا  دنروآ و  یم  باسح  يوس  هب  ار  يدرف  تمایق 
 : دـنیوگب مدرم  هک  نآ  يارب  هکلب  ادـخ  يارب  هن  اـّما  يداد  هقدـص  هک  تسا  تسرد  دـنیوگ :  یم  وا  هـب  یهلا  نیرومءاـم  ما .  هدرک  قاـفنا 

هداد وت  هب  هک  یتعاجـشو  توق  دنـسرپ :  یم  وا  زا  دنروآ و  یم  ار  يرگید  درف  دوس ؟  هچ  نآ  زا  ار  وت  و  تسا ،  هدنـشخب  یخـس و  ینالف 
يارب هن  اما  يدرک  داهج  هک  تسا  تسرد  دنیوگ :  یم  مدرک .  داهج  ادخ  هار  رد  دیوگ :  یم  يدرک ؟  فرـص  یهار  هچ  رد  ار  نآ  دـش ، 

ملع و دنسرپ :  یم  وا  زا  دنروآ و  یم  ار  یمّوس  درف  و  هدیاف ،  هچ  نآ  زا  ار  وت  تسا .  عاجش  ینالف  دنیوگب :  مدرم  هک  نآ  يارب  هکلب  ادخ 
يارب نکیل  تسا  تسرد  دنیوگ :  مدرک .  رشن  متخومآ و  نارگید  هب  دیوگ :  یم  يدرب ؟  راک  هب  یهار  هچ  رد  داد  وت  هب  ادخ  هک  ار  یمهف 
يزور دـنیوگ :  یم  ( 76 (( . ) دـنرب خزود  هب  ار  هس  ره  هاـگنآ  دوس !  هچ  نآ  زا  ار  وت  تسا ،  ملاـع  ینـالف  دـنیوگب :  هک  يداد  ماـجنا  نآ 

هچ نوراه !  دیـسرپ :  تسا .  هدمآ  یـشکرس  يارب  هتخیر و  ار  یمیظع  دجـسم  يانب  دیـشرلا  نوراه  دید  درک ،  یم  روبع  دادغب  رد  لولهب 
روتـسد سپ  تفگ :  لولهب  یلب .  تفگ :  نوراه  تسادخ ؟  يارب  هناخ  تفگ :  لولهب  مزاس .  یم  ادخ  هناخ  مراد  تفگ :  ینک ؟  یم  راک 

وت قمحا  تفگ :  لولهب  دشاب ؟  وت  مسا  هب  مهد  یم  لوپ  نم  قمحا  يا  تفگ :  نوراه  لولهب . ))  دجسم   : )) دنسیونب شرد  رس  يالاب  هدب 
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(77 ( ؟  يراذگ یم  شیور  ادخ  مسا  يزاس ،  یم  هناخ  تدوخ  يارب  نمای ! ؟  یتسه 
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(81) اَهَلُکُءا َْتتاََف  ( 80) ٌِلباَو اََهباَصَءا  ( 79) ٍةَْوبَِرب ٍۀَّنَج  ِلَثَمَک  ْمِهِـسُفنَءا  ِم  ْنّ اًتِیْبثَتَو  ِهَّللا  ِتاَضْرَم  ( 78) َءآَِغْتبا ُمَُهل  اَْومَءا  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَمَو  )
تیبثت ادخ و  يدونـشوخ  يارب  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  لثم  و  ( )) 83 ( . ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ( 82) ُّلَطَف ٌِلباَو  اَْهبُِـصی  ْمَّل  ْنِإَف  ِْنیَفْعِض 

زا و   ) دـسرب نآ  هب  تشرد  ياهناراب  دـشاب و  يدـنلب  هطقن  رد  هک  تسا  یغاب  نوچمه  دـننک ،  یم  قافنا  دوخ  حور  رد  یناسنا )  تاـکلم  )
هب دنوادخ  و  تسا )  توارطاب  باداش و  هشیمه  هک   ) دـهد نادـنچ  ود  ار  دوخ  هویم  و  دریگ ) هرهب  یفاک  ّدـح  هب  باتفآ  رون  دازآ و  ياوه 
رم هک  نیقی  رون  ییانیب و  هر  زا  لالجلاوذ  ياضر  زا  دـنیامن  یم  لاـم  قاـفناک  ناـسک  نآ  لاـثم  مه  تساـنیب . ))  دـیهد ،  یم  ماـجنا  هچنآ 
مک تخـس  ناراـب  دـسر  ناتـسب  نآ  رب  رگ  عفتنم  یهاوخ  تشگ  ناز  رتـشیب  عفترم  ضرا  هب  یغاـب  نوچ  تسه  نید  هار  ردـنا  تسارناـشیا 
مه تسد  هب  دـیآ  رتشیب  يو  زا  لصاح  دـنزگ  ار  نآ  لیـس  بیرخت  زا  تسین  دـنلب  دـشاب  نیمز  زک  یناتـسوب  تخب  نسح  زا  وا  عفن  ددرگن 
مرن رت  تخـس  دیان  هچرگ  ار  وا  شراب  راب  هب  یبیـسآ  یب ز  درآ  لصاح  راب  ود  یلاس  ره  هکلب  نکمم  تسه  تسپ  ضرا  رب  دوب  وک  یغابز 

نمرخ هن  لـب  تسا  ینمرخ  وا  هناد  ره  ّقـح  دزن  اهقافـشا  زا  تسا و  هّلل  هک  رگ  اـهقافنا  باوـث  رد  ناد  نینچمه  رَطَم  دراـب  وا  رب  ینعی  مک  و 
هیآ نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هیبـشت  هجو  ( 84) ریثـک زا  لـیلق و  زا  نآ  اـت  تسیچ  ریـصب  دـشاب  امـش  لاـمعا  رب  قح  تسا  ینـشلگ  یتـّنج و 

ياهناراب دـشاب و  هتفرگ  رارق  باـتفآ  دازآ و  میـسن  ربارب  رد  هک  تسا  هدرک  هیبشت  يزیخلـصاح  عفترم و  غاـب  هب  ار  صلاـخ ))  ياـهقافنا  ))
هیبشت نیا  رد  تهابـش  هجو  تشاد  دـهاوخ  ناوارف  تکربرپ و  یلوصحم  تسا و  مرخ  زبس و  هشیمه  هجیتن  رد  درابب و  نآ  رب  زیر  تشرد و 

یمن عیاض  شرثا  هاگ  چـیه  دـشاب و  یم  ومن  دـشر و  لاـح  رد  هراومه  ادـخ  هار  رد  صلاـخ  ياـهقافنا  ینعی  تسا ؛  ندوب ))  تکرب  رپ  ، ))
لیذ رد  یناشاک  ضیف  موحرم  تسا .  صالخا  بتارم  هب  هراشا  منبـش )  زیر و  ناراب  (( ) ّلط  )) و تشرد )  ناراب   (( ) لـباو  )) هملک ددرگ . 
دوخ ّتیذا ،  ّتنم ،  نوچمه  یتافآ  زا  ار  نآ  دـنزرو و  یم  تبقارم  صلاخ  لمع  ظفح  رد  ینعی   : )) دـیوگ یم  ْمِهِـسُْفنَا ) ْنِم  اـتیْبثَت   ) هلمج
هلمج نیا  زا  ( 85 (( . ) دـننک یم  ظفح  دزاس ،  یم  دـساف  ار  یمدآ  کین  لمع  هک  هلیذر  تافـص  نیا  لاثما  يدنـسپ و  دوخ  ایر و  ییاتس ، 
كاپ یتسود  لام  لخب و  تشز  تافـص  زا  ار  ناسنا  حور  تسا و  سفن  يزاسکاپ  هیکزت و  ثعاب  ادخ  هار  رد  قافنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

مِهیِّکَُزتَو ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  ْمِِهل  اَْومَءا  ْنِم  ْذُخ   : ) دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  رگید  ياج  رد  میرک  نآرق  هک  نانچ  دـنک ،  یم 
 ( لخب یتسرپ و  ایند  زا  یقالخا و  لـئاذر  زا   ) ار اـهنآ  نآ ،  هلیـسو  هب  اـت  ریگب  تاـکز )  ناونعب   ) يا هقدـص  اـهنآ  لاوما  زا  (( ؛ ) 86 . . . ()
یم یبیغرت  قیوشت و  مه  يراک و  ایر  زا  زیهرپ  هراب  رد  تسا  يرادشه  مه  ٌریـَصب ) َنُولَمْعَت  اِمب  هّللاَو   ) هلمج یهد . ))  شرورپ  يزاسکاپ و 

موحرم دـنیوگ :  یم  تسین .  ناهنپ  وا  رظن  زا  زیچ  چـیه  تسامـش و  لامعا  بقارم  لماک  روط  هب  دـنوادخ  ینعی  صـالخا  تهج  رد  دـشاب 
تشذـگ و ام  رمع  هصالخ  دـنتفگ :  یم  یتحاران  فسءات و  راهظا  اـب  ناـشتافو  زا  لـبق  زور  دـنچ  هّللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  تیآ 

دجاسم دیا ،  هتشاذگ  یقاب  ناتدوخ  زا  ریخ  راثآ  همه  نیا  هّللا  دمحب  هک  امش  تفگ :  نایفارطا  زا  یکی  میهد .  ماجنا  يریخ  راک  میتسناوتن 
 : تسا یثیدـح  نتم  هک  دـندومرف  ار  هلمج  نیا  ناشیا  دـیتحاران ! ؟  ارچ  دـیا ،  هدرک  تیبرت  يدایز  نادرگاش  دـیا ،  هتخاـس  اـه  هسردـم  و 

(87  (( . ) تسا هاگآ  ریصب و  رایسب  داّقن ،  اریز  داد ،  ماجنا  صلاخ  دیاب  ار  لمع  ٌریَصب ؛  ٌریَصب  َِدقاّنلا  َّنِإَف  َلَمَْعلا  ِصِّلَخ  ))

رابشتآ دابدرگ  لَثَم  - 8

ُءآَفَعُـض ٌۀَّیِّرُذ  َُهلَو  ُرَبِْکل  َُهباَصَءاَو ا  ِت  اَرَمَّثلا  ِّلُک  نِم  اَهِیف  َُهل  ُرَْهنالا  اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  ٍباَنْعَءاَو  ٍلیِخَّن  ِم  نّ ٌۀَّنَج  َُهل  َنوُکَت  نَءا  ْمُکُدَحَءا  ُّدَوَیَءا  )
زا یغاب  هک  دراد  تسود  امش  زا  یـسک  ایآ  ( )) 88 ( . ) َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتَیالا  ُمَُکل  ُهَّللا  ِیَُبی  ُنّ َِکل  اَذَـک  ْتَقَرَتْحاَف  ٌراَن  ِهِیف  ٌراَصْعِإ  آََهباَصَءاَف 

دوجو يا  هویم  هنوگ  ره  زا  غاب )   ) نآ رد  وا  يارب  دنـشاب و  نایرج  رد  اهرهن  نآ ،  ناتخرد  ریز  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  روگنا  امرخ و  ناتخرد 
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نآ رد  هک  هدنبوک )   ) يدابدرگ ماگنه )  نیا  رد   ) دراد فیعـض  کچوک و )  ) ینادـنزرف هدیـسر و  يریپ  نس  هب  هک  یلاحرد  دـشاب  هتـشاد 
ّتنم ایر و  اب  ار  دوخ  ياهقافنا  هک  یناسک  لاح  تسا  هنوگ  نیا   ! ) دزوسب ددرگ و  رو  هلعـش  دنک و  دروخرب  نآ  هب  تسا  ینازوس )   ) شتآ

( دیبایب ار  قح  هار  هشیدنا ،  اب  و   ) دیـشیدنیب دیاش  دزاس ؛  یم  راکـشآ  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ  نیا  دننک ) یم  لطاب  رازآ  و 
لیخن بانعاز و  شرامثا  دـشاب  لیبق  ره  زو  نآ  رد  يراج  اـهبآ  اون ؟  گرب و  رپ  ناتـسب  دوب  شک  امـش  زا  اـیآ  یـصخش  دراد  تسود  (( . 

امش رب  شتمعنرپ  هضور  دزوس  هلمج  شتّنج  رب  دزو  شتآ  رپ  داب  درُد  هب  شفاص  دسر  سپ  ار  وا  دشاب  درُخ  لافطا  وا و  رب  يریپ  دسر  سپ 
نآ تراب  شتآ  داب  ساوح  ناکرا و  اضعا و  اهلفط  سایق  رد  اهلمع  نآ  ناتـسب  تسه  یترکف  یناعم  ردنا  دینک  ات  یتیآ  ناس  نیا  ّقح  درآ 

دنام لد  هب  ار  وا  توق  هار  ددرگ  هتسب  برطضم  اون و  یب  دنام  حور  بلقنم  هایـس و  دزاس  ار  بلق  ابَه  ار  اهلمع  اجکی  دنک  هک  ایر  بجع و 
تـسیفاک لَثَم  نیا  رظن  دـشاب  دوخ  سفن  رب  ار  وت  رگ  لَزَی  َْمل  تاذ  قلخ  رب  درواک  لثم  نیز  دـشابن  رتوکین  چـیه  لعفنم  شدرُخ  لاـفطا  زا 

ماجنا یکین  لمع  هک  یناسک  لاـح  هیآ  نیا  رد  هیبشت  هجو  ( 89) ادخ هاگرد  لوبقم  دوب  ات  ایر  بوش  زا  كاپ  ار  لمع  نک  ّرـش  ریخ و  ردنا 
ناوارف تمحز  اب  هک  هدـش  هیبشت  یـسک  لاح  هب  دـنرب ،  یم  نیب  زا  ار  نآ  رازآ ،  ّتیذا و  ّتنم و  و  يراک ))  اـیر   )) اـب سپـس  دـنهد و  یم 

ياپ زا  بآ  هراومه  دراد و  دوجو  نآ  رد  روگنا  امرخ و  تخرد  لیبق  زا  نوگانوگ ،  ناتخرد  تسا و  مّرخ  زبس و  هک  هدرک  ثادـحا  یغاب 
هتفرگ ار  وا  فارطا  یفیعض  ناوتان و  نادنزرف  هدش و  هدروخلاس  ریپ و  دوخ  هک  یلاح  رد  درادن ،  يرایبآ  هب  زاین  درذگ و  یم  نآ  ناتخرد 

رب ییاناوت  تردق و  مادک  چیه  وا ،  نادنزرف  هن  وا و  هن  دورب ،  نیب  زا  غاب  نیا  رگا  و  تسا ،  غاب  نیمه  نانآ  یگدنز  نیمءات  هار  اهنت  دـنا و 
نیا رد  درب ،  یم  نیب  زا  ودـنازوس  یم  ار  نآ  یّلک  روط  هب  دزو و  یم  نآ  رب  يراب  شتآ  نازوس و  داب  درگ  ناـهگان  دـنرادن ،  نآ  ثادـحا 

مه وا  نادـنزرف  دـنک و  یگدـنز  نیمءاـت  يرگید  هار  زا  دـناوت  یمن  هداد و  تسد  زا  ار  یناوج  ياوـق  هک  هدروخلاـس  صخـش  نیا  ماـگنه 
ایر دارفا  لاح  تسا  نینچمه  دهد ؟  یم  تسد  وا  هب  يرابگرم  هودنا  ترسح و  هچ  و  دنک ؟  یم  ادیپ  یلاح  هچ  دنتـسه ،  ناوتان  فیعض و 

تسا و يراکایر  ییامن و  دوخ  همه  ناشریخ  ياهراک  دـننک و  یم  فلت  ادـخ  ریغ  ریـسم  رد  ار  ناشرمع  ایند ،  رد  هک  راذـگ  ّتنم  راـک و 
( ارُوْثنَم ًءابَه   ) دور و یم  نایم  زا  اهنآ  شالت  راک و  هجیتن  یّلک  هب  تسا ،  ناشراک  هرمث  هب  دیدش  جایتحا  يدـنمزاین و  زور  هک  تمایق  زور 
و راک )) لوصحم  ندش  دوبان   )) ثحب دروم  هیآ  رد  هیبشت  هجو  نیا  ربانب  دنام  یمن  یقاب  نانآ  يارب  يزیچ  هودنا  ترـسح و  زج  دوش و  یم 

ُهَّللا ُمِهیُِری  َکـِل  اَذَـک  دـیامرف . . . ( :  یم  رگید  ياـج  رد  میرک  نآرق  هکناـنچ  تسا .  تمادـن ))  ترـسح و   )) رد ندـنام  یقاـب  هجیتن  رد 
(( . دهد یم  ناشن  نانآ  هب  ییاز  ترـسح  تروص  هب  ار  ناشلامعا  نینچ  نیا  دـنوادخ  يرآ ) ،  ( (( ؛ ) 90  . . . () ْمِْهیَلَع ٍت  اَرَـسَح  ْمُهَلَمْعَءا 

زا و  دنرادن ،  یشاداپ  چیه  هدش و  دوبان  هک  دننیب  یم  ار  دوخ  ییایر  لامعا  وس  کی  زا  راکایر  ياهناسنا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  قوف  هیآ  زا 
یم نآ  نابحاص  هب  یمیظع  شاداپ  دنوادخ  هک  دـننک  یم  هدـهاشم  دـنا ،  هداد  ماجنا  ادـخ  يارب  صلاخ  هک  ار  نارگید  لامعا  رگید  يوس 

يدوس اجنآ  رد  مه  ینامیـشپ  دنا .  هدرک  فرـص  ادخ  ریغ  هار  رد  هدوهیب  ار  ناشرمع  ارچ  هک  دوش  یم  دایز  ناشهودنا  ترـسح و  دـهد ، 
ّتنم دننام  هناهلبا ،  ياهراک  ًاصوصخم  اهیتخبدب ،  همه  همشچرس  هک  اجنآ  زا  تسا .  هتسب  هتشذگ  ناربج  تشگزاب و  هار  هک  ارچ  درادن ، 

 : دیامرف یم  هدرک ،  توعد  هشیدنا  رّکفت و  هب  ار  مدرم  هیآ  نایاپ  رد  دنوادخ  تسا ،  هشیدنا  نتخادنین  راک  هب  ندناسر ،  رازآ  ندراذـگ و 
هنوگ نیا  ءاشنم   : )) دیامرف یم  هّللا  همحر  ییابطابط  همّالع  دیشیدنیب . )) دیاش  دهد  یم  حیـضوت  امـش  يارب  ار  تایآ  دنوادخ  نینچ  نیا  ))

 (( بجع (( ، )) ربکت  (( ، )) یتسود هاج   (( ، )) یتسرپ لام   )) لیبق زا  یقالخا  ياهیرامیب  دزاس ،  یم  لطاب  ار  یمدآ  لامعا  هک  ییاـهراتفر 
سفن کلام  یمدآ  دراذـگ  یمن  هک  تسا  یبلق  ضارما  یحور و  ياهیرامیب  نیا  دـشاب .  یم  و . . .  دـیدش )) لخب   (( ، )) يدنـسپدوخ ، ))

 ، اهیرامیب هنوگ  نیا  دوبن  رگا  دریگ و  یم  ناسنا  زا  ار  حیحـص  رکفت  لاجم  دـشیدنیب و  شیوخ  یعقاو  ررـض  عفن و  هراـب  رد  دـشاب و  دوخ 
رد کین  لامعا  ریثءات  - 1 اه :  هتکن  ( 91 (( . ) دش یمن  يریذپان  ناربج  تراسخ  هابتـشا و  نینچ  راچد  زگره  درک و  یم  ادـیپ  رکفت  لاجم 

هتـشاد ناوتان  کچوک و  ینادـنزرف  دـشاب و  هدروخلاس  ریپ و  غاب  نآ  بحاص  (( ؛ ) 92 () ُءافَعُض ٌۀَّیِرُذ  َُهلَو  ُرَبِْکلا  َُهباصَاَو   ) هلمج زا   )) اهلـسن
زا ناسنا  دوخ  مه  هک  تسا  یمرخ  غاب  نوچمه  نادنمزاین  هب  کمک  ادـخ و  هار  رد  شـشخب  قافنا و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  دـشاب ))
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مه دوش و  یم  وا  دوخ  ّتیمورحم  ببـس  مه  رازآ ،  ّتنم و  يراـکایر و  هک  یلاـحرد  وا ،  نادـنزرف  مه  دوـش و  یم  دـنم  هرهب  نآ  تارمث 
هک تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  نیا  و  دش ،  دـنهاوخ  مورحم  دـندرگ ،  دـنم  هرهب  وا  کین  لامعا  تاکرب  تارمث و  زا  دـیاب  هک  هدـنیآ  ياهلـسن 
هک يدامتعا  تیبوبحم و  اریز  تسا ،  نینچ  زین  یعامتجا  رظن  زا  دنتـسه ،  میهـس  هتـشذگ  ياهلـسن  کین  لامعا  جـیاتن  رد  هدـنیآ  ياهلـسن 

راصِْعا يانعم  - 2 ( 93 (( . ) دوب دـهاوخ  اهنآ  نادـنزرف  يارب  یگرزب  هیامرـس  دـننک ،  یم  ادـیپ  یمومع  راکفا  رد  کین  راک  رثا  رب  ناردـپ 
تسا يدومع  لکش  هب  ددرگ و  یم  لیکـشت  فلاخم  يوس  ود  زا  داب  شزو  ماگنه  هب  هک  تسا  دابدرگ ))  )) يانعم هب  تغل  رد  راصعا )) ))
دشاب یشتآ  نآ  رد  هک  يدابدرگ  ینعی  ٌرْان ) ِهیف  ٌراصِْعا   ) هلمج  . )) دشاب یم  نامسآ  رد  نآ  رگید  رس  هدیبسچ و  نیمز  هب  نآ  رـس  کی  هک 
یشتآ نمرخ  يور  زا  هک  يدابدرگ  ای  دشاب و  هدننک  کشخ  نازوس و  و  مومس ))   )) ياهداب زا  یشان  ياهدابدرگ  هب  هراشا  تسا  نکمم  ، 
دشاپب رگید  هطقن  هب  هتشادرب و  نیمز  زا  ار  نآ  درب  یم  هارمه  دوخ  اب  دبایب ،  دوخ  هار  رـس  رب  ار  هچره  دابدرگ  هک  لومعم  قبط  و  درذگب ، 

ره رد  دیامن و  رتسکاخ  هب  لیدـبت  ار  زیچ  همه  دـنک و  تباصا  يا  هطقن  هب  هقعاص  هارمه  هب  هک  دـشاب  يدابدرگ  هب  هراشا  تسا  نکمم  و  ، 
رّکفت و هراب  رد  دروم  هاجنپ ))   )) دودـح رد  دـیجم  نآرق  نآرق  رد  رّکفت  تیّمها  - 3 ( 94  (( . ) تسا قلطم  عیرـس و  يدوبان  هب  هراشا  لاح 
رد شنیرفآ ،  ماـظن  رد  رّکفت  تسا ؛  عیـسو  رایـسب  نآ  هریاد  رّکفت و  دراوم  تسا .  هدرک  دـیکءات  ندرکن  هشیدـنا  شهوـکن  نآ و  ّتیمها 

هدـمآ و اـجک  زا  هک  نیا  رد  ناـسنا ،  شنیرفآ  رد  رـشب ،  ياهتـشذگرس  خـیرات و  رد  گرم  زا  سپ  یگدـنز  داـعم و  رد  ناربماـیپ ،  تثعب 
 : دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و . . . .  تسیچ ؟  شتیلو  ؤـسم  دور و  یم  اـجک  هب  هدوـب ؟  هچ  رهب  شندـمآ 
زا رگید  تیاور  رد  تسوا . ))  تردـق  ادـخ و  هرابرد  رّکفت  اـهتدابع ،  نیرترب  (95 ؛ ) ِِهتَرْدـُق ِیف  َو  ِهّللا  ِیف  رُّکَفَّتلا  ُنامْدِإ  ِةَدابِْعلا  ُلَْضفَءا  ))

تدابع نیرتشیب  (96 ؛ ) راِبتعِْالا َو  ُرُّکَفَّتلا  نیتلْـصِخ  هیلع -  هّللا  ۀـمحر  ٍرَذ -  یبَءا  ِةَدابِع  ُرَثْکَءا  َناک   : )) دومرف هک  هدـش  دراو  ترـضح  نآ 
 ، ِمْوَّصلاَو ِةالَّصلا  َةَْرثَک  ُةَدابِْعلا  َْسَیل   : )) دیامرف یم  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلعاضر  ماما  زا  دوب . )) نتفرگ  تربع  رکفت و  هّللا  همحررذوبا 

دنوادـخ راک  رد  رّکفت  یعقاو  تدابع  تسین  نتفرگ  هزور  ندـناوخ و  زامن  دایز  هب  تداـبع  (97 ؛ ) َّلَجَوَّزَع ِهّللاِْرمَءا  یف  ُرُّکَفَّتلا  ُةَداـبِْعلاامَّنِإ 
يوری اّمع  مالّـسلا  هیلع  هّللادـبعابا  تلءاـس  لاـق :  لقیـصلا  نسحلا  نع   : )) هک تسا  تیاور  رد  تسا . ))  شنیرفآ  ناـهج  رارـسا  لاـعتم و 

ام َكوناب ،  نیءا  َكونکاس ،  نیءا  ُلوقَیَف :  ِراّدلاب  وءا  ِۀـَبرَْخلاب  ُّرمَی  لاق :  رَّکَفَتَی ؟  َفیک  تُلق :  ٍۀـلیل ،  ِمایق  ْنِم  ٌْریَخ  ٍۀـعاس  َرُّکفت  ّنءا  ساّنلا 
کی  : )) دـیوگ یم  هک  یتیاور  زا  روظنم  مدیـسرپ :  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ :  لیقـص ))  نسح  (( ؛ ) 98  . ) نیمَّلَکَتَت َکل ال  اـب ] ]
هناریو رانک  زا  هک  یماگنه  دومرف :  خساپ  رد  ماما  درک ؟  رّکفت  دیاب  هنوگچ  و  تسیچ ؟  تسا ))  رتهب  تدابع  بش  کی  زا  رکفت ،  تعاس 

؟  دندش هچ  تناراذگناینب  دنتفر ؟  اجک  وت  نانکاس  دیوگب :  نآ  هب  باطخ  درذگ ،  یم  هدش )  یلاخ  نانکاس  زا  هک   ) يا هبورخم  هناخ  ای  ، 
کی ( 99 ( ؛  ٍۀَنَس ِةَدابِع  ْنِم  ٌریَخ  ٍۀَعاس  ُرِْکف   : )) دومرف هک  هدش  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلصادخ  لوسر  زا  ییوگ . )) ؟  یمن  نخس  ارچ 

یتعاس (100 ؛ ) ٍۀَنَس َنیِّتِس  ِةَدابِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍۀَعاس  ُةَرِکف   : )) دومرف رگید  یثیدح  رد  و  تسا . ))  رتهب  تدابع  لاس  کی  زا  ندرک  رکف  تعاس 
رکفت ینعی  تسا ،  هشیدـنا  رّکفت و  بتارم  توافت  رطاـخ  هب  ریباـعت  فـالتخا  تسا . ))  ندرک  تداـبع  لاـس  تصـش  زا  رتهب  ندیـشیدنا ، 

لاس کی  زا  رتالاب  یـضعب  تدابع و  بش  کـی  زا  رتهب  شتعاـس  کـی  اـهرّکفت ،  زا  یـضعب  تسا ؛  تواـفتم  نآ  دراوم  دارفا و  هب  تبـسن 
 ، تسا رتالاب  مه  تدابع  لاس  دـصتفه  زا  رّکفت  ياه  هظحل  زا  یـضعب  هکلب  تسا .  تدابع  لاس  داتفه ))  )) زا رترب  رگید  یـضعب  تدابع و 
هب هراوـمه  درک و  یم  رمع  مه  لاـس  رازه  رگا  ّرح ))  . )) ـالبرک رد  اروشاـع  زور  هیلع  هّللا  مالـس  یحاـیر  دـیزی  نبّرح  رکفت  هـظحل  دـننام 
هّرس سّدق  ینیمخ  ماما  دیسر .  یمن  تشگ ،  لئان  حیحـص  رّکفت  هظحل  کیاب  هک  یماقم  هجرد و  هب  زگره  دوب ،  یم  لوغـشم  ادخ  تدابع 
ادخ دیدرک و  تدابع  لاس  هاجنپ  دینک .  هعلاطم  دنـسیون ،  یم  مالـسا ]  ناگدنمزر   ] نازیزع نیا  هک  ییاه  همان  ّتیـصو  نیا   : )) دومرف یم 

هّبنت و هیام  هشیدنا  رّکفت و  نیا  رب  انب  ( 101 (() دینک رّکفت  دینک و  هعلاطم  دیریگب و  ار  اه  همانتّیـصو  نیا  زا  یکی  مه  زور  کی  دنک ،  لوبق 
يرگن و یحطـس  هن  دشاب ،  ییارگ  تقیقح  يرگن و  قمع  نآ  رد  هک  يا  هشیدنا  يرّکفت ،  ره  هن  هتبلا  تسا .  تریـصب  تربع و  يرادـیب و 

دیسر هجیتن  نیا  هب  دعب  درک ،  رکف  حبص  ات  بش  رـس  زا  هک  دعـس )) رمع   )) رّکفت دننام  یبلط ،  تسایر  یتسرپ و  ایند  اب  مءاوت  ینیب و  رهاظ 
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هدامآ اذـل  هیـسن .  خزود  تشهب و  تسا و  دـقن  ير ))   )) کلم تسایر  ایند و  دـنک )) !  یمن  هضواـعم  هیـسن  اـب  ار  دـقن  لـقاع  مدآ   : )) هک
وا ( )) 102 ( ؛ ) َرَّدَق َْفیَک  َِلتُقَف  َرَّدَقَو  َرَّکَف  ُهَّنِإ  ( ؛  دنک یم  نیرفن  نارّکفتم  هنوگ  نیا  هب  میرک  نآرق  دش .  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  گنج 

(( . درک هدامآ  ار  بلطم  قح )  اب  هزرابم  يارب   ) هنوگچ داب !  وا  رب  گرم  تخاس .  هدامآ  ار  بلطم  درک و  هشیدنا  نآرق )  اب  هزرابم  يارب  )

مالّسلا امهیلع  مدآ  یسیع و  شنیرفآ  لَثَم  - 9

لثم ( )) 103 ( . ) َنیِرَتْـمُْمل ِم ا  َنّ نُکَتَـالَف  ِبَّر  َکـّ نِم  ُّقَْحل  ُنوُـکَیَف ا  نُک  َُهل  َلاَـق  َُّمث  ٍباَُرت  نِم  ُهَقَلَخ  َمَداَء  ِلَـثَمَک  ِهَّللا  َدـنِع  یَـسیِع  َلَـثَم  َّنِإ  )
ًاروف مه  وا  شاـب !  دوجوم  دومرف :  وا  هب  سپـس  و  دـیرفآ ،  كاـخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  لـثم  نوچمه  ادـخ ،  دزن  رد  یـسیع  شنیرفآ )  )

رب انب  وت ؛  راگدرورپ  بناج  زا  تسا  یتقیقح  اهنیا  تسین . )  وا  ّتیهولا  رب  لیلد  زگره  ردپ ،  نودب  حیسم  تدالو  نیا  رب  انب   . ) دش دوجوم 
دـش سپ  شاـب  ار  وا  تفگ  لـالجلاوذ  شقلخ  درک  یبارت  زک  لاـثم  رد  مدآ  وچمه  یـسیع  تسه  شاـبم . )) !  ناگدـننک  دـیدرت  زا  نیا ، 

زا دشاب  یم  یتسار  دوهـش  رد  یـسیع  تسین  رتبجع  ناز  دوجو  رد  دمآ  ردام  یب  ردـپ  یب  ناشن . . .  رد  رت  بجع  ناز  دـشابن  نیا  نانچمه 
یسیع تقلخ  شوپ  يور  یب  يرگید  زا  تسا  بجعا  شوه  هب  یـشابرا  شلاعفا  زا  کی  ره  راک  هب  ار  وا  نیرتمم  زا  شابم  سپ  راگدرورپ 

وت مشچ  تسا  ّتلع  بیعز و  یب  یلقع  هک  رگ  تسا  تقلخ  رد  یـسب  رت  بیاجع  نیز  رازه  دص  رازه و  زا  لعف  کی  دوب  رامـش  رد  مدآ  و 
هیبشت هجو  ( 104) ردپ یب  ایند  هب  دمآ  ناسچوک  رظن  ّقح  حیـسم  رد  ییامن  کش  يوش  قلطم  تردـق  نآ  زا  لفاغ  يوش  قمحا  یهن  مه  رب 
خـساپ رد  ناور  هداس و  یلاثم  رکذ  اب  دنوادخ  یلو  دنا  هتـسناد  يو  ّتیهولا  رب  لیلد  ار  حیـسم ))  ترـضح   )) يداع ریغ  تدالو  نایحیـسم 

زا ردام  ردپ و  نودـب  ار  وا  هک  تسا  رـشبلاوبا  مدآ  تدالو  دـننامه  ادـخ  دزن  رد  ندوب ،  یعیبط  ریغ  تهج  زا  یـسیع  تدالو  دومرف :  نانآ 
رد هدـش ،  هدـیرفآ  رداـم  ردـپ و  نودـب  مدآ  اریز  تسا .  رتزیگنا  تفگـش  حیـسم ))  تقلخ   )) زا مدآ ))  شنیرفآ   )) هّصق دـیرفآ ؛  كاـخ 

یلو تسادخ ،  قولخم  هدـنب و  هک  دـیدقتعم  مدآ  هب  تبـسن  امـش  هک  تسا  هنوگچ  دـش ،  دـّلوتم  ردام  زا  ردـپ  نودـب  یـسیع  هک  یتروص 
و مدآ ))   )) دنوادخ هک  تسا  يداع ))  ریغ  شنیرفآ   )) هیبشت نیا  رد  تهابـش  هجو  تروص  ره  هب  دیناد !  یم  ادخ  دنزرف  ای  ادخ  ار  یـسیع 

ریغ تدالو  هک  نایحیسم  هب  تسا  ینکش  نادند  خساپ  هیبشت  لثم و  نیا  تسا .  هدیرفآ  هداعلا  قراخ  یعیبط و  ریغ  قیرط  زا  ار  حیـسم ))  ))
 . دنا هتشادنپ  يو  ّتیهولا  رب  لیلد  ار  یسیع  يداع 

رازتشک مومس و  داب  لَثَم  - 10

ْنَِکلَو ُهَّللا  ُمُهَمَلَظ  اَمَو  ُْهتَکَلْهَءاَـف  ْمُهَـسُفنَءا  ْاَّوُمَلَظ  ٍمْوَق  َثْرَح  َْتباَـصَءا  ُّرِـص  اَـهِیف  ٍحـیِر  ِلَـثَمَک  اَْینُّدـلا  ِةوَیَْحل  یِهِذَـه ا  ِیف  َنوُقِفُنیاَـم  ُلَـثَم  )
هک تسا  ینازوس  داب  دننامه  دننک  یم  قافنا  يویند  تسپ  یگدنز  نیا  رد  نارفاک )  ناکرشم و   ) اهنآ هچنآ  ( )) 105 ( . ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُفنَءا 

تسه دننک . )) یم  متس  دوخ  رب  نانآ  هکلب  هدرکن  متس  اهنآ  هب  ادخ  دزاس ،  دوبان  ار  نآ  دزوب و  هدرک  متس  دوخ  رب  هک  یمدرم  تعارز  هب 
يویند تایح  رد  لوبق  ناراّدـغ  قافنا  دوش  یک  لوسر  دـض  رب  قافنا  دـننک  یم  لمع  تشکرب  درـس  يداب  وچمه  لما  رد  ناسیـسخ  قافنا 

ددرگ ناملاظ  ياهتشک  اه  هتشر  رـس  دور  فک  زا  دزوس و  اهتـشک  رب  دنز  ناک  يداب  وچ  ای  ناشقالخا  نوچ  تسا  دوبان  تشز و  ناشقافنا 
متس لب  متس  ناشیا  رب  چیه  هدرکن  قح  نیدورف  داب  وچ  دش  ار  اهتشک  نید  لدع و  زا  دوب  یقافنا  هکرو  هایـس  درـس و  ای  مرگ  مومـس  زا  هابت 
داب هب  ار  ناراکایر  ای  نارفاک و  ناکرـشم و  ياهـششخب  قاـفنا و  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هیبشت  هجو  ( 106  ) مه دـندرک  دوخ  سفن  رب 

یتعارز هب  مومـس  داـب  رگا  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک .  کـشخ  ار  نآ  دزوب و  راکمتـس  دارفا  عرز  تشک و  رب  هک  تسا  هدرک  هیبـشت  یمومس 
یم همـشچرس  ییامندوخ  ای  كرـش و  رفک و  زا  نوچ  زین  هدولآ  نامیا و  یب  دارفا  قافنا  دزاس ،  یم  دوبان  کشخ و  ار  نآ  دـنک ،  دروخرب 
دنا هشیر  کی  زا  رارـصا ))  )) و ّرـص ))  )) دزاس یم  لطاب  عیاض و  ار  نانآ  لامعا  هک  تسا  يا  هدننک  کشخ  نازوس و  داب  نوچمه  دریگ ، 

( ْمُهَـسُفنَءا ْاَّوُمَلَظ  ٍمْوَق  َثْرَح   ) هلمج دشاب .  داب  رد  هک  تسا  یتّدش  يانعم  هب  اجنیا  رد  دشاب و  یم  تّدش  اب  مءاوت  يزیچ  نتـسب  يانعم  هب  و 

نآرق زا  لثم  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیمزرس رد  ای  ار  دوخ  رذب  هدرواین و  لمع  هب  ار  مزال  تقد  تعارز ،  ناکم  نامز و  باختنا  رد  ناگدننک  تعارز  هک  تسا  نیا  هب  هراشا 
تسا و هدوب  مومس  داب  شزو  لصف  هک  دنا  هدرک  باختنا  ار  یتقو  نامز  رظن  زا  ای  تسا ،  هدوب  ییاهنافوط  نینچ  ضرعم  رد  هک  دنا  هدیشاپ 
ار دوخ  ياه  هیامرـس  دننک و  یم  متـس  دوخ  هب  قافنا  لحم  نامز و  باختنا  رد  زین  نامیا  یب  دارفا  دـنا .  هدرک  متـس  دوخ  رب  بیترت  نیا  هب 

ریغ رد  عقوم و  یب  تعارز   )) هب قافنا  هیبشت  یکی  تسا :  زیچ  ود  ناـیم  رد  تقیقح  رد  قوف  هیبشت  نیا  رب  اـنب  دـنهد .  یم  داـب  رب  دروم  یب 
ْاَّوُمَلَظ ٍمْوَق  َثْرَح   ) زا دارم  دـنا :  هتفگ  رگید  یـضعب  نازوس . ))  درـس و  ياهداب   )) هب قافنا  ياه  هزیگنا  هیبشت  يرگید  و  بساـنم ))  لـحم 

هجو تروص  ره  هب  تسا .  هتخاس  دوبان  ار  نانآ  تعارز  دنوادخ  دنا و  هدرکن  ادا  دوخ  تعارز  زا  ار  ادخ  ّقح  هک  دشاب  یم  نیا  ْمُهَسُفنَءا )
هتفگ نارّـسفم  زا  یعمج  تسیچ ،  نارفاک  قافنا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  تسا .  تمحز ))  نتفر  رده  ندش و  عیاض   )) هیبشت نیا  رد  تهابش 

ربمایپ ّدض  رب  ار  نانمشد  نآ  هلیسو  هب  هدرک و  یم  فرص  مالـسا  نید  فیعـضت  تهج  رد  اهنآ  هک  تسا  ییاه  هنیزه  جراخم و  دارم  دنا : 
بتک تایآ  هک  دنداد  یم  دوخ  نادنمشناد  هب  نایدوهی  هک  تسا  یلاوما  دوصقم  دنا :  هتفگ  رگید  یضعب  دنا .  هدومن  یم  کیرحت  مالـسا 

یم لماش  زین  ار  اهنیا  ریغ  هدش و  دای  دراوم  هک  دراد  یعیـسو  يانعم  هیآ  دندقتعم :  نارـسفم  زا  رگید  يا  هّدع  دننک .  فیرحت  ار  ینامـسآ 
هب هچره  و  ایند ،  راک  رد  نایناهج  دـننک  هنیزه  هچره   : )) دـیوگ یم  ثحب  دروم  هیآ  لـیذ  رد  رارـسالا )) فشک   )) ریـسفت بحاـص  دوش . 

 . . . (( . اغیرد ادرد و  دراد !  نامه  ایند  هدـنیوج  دراد ؟  هچ  تسد  رد  داب  هدـنریگ  تسا ،  داب  نوچ  نآ  لـثم  اـیند ،  قشع  زا  دـنرآ  تسد 
دیجم نآرق  رد  تسه و  تعارز  يارب  نآ  نتخاس  اّیهم  نیمز و  رد  رذـب ))  )) ندیـشاپ يانعم  هب  ثرح ))   )) هژاو ثرح  هژاو  ياـنعم  ( 107)

 : دیامرف یم  هلمج  زا  تسا  هدش  هیبشت  ثرح ))   )) هب اهناسنا  لامعا  نآرق ،  فیرـش  تایآ  زا  یـضعب  رد  تسا .  هدمآ  دایز  انعم  نیا  هب  مه 
ره ( )) 108 ( . ) ٍبیِـصَّن نِم  ِةَرِخال  ِیف ا  َُهلاَمَو  اَْهنِم  یِِهتُْؤن  اَْینُّدـلا  َثْرَح  ُدـیُِری  َناَک  نَمَو  یِِهثْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِةَرِخـال  َثْرَح ا  ُدـیُِری  َناَـک  نَم  )
 ، میهد یم  وا  هب  نآ  زا  یمک  دبلط ،  یم  ار  ایند  تشک  طقف  هک  یـسک  مییازفا و  یم  شلوصحم  رب  دـشاب ،  ترخآ  تعارز  ناهاوخ  سک 

ایند و نآ  هعرزم  هک  تسا  هدرک  هیبشت  یعراز  هب  ار  اهناسنا  هیآ ،  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تشاد . ))  دهاوخن  يا  هرهب  چـیه  ترخآ  رد  اما 
 : دـنا هتفگ  هک  تسور  نیا  زا  دوش .  یم  هدـیچ  رگید  ناهج  تماـیق و  رد  نآ  لوصحم  هک  دـشاب  یم  تعارز  نیا  ياهرذـب  ناـنآ  لاـمعا 

تـسا يرذب  دننامه  ناهج  نیا  رد  اهناسنا  رادرک  راتفگ و  راکفا و  نیا  رب  انب  تسا . ))  ترخآ  هعرزم  ایند  ( 109 ( ؛  ةرخالا ۀعرزمایندلا  ))
یگدنز و شا  هجیتن  دشاب ،  یکین  رذب  رگا  ددرگ ؛  یم  تشادرب  رگید  ناهج  رد  شا  هرمث  هجیتن و  دوش و  یم  هدیشاپ  ایند  رازتشک  رد  هک 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  دشاب .  یم  یهلا  باذع  شا  هرمث  دشاب ،  يدب  رذب  هدرکن  يادـخ  هچنانچ  تسا و  دـیواج  تداعس 

تالوصحم زج  يزیچ  ار  مدرم  اـیآ  (110 ؛ ) ْمِِهتَنِْـسلَءا َدـِئاصَح  ّالِإ  ْمِهِرِخانَم  یلَع  َساّنلا  ّبُکَی  لَهو  دومرف . . . (( :  هک  هدـش  تیاور  مّلس 
. )) ؟  دنکفا یم  شتآ )  رد   ) ور هب  ناشنابز ،  هدش  ورد 

تاملظ رون و  لَثَم  - 11

ْاُوناَکاَم َنیِرِفَْکِلل  ِیُز  َنّ َِکل  اَذَک  ِم  اَْهنّ ٍجِراَِخب  َْسَیل  ِتَُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَّم  نَمَک  ِساَّنلا  ِیف  یِِهب  یِشْمَی  اًرُون  َُهل  اَْنلَعَجَو  ُهَْنیَیْحَءاَف  اًْتیَم  َناَک  نَم  ََوءا  )
 ، دورب هار  مدرم  ناـیم  رد  نآ  اـب  هک  میداد  رارق  شیارب  يروـن  میدرک و  هدـنز  ار  وا  سپـس  دوـب  هدرم  هک  یـسک  اـیآ  ( )) 111 ( . ) َنُولَمْعَی

نییزت دنداد ،  یم  ماجنا  هک  یتشز )   ) لامعا نارفاک ،  يارب  هنوگ  نیا  ددرگن ! ؟  جراخ  نآ  زا  دشاب و  اهتملظ  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه 
روهظ رد  ار  وا  میدرک  سپ  هدنز  لابو  ناصقن و  لهج و  رفک و  هب  ای  لالض  رد  ایآ  هدرم  دشاب  هک  نآ  تسا . ))   ( هدرک هولج  ابیز  و   ) هدش
قیرط رب  نامدرم  نایم  نآ  اـب  دور  یم  زیمت  ار  لـطاب  ّقح و  رم  دـهد  اـت  زین  میداد  وا  رب  ناـهرب  زا  يرون  رون  لـقع و  ملع و  مالـسا و  هر  زا 
تفای نانم  ؤم  بلق  هب  نامیاک  نانچ  نآ  لهـس  هب  دوبن  ناز  هدـنیآ  نورب  مه  لهج  تاـملظ  رب  هدـنام  وک  نآ  وچمه  ناـما  نما و  رب  تسار 

نیا رد  لاعتم  دـنوادخ  هیبشت  هجو  ( 112  ) هتـساوخ نآ  سفن  هچنآ  لد  رد  تشگ  هتـسارآ  نینچمه  ار  نارفاـک  ناـمگ  یب  مّهوت  یب  تنیز 
يا هدرم  هب  ار  رفاک  صخـش  دور و  یم  هار  مدرم ،  نایم  رد  نامیا  رون  وترپ  رد  هک  تسا  هدرک  هیبشت  يا  هدنز  مدآ  هب  ار  نم  ؤم  ناسنا  هیآ 
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 (( تایح  )) و گرم ))   )) ًارارک دیجم  نآرق  رد  ددرگ .  یمن  جراخ  نآ  زا  زگره  هتفر و  ورف  اهیکیرات  اهتملظ و  جاوما  رد  هک  هدومن  هیبشت 
هدـیقع کی  نامیا ))   )) هک دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  تسا و  يونعم  تاـیح  گرم و  دوصقم  هک  هدـمآ  ناـمیا  رفک و  ياـنعم  هب 

دوجو مامت  رد  دوش و  یم  هدـیمد  دارفا  ناج  یب  دـبلاک  رد  هک  تسا  یحور  هلزنم  هب  هکلب  تسین ،  یتافیرـشت  یظافلا  ای  یلاـخ  کـشخ و 
زا ار  وا  دید  قفا  دهد ،  یم  وا  هب  یّـصاخ  ینیب  نشور  دشخب ،  یم  ناسنا  هب  يا  هزات  كرد  شنیب و  ادـخ ،  هب  نامیا  دراذـگ .  یم  رثا  اهنآ 

يزاس دوخ  هب  ار  یمدآ  نامیا ،  دهد .  یم  ریس  عیـسو  هداعلا  قوف  یملاع  رد  هدرب و  رتارف  هدام  ملاع  راوید  راهچ  يدام و  دودحم  یگدنز 
مـشچ لـباقم  زا  تساز ،  تملظ  همه  هک  ار  سوه  اوه و  تجاـجل و  بّصعت و  ینیب و  دوخ  یهاوخ و  دوخ  ياـه  هدرپ  دـنک و  یم  توعد 

یگدنز هار  دناوت  یم  رون  نیا  وترپ  رد  نم  ؤم  دوبن .  اهنآ  كرد  هب  رداق  نآ  زا  لبق  زگره  هک  دنیب  یم  ار  یقیاقح  دنز و  یم  رانک  وا  ناج 
ظوفحم نوصم و  دنوش ،  یم  نآ  راتفرگ  عمط و . . .  زآ و  رطاخ  هب  نارگید  هک  تاهابتـشا  يرایـسب  زا  دنک و  ادیپ  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ 

نیمه هب  هراشا  دنک . )) یم  هاگن  ادـخ  رون  اب  نامیا  اب  ناسنا  (113 ؛ ) ِهّللاِرُوِنب ُرُْظنَی  ُنِم  ؤُملا   : )) هدمآ یمالـسا  تایاور  رد  هک  نیا  دنامب . 
لزان لهجوبا ))   )) مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  عاجـش  يومع  هزمح ، ))   )) نءاش رد  الاب  هیآ  دنا  هتـشون  نارّـسفم  تسا .  تقیقح 

هتفر نابایب  هب  راکش  يارب  زور  نآ  رد  لومعم  قبط  هزمح  درک و  نیهوت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  هب  لهجوبا  يزور  تسا .  هدش 
وا ینیب  ای  رس  رب  نانچ  تفر و  لهجوبا  غارس  هب  رس  کی  تفشآرب و  تخس  دش و  ربخاب  نایرج  زا  تشگ ،  رب  ارحص  زا  هک  یماگنه  دوب ، 

ًامسر زور  نآ  زا  تفریذپ و  ار  مالسا  دمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلصربمایپ  روضح  هب  سپس  دش .  يراج  شا  ینیب  زا  نوخ  هک  تفوک 
هزمح ًاْتیَم ) ناک  ْنَم   ) زا دارم  نیا  رب  انب  ( 114  . ) درک یم  عافد  ینامسآ  نییآ  نیا  زا  رمع ،  مد  نیسپاوات  مالـسادیشر  رـسفا  کی  ناونع  هب 

دوب هدنام  یقاب  تلاهجو  رفک  ياهیکیرات  ماد  رد  هک  تسا  لهجوبا  ِتاُملُّظلا ) ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک   ) زا روظنم  دش و  هدنز  مالسا  رون  هب  هک  تسا 
ًابَضَغ َمَلْسَءا  َنیح  َِکلذ  َو  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْنب  ِةَزْمَح  ِۀَّیِمَح  َْریَغ  ٌۀَّیِمَح  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدَی  َْمل   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلعداّجـس  ماما  زا  . 

هب دـشاب ،  یموـق  بّصعت  ّتیمح و  ياراد  هک  يدرف  ره  (115 ؛ ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َیْقُلا  يذَّلا  الَّسلا  ِثیدَح  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصِِّیبَّنلل 
رب نتخادنا  هبمکش  هیـضق  رد  ربمایپ  شا ،  هداز  ردارب  زا  تیامح  رطاخ  هب  هک  بلّطملا  دبع  دنزرف  هزمح  ّتیمح  زج  تفر ،  دهاوخن  تشهب 

رامع  )) ندروآ نامیا  دروم  رد  قوف  هیآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  تایاور  یـضعب  زا  دش . )) ناملـسم  دش و  كانبـضغ  ترـضح ،  نآ  رس 
دوخ لوزن  دروم  هب  صاصتخا  نآرق  رگید  تایآ  دننامه  هیآ  نیا  لاح  ره  هب  تسا .  هدـیدرگ  لزان  رفک  رب  لهجوبا ))   )) رارـصا و  رـسای ))
هبذج ششک و  - 1 اه :  هتکن  تسا .  قداـص  جوجل  ناـمیا  یب  ره  نیتسار و  نم  ؤم  ره  دروم  رد  هک  تسا  یعیـسو  موهفم  ياراد  درادـن و 

تروص ناسنا  دوخ  هیحان  زا  شـشوک  اب  دـیاب  هچرگ  نامیا ،  هک ،  دوش  یم  هدافتـسا  میدرک )  هدـنز  ار  وا  ام  ( ، ) ُهاْنیَیْحَءاف  ) هلمج زا  یهلا 
نونجم هک  رادنپم  وت  هّرس :  سّدق  یئابطابط  همّالع  لوق  هب  دسر .  یمن  ییاج  هب  اهـششوک  نیا  دشابن ،  ادخ  هیحان  زا  یـششک  ات  اّما  دریگ ، 

یم جوجل  نارفاک  دروم  رد  هفیرـش  هیآ  كّرحتم  ياـه  هدرم  - 2 ( 116) درب یلیل  ششک  شیاهُـس  هب  ات  کَمَـس  زا  تشگ  نونجم  دوخ  رس 
هک یـسک  دننامه  (( ؛ ) ِتَُملُّظلا ِیف  نَمَک   : ) تفگن تسا ، ))  تاملظ  رد  وا  لثم  هک  یـسک  دننامه  (( ؛ ) ِتَُملُّظلا ِیف  ُُهلَثَّم  نَمَک   : ) دـیامرف

عضو هک  دنا  هتفر  ورف  یتخبدب  یکیرات و  رد  يردق  هب  دارفا  نینچ  هک  تسا  نیا  ریبعت  نیا  زا  فده  دنا :  هتفگ  یضعب  تساهتملظ . ))  رد 
هراشا ریبعت  نیا  تسا  نکمم   : )) دنیوگ یم  نارسفم  زا  يا  هّدع  یلو  دنهاگآ .  نآ  زا  هدیمهف  دارفا  همه  هک  تسا  هدش  لثملا  برـض  اهنآ 

لاثم و کی  بلاق ،  کی  حبـش ،  کی  زج  يزیچ  تقیقح  رد  دارفا  هنوگ  نیا  دوجو  یتسه و  زا  هکنیا :  نآ  دـشاب و  يرت  فیطل  ياـنعم  هب 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  ( 117  (( . ) هداتفا راک  زا  يرکف  زغم و  حور و  یب  دنراد  یلکیه  تسا ؛  هدـنامن  یقاب  همّـسجم 

زا یکی  دنناریم .  یم  ار  امـش  بلق  هک  دییوج  يرود  ناگدرماب  ینیـشنمه  زا   : )) دندومرف باحـصا ،  هب  یظعاوم  نمـض  هک  هدـش  تیاور 
یبلط هافر  رورغم و  نادنمتورث  دارم  ٍفَْرتُم ؛  ِینَغ  ُّلُک  دومرف :  تسیچ ؟  ناگدرم  اب  ینیشنمه  زا  روظنم  ادخ  لوسر  يا  دیسرپ :  باحـصا 

هب ار  درد  یب  توافت و  یب  دارفا  زین  هغـالبلا  جـهن  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ( 118 ( . ) دـننز یم  قن  هراومه  و   ) دـنا هدرورپ  زاـن  هک  تسا 
تارکنم ربارب  رد  هک  يدارفا  ِءایْحالا ؛  ُتِّیَم  َِکلذَف  ِهِدَیَو  ِِهْبلَقَو  ِِهناِسِلب  ِرَْکنُْملا  ِراْکنِال  ٌكِرات  ْمُْهنِمَو   : )) دیامرف یم  هدرک ،  هیبشت  هدرم ))  ))
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یتحاران ساسحا  مه  دوخ  لد  رد  مک  تسد  ای  دـنهد و  یمن  ناشن  دوخ  زا  نآ  ربارب  رد  یلمع  ناـبز و  تکرح  هنوگ  چـیه  دـنتوافت و  یب 
يا هرهب  ّتیناسنا  حور  زا  یلو  دنور ،  یم  هار  مدرم  نایم  رد  شوگ  ود  رـس و  کی  ناویح  نوچمه  هک   ) دـنکرحتم هدرم  اهنیا  دـننک ،  یمن 

هک هاگنآ  تسا .  هدـیمان  گرم ))   )) ار راب  ّتلذ  یگدـنز  و  تایح ))   )) ار تّزع  اب  گرم  رگید  ياـج  رد  ترـضح  نآ  ( 119 (( . ) دنرادن
دومرف دوخ  نازابرس  هب  باطخ  دندوب  هتسب  ترضح  نآ  باحصا  رب  ار  تارف  بآ  رب  دورو  هار  هتسج و  یشیپ  هیواعم  نایرکشل  نیّفـص  رد 
ْمُِکتایَح ِیف  ُتْوَْملاَـف  ِءَّاـملا ،  َنِم  اْوَوَْرت  ِءامِّدـلا  َنِم  َفُویُّسلا  اوُّوَرْوَءا  ٍۀَّلَحَم ،  ِریِخءاـَتَّو  ٍۀَّلَذَـم ،  یلَع  اوُِّرقَءاَـف  َلاـتِْقلا ،  ُمُکوُمَعْطَتْـسا  ِدَـق  : ))

رتشیب هار  ود  امـش  دـنناوخ و  یم  ارف  گنج  هب  ار  امـش  هیواـعم  نایرگـشل  قیقحت  هب  ( )) 120 (( . ) َنیِرِهاـق ْمُِکتْوَم  ِیف  ُةاـیَْحلاَو  َنیِروُهْقَم ، 
هاگنآ دینک ،  باریـس  نانآ  نوخ  زا  ار  ناتیاهریـشمش  هک  نیا  ای  دیوش و  نمـشد  ییوگروز  میلـست  دـیهد و  ّتلذ  هب  نت  دـیاب  ای  دـیرادن ، 

هولج ابیز  - 3 تسا .  یگدـنز  تّزعاب  ندرم  تسا و  گرم  راب  ّتلذ  یگدـنز  اریز  دیـشونب ،  بآ  تارف  زا  يدنلبرـس  تّزع و  اـب  ناـتدوخ 
ِیُز َنّ َِکل  اَذَک   : ) دیامرف یم  هدومن ،  نارفاک  موش  تشونرـس  ّتلع  هب  هراشا  ثحب  دروم  هیآ  نایاپ  رد  لاعتم  دـنوادخ  تشز  لامعا  ندرک 

تـشز لمع  کی  رارکت  ّتیـصاخ  يرآ ،  تسا . ))  هدـش  هداد  هولج  ناشرظن  رد  نارفاک  لامعا  نینچ  نیا  (( ؛ ) َنُولَمْعَی ْاُوناَـکاَم  َنیِرِفَْکِلل 
رظن رد  بوخ  راـک  کـی  ناونع  هب  هک  دـسر  یم  ییاـج  هب  یتح  دوش و  یم  هتـساک  رظن  رد  نآ  یتـشز  حـبق و  زا  جـیردت  هب  هک  تسا  نیا 

رد هداس  هعلاطم  کی  دهد ،  یمن  وا  هب  ار  ماد  نیا  زا  جورخ  هزاجا  دتفا و  یم  وا  ياپ  تسد و  رب  يریجنز  نوچمه  دـنک و  یم  هولج  ناسنا 
روتـسد ارچ  هک  لا  ؤس  نیا  خـساپ  رد  اکیرمآ  نارـس  زا  یکی   : )) دـنیوگ یم  دزاس .  یم  نشور  یبوخ  هب  ار  تقیقح  نیا  ناراـک  هبت  لاـح 

دوباـن ار  ناوج  ریپ و  كدوک و  رفن  رازه  دودح 200  دننک و  یمتا  نارابمب  ار  یکازاکان )  امیـشوریه و   ) نپاژ گرزب  رهـش  ود  تسا  هداد 
تـسیاب یم  دش و  یم  رت  ینالوط  گنج  میدرک  یمن  ار  راک  نیا  رگا  هک  میا !  هداد  ار  روتـسد  نیا  حلـص  رطاخ  هب  ام  دوب :  هتفگ  دنزاس ؟ 

(121  ! (( . ) میتشک یم  نیا  زا  شیب 

نزوس خاروس  رتش و  لَثَم  - 12

اَذَکَو ِطاَیِْخل  ا  ( 122) ِّمَس ِیف  ُلَمَْجل  َجـِلَی ا  یَّتَح  َۀَّنَْجل  َنُولُخْدَـیَالَو ا  ِءآَمَّسلا  ُب  اَْوبَءا  ْمَُهل  ُحَّتَُفتَال  اَْهنَع  ْاوُرَبْکَتْـساَو  اَِنتَیَاِب  ْاُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
هب نامـسآ  ياهرد  زگره )  ، ) دـندیزرو ّربکت  نآ  ربارب  رد  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  ( )) 123  ( . ) َنیِمِرْجُملا يِزَْجن  َکـِل 

ار ناراک  هنگ  هنوگ  نیا  درذـگب !  نزوس  خاروس  زا  رتش  هک  نیا  رگم  دـنوش  یمن  تشهب  لخاد  هاـگچیه )   ) دوش و یمن  هدوشگ  ناـشیور 
زا ناشتـسین  باب  حـتف  سپ ،  ناز  دـندرک  یـشکرس  غورف  یب  یهورگ  نآ  دـندرک  لـمح  غورد  رب  ار  اـم  ياـهتیآ  هکنآ  میهد . ))  یمازج 

دنرب نیّیّلع  يوس  حور  ناج و  ار  نانم  ؤم  هک  نانچمه  امـس  باب  ناشیوس  هداشگ  رم  ءازج  رد  ّربکت  ناز  ددرگن  یم  باوص  ردـنا  نامـسآ 
حوتف مد  ره  شدـشاب  يرد  نودرگ  ره  هب  شدـنیاشگ  یم  ناـنک  يداـش  دور  یم  ندرم  دـعب  نامـسآ  متفه  هب  اـت  نم  ؤم  حور  حوتف  ردـنا 
ضرا قیقحت  دزن  ثیدح  راتفگ  هب  نآ  تسا  توم  رـضح  دنزگرپ  نیّجـس  هب  نودرگ  زا  عجار  دـننک  شک  یـصاع  حور  فالخرب  يرگید 
تسا ینیّجس  تریس و  قفانم  لب  تسا  ینیّیّلع  حاورا  زا  هن  نیاک  نامسآ  بابز  شدننارب  یم  نامگ  یب  قیالخ  شدنهدن  هار  ثیبخ  قالخا 

مه تشهب  ردـنا  رفک  لها  دـنبای  هار  تشز  قالخا  اب  هک  ینعا  لاحم  دـش  لمج  ات  نزوس  مشچ  زا  درذـگب  لحم  زا  دـندرگن  ّتنج  لـخاد 
ار جوجل  ناربکتـسم  نتفر  تشهب  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  هیبشت  هجو  ( 124) داهم ار  ناشیا  دشاب  مّنهج  زا  داهندـب  يازج  ناسنیا  میهد 

هجو دنوش !  تشهب  دراو  دـنناوت  یم  مه  اهنآ  دـنک ،  روبع  دـناوتب  یطایخ  نزوس  کیراب  خاروس  زا  رتش  رگا  هک  نیا  هب  تسا  هدرک  هیبشت 
کیراب خاروس  زا  شگرزب  هّثج  نآ  اب  رتش  درادـن  ناکما  هک  روط  نامه  ینعی  تسا ؛  ندوب ))  نکممریغ  لاحم و   )) هیبشت نیا  رد  تهابش 

ملاس ياهناسنا  هناـخ  و   (( مالـسلاراد  )) تشهب اریز  دـندرگ .  تشهب  لـخاد  رورغم  ّربکتم  دارفا  تسین  نکمم  نینچمه  دـنک ،  روبع  نزوس 
تسین دیوگ :  یم  هنیمز  نیارد  يولوم ))   . )) دوش تشهب  دراو  دناوت  یمن  دنکن ،  هجلاعم  ار  شربک  ضرم  هک  یتقوات  ّربکتم  مدآ  تسا و 

خیـش طایْخلا  ّمس  لمج  اب  روخ  رد  تسین  طابترا  دـمآ  نزوس  اب  ار  هتـشر  آرد  نزوس  نیا  رد  ییاتکی  هک  نوچ  ات  ود  هتـشر  رـس  ار  نزوس 
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هک دش  ناود  تفرگب و  تخس  شراهم  نابهگن  یب  ار  يرتشا  دید  رگم  نابایب  رد  یـشوم  هک  نم  مدینـش  دیوگ :  یم  هراب  نیا  رد  زین  راّطع 
تهار هدرک  مگ  يا  رتشا ،  تفگ  ودب  شدوس  هچ  رتشا  نآ  ياج  شدوبن  شدوب  هک  یخاروس  هب  شدروآ  وچ  دش  ناور  یناسآ  هب  رتشا  ات 

هک رـس  هیـس  شوم  يا  شکرد  مد  ورب  نزوس  خاروس  نیدب  رتشا  نم  وچ  نزور  گنت  يا  نورد  میآ  اجک  تهاگیاج  وک  مدمآ  کنیا  نم 
(125) رد نیا  زا  رتشا  تشذگ  دناوتن 

راز هروش  نیمز  مرن و  نیمز  لَثَم  - 13

(128  ( . ) َنوُرُکْـشَی ٍمْوَِقل  ِتَیالا  ُفِّرَُـصن  َِکل  اَذَک  ( 127) اًدِـکَن الِإ  ُجُرْخَیَال  َُثبَخ  يِذَّلاَو  یِّهِبَر  ِنْذِِإب  ُُهتاَـبَن  ُجُرْخَی  ُّبِیَّطلا  ( 126) ُدَلَْبل اَو  )
شزرا یب  زیچان و  هایگ  زج  راز ) هروش  و   ) تنیط دب  نیمزرس  اما  دیور ؛  یم  راگدرورپ  نامرف  هب  شهایگ  نیریش )  و   ) هزیکاپ نیمزرس  و  ))

عرز لباق  نآ  هک  هتسیاش  كاپ و  نیمز  ره  مینک . ))  یم  نایب  دنرازگ  رکش  هک  اهنآ  يارب  ار  دوخ )  ) تایآ هنوگ ،  نیا  دیور ؛  یمن  نآ  زا 
نورب نآز  دب  كاپان و  هروش و  دشاب  هک  نآ  راگدرورپ و  زا  دشاب  نامرف  هک  نوچ  رازهدص  يو  زا  دیور  اهینتـسر  ناگیار  حـلاص  تسا و 
یکی نیو  داشر  دبای  ّقح  تایآ  زا  کی  نآ  ضرا  ود  رب  قح  ار  ود  ره  نآ  لثم  دز  ضرف  هب  رفاک  نم و  ؤم  بلق  وچمه  دکن  ّالا  هایگ  دـیان 

زا دننک  اهتمعن  رکش  مهس  دنراد  نیقی  زک  یهورگرب  دب  کین و  لاثم  زا  حرش  نینچ  نیا  دوخ  ياهتیآ  مینادرگب  ام  دانع  لخب و  وا  رد  دیاز 
دنوادخ  : )) هک تسا  هدش  تیاور  دنتـسه ،  مالـسا  ردص  نارّـسفم  زا  هک  نسح  دـهاجم و  ساّبع و  نبا  زا  هیبشت  هجو  ( 129  ) مهف لقع و 

هیبشت راز  هروش  نیمز  هب  ار  رفاک  لد  هدامآ و  هزیکاپ و  نیمز  هب  ار  نم  ؤم  لد  تسا .  هدز  رفاک ))  )) و نم ))  ؤم   )) يارب ار  لـثم  نیا  لاـعتم 
رهاظ وا  حراوج  اضعا و  رب  تادابع  تاعاط و  عاونا  درابب ،  نم  ؤم  لد  رب  راگدرورپ  تمحر  ربا  زا  ظعاوم  ناراب  هاـگره  سپ  تسا .  هدرک 

(( . دوشن رهاظ  دیآ  راک  هب  هک  یتفـص  وا  زا  دنک و  یمن  لوبق  ار  تحیـصن  مخت  شلد  نیمز  دنک ،  عامتـسا  ار  نآ  رفاک  نوچ  ددرگ و  یم 
ثوعبم نادب  ارم  دنوادخ  هک  یملع  تیادـه و  لَثَم   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  ( 130)

ودرب ورف  دوـخ  رد  ار  بآ  تسا )  هداـمآ  هزیکاـپ و  هک   ) نیمز نآ  زا  یتمـسق  دراـبب و  ینیمزرـس  رد  هک  تسا  يدـیدش  ناراـب  لَـثَم  درک ، 
دـنماشآ و یم  نآ  زا  مدرم  دراد و  یم  هـگن  دوـخ  رد  ار  بآ  تـسا  ریاـب  کـشخ و  هـک  نآ  زا  رگید  یــشخب  دـنایورب و  رایــسب  ناـهایگ 
رد ار  بآ  هن  تسا  راز  هروش  فاص و  نابایب  هک  نیمز  نآ  زا  رگید  يا  هراپ  دننک و  یم  يرایبآ  نآ  زا  زین  ار  شیوخ  تعارز  ناتستخرد و 
یم ملع  لیصحت  هک  یناسک  لثم  و  دیورب .  یهایگ  نآ  زا  هک  درب  یم  ورف  دوخ  رد  هن  دننک و  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  هک  دراد  یم  هگن  دوخ 

دنرب و یم  يا  هرهب  ملع  زا  دوخ  هن  رگید  یخرب  دـنزومآ و  یم  مه  نارگید  هب  ودـنریگ  یم  ارف  ار  شناد  ملع و  یخرب  تسا :  نینچ  دـننک 
هب ار  نآ  هک  دنیـشن  یمن  ناشناج  قامعا  رد  ملع  هزم  دننک و  یمن  كرد  ار  ملع  ینیریـش  معط و  ینعی   ) دنناسر یم  يا  هرهب  نارگید  هب  هن 
هب یلیثمت  بّذـهم  ریغ  هدـشن و  هیکزت  بلق  هراب  رد  ءاضیبلا )) ۀّـجحم   )) باتک رد  یناشاک  ضیف  موحرم  ( 131 ( (( . ) دـننک لقتنم  نارگید 
زا ناتخرد  هشیر  فاص :  نیریـش و  دیآ .  یم  دورف  نامـسآ  زا  هک  تسا  یناراب  نوچمه  ملع   : )) دـیوگ یم  هک  هدروآ  بهو ))   )) زا لقن 
 . رت نیریـش  نیریـش ،  هویم  دوش و  یم  رت  خلت  خـلت ،  هویم  دوش ،  یم  نوگرگد  مه  بآ  ناتخرد ،  معط  ساسا  رب  دنـشون و  یم  ناراب  بآ 
ربک ّربکتم ،  رد  دوش .  یم  نوگرگد  ناشیاه  هتـساوخ  اهتّمه و  بسح  هب  هزادنا و  هب  تسا و  هنوگ  نیمه  دنریگ  یم  ارف  دارفا  هک  ار  یملع 
ؤم رد  یهلا ))  ضیف  كرد  تیلباق   )) هیبشت نیا  رد  تهابـش  هجو  نیا  رب  اـنب  ( 132  . . . (( . ) ینتورف عضاوت و  عـضاوتم ،  رد  دـیازفا و  یم 

دادعتسا و هکلب  تسین ،  یفاک  عوضوم  کی  ندیـسر  رمث  هب  يارب  لعاف ))  تیلعاف   )) اهنت اریز  تسا .  رفاک  رد  نآ ))  تیلباق  مدع   )) نم و
رد دـیور و  هلال  غاب ،  رد  تسین  فالخ  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب  دـیوگ :  یم  هراب  نیا  رد  يدعـس  تسا .  طرـش  زین  لباق ))  تیلباـق  ))

تفاطل رد  هک  یناراب  نیمه  اّما  دوش ،  یمن  رّوصت  يزیچ  نآ  زا  رت  فیطل  تسا و  شخب  تایح  ناراـب  ياـه  هناد  ( 133  ) سَخ راز ،  هروش 
 . كاشاخ ّسخ و  رگید  ییاجرد  دنایور و  یم  لگ  هزبس و  اج  کی  رد  تسین ،  یمالک  شعبط 
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َعَبَّتاَو ِضْرالا  َیلِإ  َدَـلْخَءا  ُهَّنَِکلَو  اَِهب  ُهَنْعَفََرل  اَْنئِـش  َْولَو  َنیِواَْغل  َنِم ا  َناَکَف  ُنَْطیَّشلا  ُهَعَْبتَءاَف  اَْهنِم  َخَلَْـسناَف  اَِنتَیاَء  ُهَْنیَتاَء  َّيِذَّلا  َءاَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتاَو  )
َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َصَـصَْقل  اِصُْـصقاَف  اَِنتَیَاِب  ْاُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقل  ُالَثَم  َِکل  اَّذ  ثَْهلَی  ُهْکُْرتَت  َْوءا  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  ْنِإ  ْبلَْکل  ِلَـثَمَک ا  ُُهلَثَمَف  ُهلَوَه 

وا هب  ار  دوخ  تایآ  هک  ار  سک  نآ  تشذگرـس  ناوخب  اهنآ  رب  و  ( )) 134 ( . ) َنوُِملْظَی ْاُوناَک  ْمُهَـسُفنَءاَو  اَِنتَیَاِب  ْاُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ُمْوَْقل  اًالَثَم  َءآَس 
اب ار  وا  ماقم )   ) میتساوخ یم  رگا  و  دش .  ناهارمگ  زا  تفای و  تسد  وا  رب  ناطیش  تخاس و  یهت  نآزا  ار  دوخ  ماجنا )  رـس   ) یلو میداد ؛ 

گـس نوچمه  وا  لَـثَم  درک !  يوریپ  شیوخ  سفن  ياوه  زا  دـییارگ و  یتـسپ  هب  وا  یلو  میدرب ،  یم  ـالاب  اهـشناد ) موـلع و  و   ) تاـیآ نیا 
راک نیمه  زاب  يراذگاو ،  دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  درک و  دـهاوخ  نورب  ار  شنابز  زاب و  ار  شناهد  ینک ،  هلمح  وا  هب  رگا  هک  تسا  راه ) )

رادیب و   ) دنـشیدنیب دیاش  نک ،  وگزاب  اهنآ ) يارب   ) ار اهناتـساد  نیا  دندرک ؛  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  یهورگ  لَثَم  نیا  دنک .  یم  ار 
رب ناوخ  دّـمحم  يا  دـندرک . )) یم  متـس  ناشدوخ  هب  اهنآ  اهنت  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تاـیآ  هک  یهورگ  دـنراد  یلثم  دـب  هچ  دـنوش )

تایآ و رب  تبغر  هر  زا  یکردـم . . .  رد  دوخ  ياهتیآ  ام ز  یکی  یهاـگآ  میداد  وا  رب  هک  ناـهن  راـبخا  سک  ناز  تموق  هب  اـی  نایلیئارـسا 
یم دومن  یتـسپ  رب  لـیم  تئاـند  زا  نیقی  زا  دـش  اوه  سفن و  وریپ  نیمز  يوس  وا  لـیم  نکیل  درک  باـستنا  دوب  شمظعا  مسا  هب  هک  باـتک 

ار وا  ینار  هلمح  هب  رگ  تسا  گر  رد  نوخاب  رود  مه  شتـسخ  تسا  گس  نوچ  سپ  تفـص  رد  شلاثم  وا  دوزف  یتسم  رب  چیه ،  هدروخن 
ملع و زا  لفاغ  دـشاب  هک  ناو  ارجام . . .  رد  نابز  نوریب  دـنکفا  ارو  مه  ینارن  يراذـگب  هک  رو  نابز  یمورحم  هب  نوریب  دـنکفا  ناـهد  زا  ، 
زا ار  اه  هّصق  نیا  ناوخب  سپ  غورد  رب  ار  ام  تایآ  دنرامشاک  غورف  یموق  نآ  رب  دراد  لثم  نیا  لثم  رد  دماک  تسا  بلک  نآ  وچمه  لمع 
نآ لثم  دشاب  یسب  دب  رکف  موق  نیا  دننک  دوخ  ردنا  دیاش  رکذ  تشگ  شلاح  هک  معلب  نآ  وچمه  ّصن  هب  تیآ  زا  دماک  ناشیا  رهب  صصق 
ملظ دندروآ  شیوخ  سوفن  رب  جهن  تایآ و  راکنا  دننک  سپ  جَجُح  زا  دنتـشگ  هاگ  اک  نآ  زا  دـعب  ام  تایآ  رب  دـنا  بیذـکت  هب  هک  ار  موق 

تایآ لماح  هدوب و  نانم  ؤم  فص  رد  تسخن  هک  تسا  يدنمـشناد  هراب  رد  لثم  نیا  هیبشت  هجو  ( 135  ) ملظ دندرک  رگد  سفن  رب  هک  ین 
نانچ سفن  ياوه  زا  يوریپ  یتسرپ و  ایند  ماجنارـس  اما  دوش ،  فرحنم  يزور  درک ،  یمن  رکف  سک  چیه  هک  نانچنآ  هتـشگ  یهلا  مولع  و 

هک تسا  هدرک  هیبشت  راه  گس  هب  ار  صخـش  نیا  دنوادخ  و  تفرگ .  رارق  ناطیـش  ناوریپ  ناهارمگ و  فص  رد  هک  دیناشک  شطوقـس  هب 
نوریب شنابز  زاب و  شناهد  هتـسویپ  دوش و  یمن  باریـس  لاح  چیه  رد  دـهد و  یم  تسد  وا  هب  بذاک  شطع  تلاح  يراه  يرامیب  رثا  رب 

لیلد و نودب  هک  دوش  یم  هتفگ  یگس  هب  ْثِهال ))  . )) تسا ناهد  زا  نابز  ندروآ  نوریب  يانعم  هب  ثَْهل ))   )) هژاو دنک .  یم  َْهل  َْهل  تسا و 
رد شناهد  زا  ار  شنابز  دـسرب ،  وا  هب  يا  همدـص  هک  یتقو  ای  یگنـشت و  ماگنه  هب  یلومعم  گس  دروآ .  یم  نوریب  ار  شناـبز  تهج  یب 
زا ار  دوخ  ناـبز  هتـسویپ  ّتلع  نودـب  ثهـال  گـس  اـما  دراد ،  یلیلد  ًارهاـظ  ناویح  تشز  تکرح  نیا  ینعی  دـنک ،  یم  َْهل  َْهل  دروآ و  یم 

هنوگ نیا  ینعی  تسا ؛  تشز ))  راک  ندوب  لیلد  یب   )) و بذاـک ))  شطع   )) هیبشت نیا  رد  تهابـش ))  هجو   . )) دـنک یم  جراـخ  شناـهد 
دهد یم  تسد  اهنآ  هب  يریذپان  نایاپ  دودـحمان و  شطع  تلاح  کی  يدام ،  ناهج  تاّذـل  هب  ندـیبسچ  یتسرپ و  اوه  تّدـش  رثا  رب  دارفا 

 ، ایند رادرم  هفیج و  ندیعلب  يارب  ناشناهد  راه )) ياهگـس   )) نوچمه يا  هنوگ  رامیب  لکـش  هب  دـنور و  یم  یتسرپ  ایند  لابند  هراومه  هک 
یلع ماما  هک  نانچ  دننک ؛  یمن  يریـس  ساسحا  مه  زاب  دنبای ،  تسد  ماقم  هب  دنروآ و  تسد  هب  لام  ردق  ره  تسا و  زاب  ماقم  لام و  ینعی 

هدیدنگ و تسا  يرادرم  ناهج  هک  یتسار  هب  ( 136 ( ؛ . . .  ِبالِکلا ُهابْشَءا  اْهیَلَع  َنوُخاوَتُملاَو  ٌۀَْفیِج  اْینُّدلا  امَّنِا   : )) دیامرف یم  مالّـسلا  هیلع 
ناسنا یناسفن  زئارغ  ینورد و  ياهلیم  یمور  يّالم  دنناگـس . )) دننام  دننک  یم  یتسود  يردارب و  مهاب  هدیدنگ  هفیج  نیا  رـس  رب  هک  اهنآ 
تـسین تردق  هک  نوچ  دنا  هتفهنب  ّرـش  ریخ و  ناشیا  ردنا  دـنا  هتفخ  ناگـس  وچمه  اهلیم  دـیوگ :  یم  هدرک ،  هیبشت  يا  هدـنرد  گس  هب  ار 

نآ رد  نوچ  ناگـس  رب  دـبوک  ( 137  ) صرح روص  خـفن  نایم  رد  دـیآ  رد  يرادرم  هکاـت  هدز  نت  اـه و  هراـپ  مزیه  وچمه  هدر  نیا  دـنتفخ 
وم ( 139  ) ْبیجز دز  رب  رس  دروآ و  نتخات  ْبیَغ  ( 138  ) متک ردنا  هتفر  ياهصرح  دش  رادیب  نادب  هتفخ  گس  دص  دش  رادرم  يرخ  هچوک 

هتفهنب ناشتـسین  يراکـش  نوچ  دـنا  هتفخ  نت  نیا  ردـنا  گـس  نینچ  دـص  هدـش  ناـبنج  مُد  هلیح  ياربزو  هدـش  نادـند  یگـس  ره  يوم  هب 
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هتفهنب ناشتـسین  يراکـش  نوچ  دـنا  هتفخ  نت  نیا  ردـنا  گـس  نینچ  دـص  هدـش  ناـبنج  مُد  هلیح  ياربزو  هدـش  نادـند  یگـس  ره  يوم  هب 
تـسا هدش  زیر  مزیه  دنک  یم  لایخ  ناسنا  هک  دنباوخ  یم  مه  رانک  نانچ  تسین ،  راکرد  يا  همعط  هک  یماگنه  ناگـس ،  ینعی  ( 140) دنا

اّما درادن ،  دوجو  اهنآ  رد  یگدنّرد  هزیرغ  هنوگ  چیه  ییوگ  دنا .  هدیباوخ  مه  رانک  هک  ینادنفـسوگ  دننام  ای  هدـش و  هدـیچ  مه  رانک  هک 
يارب نادـند  نوچمه  ناشندـب  ياهوم  زا  خال  ره  هک  دـنرب  یم  موجه  نآ  يوس  هب  ناـنچ  دـننک ،  یم  ّسح  ار  رادرم  هشـال  يوب  هک  یتقو 

ار نآ  رگا  هک  دشاب  یم  كانرطخرایـسب  یمدآ  يارب  ماقمو  لام  هب  تبـسن  یبلط  نوزفو  علوو  صرح  يرآ ،  دوش .  یم  زیت  رادرم  ندـیعلب 
لَثَم  : )) دومرف هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دروآ .  دهاوخ  دوجوب  وا  رد  ییوخ  هدـنّرد  درواین  رد  عرـش  لقع و  لرتنک  رد 

هک تسایرد  بآ  دننامه  یبلط )  هاج  یتسرپ و   ) ایند لثم  ( 141 ( ؛  ُهَُلتْقَی یّتَح  ًاشَطَع  َدادْزا  ُناشْطْعلا  ُْهنِم  َبِرَش  امَّلُک  ِرْحَْبلا  ِءام  ِلَثَمَک  اْینُّدلا 
ماـما زا  دـشک . )) یم  ار  وا  ماجنارـس  اـت ) دـشون  یم  نآ  زا  ردـق  نآ  و   ) دوـش یم  رتداـیز  شا  یگنـشت  دـماشایب ،  نآ  زا  هچره  هنـشت  مدآ 

َنِم اَهلَدَْـعبَءا  َناک  ًاّفل  اهِـسْفَن  یلَع  ْتَدادْزا  اَمَّلُک  ِّزَْقلا ،  َِةدُود  ِلَثَمَک  اْینُّدـلا  یَلَع  ِصیرَْحلا  ُلَثَم   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلعرقاب 
هار دـنت  یم  دوخ  رب  رتشیب  هچره  هک  تسا  مشیربا  مرک  لثم  نوچمه  بلط ،  ایند  صیرح  صخـش  لثم  ( 142 ( ؛  ًاّمَغ َتُومَت  یّتَح  ِجوُرُْخلا 

هظحالم هک  هنوگنامه  رـصع  ره  ياـهاروعاب  معلب  رطخ   - 1 دریم . )) یم  هّصغ  زا  هک  نآ  اـت  دوـش ،  یم  رت  رود  شتاـجن  ندـمآ و  نوریب 
هک نانچ  نآ  دوب ،  ّقح  ریسم  رد  تسخن  هک  دیوگ  یم  يدنمشناد  ملاع و  زا  نخس  هکلب  هدربن ،  یـسک  زا  یمان  ثحب  دروم  تایآ  دیدرک 

فص رد  هک  دیناشک  شطوقس  هب  نانچ  سفن  ياوه  زا  يوریپ  یتسرپ و  ایند  ماجنارس  اّما  دوش ،  فرحنم  يزور  درک  یمن  رکف  سک  چیه 
مان هب  يدرم  صخش ،  نیا  زا  روظنم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نارّـسفم  تاملک  رایـسب و  تایاور  زا  تفرگ .  رارق  ناطیـش  ناوریپ  ناهارمگ و 

بوسحم لیئارسا  ینب  روهشم  ياملع  نادنمشناد و  زا  درک و  یم  یگدنز  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رـصع  رد  هک  تسا  اروعاب )) معلب  ))
هک تفرگ  الاب  ردق  نآ  هار  نیا  رد  شراک  درک و  یم  هدافتسا  دنمورین  غلبم  کی  ناونع  هب  وا  دوجو  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  یّتح  دش و  یم 

همه دش و  فرحنم  ّقح  هار  زا  وا ،  ياهدیعو  دـعو و  و  نوعرف ))   )) هب لیامت  رثا  رب  یلو  دیـسر ،  یم  تباجا  هب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  شیاعد 
تسا هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تفرگ .  رارق  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نافلاخم  فص  رد  هک  اجنآ  ات  داد  تسد  زا  ار  دوخ  تاماقم 

یتسرپ ادخ  رب  ار  یتسرپ  اوه  هک  یسک  ره  هراب  رد  لاثم  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دنوادخ  سپس  تسا ،  معلب  هراب  رد  هیآ  لصا   : )) دومرف هک 
دوخ شناد  ملع و  هک  تسا  ینادنمشناد  رطخ  هزادنا  هب  یناسنا  عماوج  رد  يرطخ  رتمک  ًالوصا  ( 143  (( . ) تسا هتشاد  نایب  دهد ،  حیجرت 
ضر الا  یل  دالخ إ  إو   ) هّدام ناهج  قرب  قرز و  هب  لیامت  یتسرپ و  اوه  رثا  رد  دـنهد و  یم  رارق  دوخ  رـصع  ناراّبج  هنعارف و  رایتخا  رد  ار 
رثکا ّدح  دارفا  هنوگ  نیا  دوجو  زا  ماوع  مدرم  قیمحت  يارب  زین  اهنآ  دـنراذگ و  یم  اهتوغاط  رایتخا  رد  ار  دوخ  يرکف  ياه  هیامرـس  همه  ( 

هّللا یّلص  مالسا  ربمایپ  رـصع  زا  دعب  هتـشادن ،  ناربمایپ  ریاس  ای  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نامز  هب  صاصتخا  عوضوم  نیا  دننک .  یمار  هدافتـسا 
ای راـنید  مهرد و  ربارب  رد  ار  دوخ  یعاـمتجا  ذوـفن  شناد و  ملع و  اـهاروعاب )) معلب   )) هک دراد  همادا  زین  زورما  هب  اـت  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 

هداد و رارق  اهتوغاط  اهـساّبع و  ینب  اه و  هّیما  ینب  هنعارف و  ّقح و  نانمـشد  قفانم و  ياه  هورگ  رایتخا  رد  دـسح  هزیگنا  رطاخ  هب  ای  ماـقم و 
رب ود  نیا  دنشاب  هک  ات  هلا  دینادرگ  روهشم  ار  ود  نیا  ناهن  ادیپ و  تسا  هدوب  نینچمه  ناهج  رد  معلب  سیلبا و  رازهدص  ( 144  . ) دنهد یم 

ناوتن ار  رهق  ناگتـشک  درب  رهـش  يوس  هب  مچرپ  ار  ود  نیا  دندب  نادزد  سب  رهـش  ردـنا  هنرو  دـنلب  راد  رب  تخیوآ  دزد  ود  نیا  هاوگ  یقاب 
 ، هّکم رد  یناریا  جاجح  نینوخ  راتـشک  درگلاـس  تبـسانم  هب  لاس 1367  رد  ناشمایپ  زا  یـشخب  رد  هّرـس  سّدـق  ینیمخ  ماما  ( 145) درمش

رفک و زا  تئارب  دهاوخب  هک  ره  یناهج  رابکتسا  قطنم  رد  يرآ   : )) دومرف دناوخ و  اروعاب )) معلب  ناگداون   )) ار يدوعس  رابرد  ياه  یتفم 
مکح وا  رفک  لتق و  هب  اه  (( اروعاب معلب   )) ناگداون نیا  ناگداز  یتفم  و  ( 146) اه یتفم  دش و  دهاوخ  كرش  هب  مهّتم  دنک  هدایپ  ار  كرش 
هنوگ نامه  تسا ،  ندمآ  نوریب  تسوپ  زا  يانعم  هب  خالسنا ))   )) هّدام زا  َخَلَْـسنِا ))  )) بلطم 1 دنچ  حیضوت  ( 147  . . . (( . ) داد دـنهاوخ 

 . دروآ یم  نوریب  ناشندب  زا  ار  نادنفسوگ  تسوپ  هک  دنیوگ  یم  خّالـس  تهج  نیا  زا  باصق  هب  دیآ .  یم  نوریب  دوخ  تسوپ  زا  رام  هک 
اّما دوب ،  هدش  وا  نت  تسوپ  نوچمه  هک  تشاد  هطاحا  اروعاب )) معلب   )) رب نانچ  زاغآ  رد  یهلا  مولع  تایآ و  هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا 

ُهَعَْبتَءاَف  ) ریبعت زا   2 ( 148  ! ) داد رییغت  یّلک  هب  ار  دوخ  ریـسم  دنت ،  شخرچ  کی  اب  دمآ و  نوریب  تسوپ  نیا  زا  یتسرپ  اوه  هب  شیارگاب  وا 
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رارق قح  ریسم  رد  ًالماک  وا  هکارچ  دوب ،  هدرک  دیما  عطق  اروعاب )) معلب   )) زا ًابیرقت  ناطیـش  زاغآ  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ُناْطیَّشلا )
دیسر و وا  هب  درک و  بیقعت  ار  وا  تعرـس  هب  تسا ،  هدش  فرحنم  ّقح  هار  زا  هدرک و  ادیپ  یتسرپاوه  هب  لیامت  دید  هک  نیمه  اّما  تشاد ، 

اوه نامه  هک  نورد  گس  ینعی  (149 ؛ ) داد رارق  ناهارمگ  فص  رد  ار  وا  ماجنارس  تخادرپ و  يرگ  هسوسو  هب  تسشن و  شهار  رـس  رب 
رگید ترابع  هب  دـندناشن ؛  ّتلذـم  كاخ  هب  ار  اروعاـب )) معلب   )) دـنداد و مه  تسد  هب  تسد  نورب  گـس  اـب  تسا ،  یبلط  هاـج  یتسرپ و 

نمـشد ود  نیا  ّرـش  زا  دـندناشک .  يزور  هیـس  هب  ار  وا  ناطیـش  ینعی  یجراـخ ،  نمـشد  یناـسفن و  ياـه  شهاوخ  ینعی  یلخاد ،  نمـشد 
؛  َّیَلَع َبَلْکَتْـسا  ِدَق  ٍّوُدَـع  ْنِمَو  ینَبَلَغ  دَـق  ًيوَه  ْنِم  ُهّللَا  ای  َِکب  ُهاثْوَغاو   : )) تسا هدـمآ  اعد  رد  هک  نانچ  درب  هانپ  ادـخ  هب  دـیاب  كانرطخ 
یم لابند  ارم  هدـش و  رو  هلمح  نم  رب  گس  نوچمه  هک  ینمـشد  زا  وت  رب  هانپ  هدـش و  ّطلـسم  نم  رب  هک  سفن )  ياوه   ) زا داـیرف  ایادـخ ! 

رابجا هب  قح  ریسم  نامه  رد  ار  وا  میتسناوت  یم  میتساوخ ،  یم  رگا   : )) هک تسا  نیا  يانعم  هب  ُهانْعَفََرل ) اْنئِش  َْولَو   ) هلمج  3 ( 150 (( . ) دیامن
ّتنس اب  قح  ریسم  رد  دارفا  يرابجا  يرادهگن  هک  تسا  مّلسم  یلو  میهد . ))  الاو  ماقم  ار  يو  مولع ،  تایآ و  نآ  هلیـسو  هب  میراد و  هاگن 

هفاضا هلـصافالب  اذل  دوب ،  دهاوخن  یـسک  تمظع  ّتیـصخش و  هناشن  تسین و  راگزاس  تسا ،  هدارا  يدازآ  رایتخا و  ّتنـس  هک  راگدرورپ 
دییارگ یتسپ  هب   ، )) دیامیپب ار  يرتالاب  ماقم  زور  ره  شیوخ  شناد  مولع و  زا  هدافتـسا  اب  هکنیا  ياج  هب  وا  میتشاذگ و  ار  وا  ام  دـنک :  یم 
ياـنعم هب  دـالخا ))  )) هّداـم زا  دـلخا )) ( . )) ُهاوَه َعَبَّتاَو  ِضْرـالا  َیلِإ  َدَـلْخا  ُهَّنِکلَو  ( ؛ )) درک طوقـس  سفن  سوـه  اوـه و  زا  يوریپ  رثا  رب  و 

زا هیانک  اجنیا  رد  هک  دیبسچ  نیمز  هب  هشیمه  يارب  ینعی  ضْرالا )  َیلِإ  َدَـلْخَا   ) نیا رب  انب  تسا ،  ندرک  رایتخا  اج  کی  رد  یمئاد  تنوکس 
 : دـیوگ یم  تسرپ  اوه  دارفا  هنوگ  نیا  هراـبرد  ناـیاپ  رد  ( 151  (( . ) تسا يدام  یگدـنز  عورـشمان  تاّذـل  قرب و  قرز و  هدام و  ناـهج 

ياهشناد مولع و  يونعم  ياه  هیامرس  هک  رتالاب  نیا  زا  یمتس  هچ  دنا . )) هتشاد  اور  متس  نتـشیوخ  رب  اهنیا  (( ؛ ) َنوُِملْظَی اُوناک  ْمُهَـسُْفنَءاَو  )
هب دـنراذگ و  یم  روز ))  )) و رز ))  )) نابحاص رایتخا  رد  ددرگ ،  ناـشیاه  هعماـج  اـهنآ و  دوخ  يدنلبرـس  ثعاـب  دـناوت  یم  هک  ار  شیوخ 

(152  . ) دنناشک یم  طوقس  هب  ار  يا  هعماج  دوخ و  ماجنارس  دنشورف و  یم  زیچان  ياهب 
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ِیف یِِهب  َراَْهناَف  ( 156) ٍراَه ( 155) ٍفُرُج ( 154) اَفَش یَلَع  ُهَنَْیُنب  َسَّسَءا  ْنَّم  مَءا  ٌْریَخ  ٍن  اَوْضِرَو  ِهَّللا  َنِم  يَْوقَت  یَلَع  ( 153) ُهَنَْیُنب َسَّسَءا  ْنَمَفَءا  )
ایآ ( )) 157  ( . ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمُُهبُوُلق  َعَّطَقَت  نَءا  َّالِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًۀَـبیِر  ْاْوََنب  يِذَّلا  ُمُُهنَْیُنب  ُلاَزَیَـال  َنیِِملَّظلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَیَال  ُهَّللاَو  َمَّنَهَج  ِراـَن 

یتسس هاگترپ  رانک  رب  ار  نآ  ساسا  هک  یسک  ای  تسا ،  رتهب  هدرک  انب  وا  يدونـشخ  ادخ و  زا  زیهرپ  رب  ار  دجـسم )  ) نآ هدولاش  هک  یـسک 
هداهن اهنآ  هک  ار  ییانب  نیا  اما )  ! ) دنک یمن  تیاده  ار  نارگمتس  هورگ  دنوادخ  و  دزیر ! ؟  یم  ورف  خزود  شتآ  رد  ناهگان  هک  هدومن  انب 

 ، دـنریمب و   ) دوش هراپ  هراپ  ناشیاهلد  هکنیا  رگم  دـنام ؛  یم  یقاـب  ناـشیاهلد  رد  دـیدرت ،  کـش و  هلیـسو  کـی  تروص  هب  هراومه  دـنا ، 
دزن قحز  اوقت  رب  تشِه  دوخ  نید  يانب  وک  ایآ  سکره  تسا . )) !  میکح  اناد و  دـنوادخ  و  دور ) یمن  نوریب  اـهنآ  لد  زا  زگره  هنرگو ، 
یهت نآ  ریز  هتـشگ  یلیـس  هک ز  یهن  رب  ینعا  يدور  رانک  رب  داـهن  سک  ییاـنب  زا  فرج  افـش  رب  داـمتعا  اـی ز  نارتهب  ناوضر  هب  مه  دوخ 
ددرگ تسُس  اهداینب  زا  دشاب  سب  رت  تسُس  انب  نتشه  نینچنیا  ینیمز  رب  فالخ  یب  نداتف  رب  فرشم  کیل  فاکـش  اب  هداتـس  اپ  رب  شرهاظ 

هک دبا  ات  ناشانب  نآ  تسلازیال  ناهج  ردنا  ناشدوصقم  زا  دیاز  ناملاظ  رب  ادخ  دـیامنن  هار  شا  یناب  اب  انب  نآ  مّنهج  رد  شیناد  رگ  دـتف  وا 
دندومن نوچ  ّمهم  ناز  ینعی  دوزفا  ناشدقح  ناشیءار  داسفز  کش و  زا  دشاب  ناشیاهلد  رد  هک  يزیچ  زا  دـیاز  دـسح  زا  دانع و  زا  دـنداهن 

خزود هب  مه  ناشبیرخت  نآ  دشاب  هشیمه  ای  دـنا  هتـسویپ  مغ  هودـنا و  ناردـنا  دـنا و  هتـسخ  ترـسح  دـقح و  قافن و  زا  مدـهنم  ناشانب  نآ 
ياناد نآ  دزن  نآ  لثم  رب  مدـنز  هبوت و  هب  ای  بوخ  تشز و  لاصخ  زا  كارداز  یب  بولق  ناش  ددرگ  هک  زج  هراپ  هراـپ  ناشبیذـعت  لـصّتم 

ناقفانم هرابرد  نآ  زا  لبق  هیآ  ود  الاب و  تایآ  لوزن  نءاش  ( 158  ) ماقتنا ردنا  مکاح  تمکح  هب  مه  مامت  اهتّین  هب  اناد  دوب  قح  ناهن  ادیپ و 
(( رارـض دجـسم   )) ار نآ  نآرق  هک  دندرک  ابق ))  )) دجـسم یکیدزن  رد  يدجـسم  سیـسءات  هب  مادقا  داسفا  هقرفت و  دصق  هب  هک  هدـش  لزان 
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 . داد رارق  رهـش  ياه  هلابز  نتخیر  زکرم  ارنآ  ّلـحم  دومن و  بارخ  ارنآ  دـنوادخ  روتـسد  قبط  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  دـیمان و 
دیامرف یم  دنک و  یم  هسیاقم  مهاب  ار  رارض ))  )) و ابق ))  )) دجسم ود  نیا  ناسّـس  ؤم  همانرب  لمع و  رّکفت و  زرط  اج  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 

یتسس هاگترپ  هبل  رب  ار  نآ  هدولاش  هک  یـسک  ای  تسا ،  رتهب  هداهن  یهلا  ياضر  اوقت و  هیاپ  رب  ار  ابق )  ) دجـسم نآ  يانب  هک  یناسک  ایآ  : ))
ناقفانم و راک  یتسـس  رّکفت و  یتابث  یب  رگنایب  هیبشت  نیا  درک . )) ؟ !  دهاوخ  طوقـس  مّنهج  شتآ  رد  يدوز  هب  هک  هداهن  خزود  رانک  رد 

رایـسب نیمز  نامتخاس ،  کی  يانب  يارب  هک  دـننام  یم  یـسک  هب  نانم  ؤم  تساهنآ .  ياه  همانرب  نانم و  ؤم  راک  ياقب  هشیدـنا و  ماکحتـسا 
نامتخاس هک  دنتـسه  یـسک  دـننام  ناقفانم  اما  دـننک ،  یم  انب  نئمطم  ماود و  رپ  یحلاصم  اب  هدولاش  زا  ار  نآ  هدرک و  باختنا  ار  یمکحم 

قافن هک  هنوگنامه  دزاس .  یم  دنک ،  طوقس  دراد  ناکما  نآ  ره  هدرک و  یلاخ  یلک  هب  ار  نآ  ریز  بالیس  هک  يا  هناخدور  هبل  رب  ار  دوخ 
ورف تسا  نکمم  نآ  ره  نامتخاس  نیا  هدولاش .  هیاپ و  نودـب  دراد  يرهاظ  زین  ینامتخاس  نینچ  دـشاب و  یم  زین  اوتحم  دـقاف  دراد  يرهاظ 

 ، ادـخ ياضر  بلج  يراکزیهرپ و  دـماجنایب .  ییاوسر  هب  دـهد و  ناشن  ار  دوخ  نطاب  تسا  نکمم  هظحل  ره  زین  قافن  لها  بتکم  دزیرب ، 
اب یگناگیب  ینعی  قافن ،  اّما  تسا .  تابث  اقب و  لماع  کش  نودـب  نآ  سیماون  شنیرفآ و  ناهج  اب  یماگمه  ّتیعقاو و  اب  یگنهامه  ینعی 

ینادرگرـس تریح و  تلاح  هب  هراشا  مّود  هیآ  رد  نآرق  تساـنف .  لاوز و  لـماع  دـیدرت  نودـب  هک  شنیرفآ  نیناوق  زا  ییادـج  اـهتّیعقاو و 
ناونع هب  هراومه  دندرک  اپ  رب  ناشدوخ  هک  ار  ییانب  یتح  هک  دننادرگرـس  قافن  تملظ  رد  نانچ  اهنآ  دیامرف :  یم  هدومن ،  ناقفانم  یمئاد 

لیاز ناشدیدرت  رپ  لد  زا  نآ  شقن  رثا و  دنا  هدنز  ات  دنام و  یم  یقاب  اهنآ  بولق  رد  دیدرت ،  کش و  هجیتن  ای  دیدرت ،  کش و  لماع  کی 
خیرات رسارس  رد  ناناملسم  مومع  يارب  تسا  یسرد  رارـض )) دجـسم   )) ناتـساد  )) رارـض دجـسم  ناتـساد  زا  گرزب  یـسرد  ددرگ .  یمن 

رهاظ نانچنآ  دیابن  زگره  ناناملسم  هک  دهد  یم  ناشن  ینـشور  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  لمع  دنوادخ و  راتفگ  ناشیگدنز ، 
قفانم  )) و قافن ))   )) دیاب ناملسم  دننام .  رانک  رب  ربخ و  یب  یلـصا  فادها  زا  دننک و  هاگن  بناج  هب  قح  ياه  هفایق  هب  اهنت  هک  دنـشاب  نیب 

دجـسم نآرق و  زا  يرادـفرط  سابل  رد  بهذـم و  نید و  هرهچ  رد  رگا  یتح  دسانـشب ،  هرهچ  سابل و  ره  رد  ناکم و  نامز و  ره  رد  ار  (( 
راّبج و ياههاگتـسد  نارگ و  رامعتـسا  مسر  هار و  هراومه  تسین ،  يا  هزات  زیچ  بهذـم ))  ّدـض  رب  بهذـم   )) زت زا  هدافتـسا  دـشاب !  هدوب 

اهنآ رامعتـسا  سپـس  لافغا و  يارب  شیارگ  نامه  زا  دـنراد ،  یبلطم  هب  یـصاخ  شیارگ  مدرم  رگا  هک  هدوب  نیا  یعامتجا  ره  رد  ناقفانم 
هدوب نیمه  لطاب  بهاذم  یبالق و  ناربمایپ  نتخاس  هفـسلف  ًالوصا  دنریگب .  کمک  بهذم  ّدض  رب  بهذم  يورین  زا  یتح  دـننک و  هدافتـسا 
رـصع رد  مه  نآ  هنیدم ))   )) دننام یطیحم  رد  تسا  یهیدب  دـنزادنیب .  ناشهاوخلد  ریـسم  رد  ار  مدرم  یبهذـم  ياهـشیارگ  هار  نیا  زا  هک 

یبهذمال دیاب  هکلب  دوبن ،  نکمم  مالسا  ّدض  رب  راکشآ  هزرابم  نآرق ،  مالسا و  هداعلا  قوف  ذوفن  نآ  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ 
دوخ هب  لمع  سابل  اهنآ  ءوس  تاّین  دنوش و  بذج  لد  هداس  مدرم  ات  دننک ،  هضرع  دـنچیپب و  ّقح  سابل  رد  ار  لطاب  بهذـم و  هفافل  رد  ار 

هیزجت و لها  رگن و  هدنیآ  نیب ،  عقاو  هاگآ ،  رایـشوه ،  دیاب  ناملـسم  دروخب . . . .  ار  رهاوظ  هنوگنیا  بیرف  دـیابن  ناملـسم  یلو  دـشوپب . 
يارب ار  دوخ  دـهد و  صیخـشت  ناپوچ  سابل  رد  ار  اهگرگ  دسانـشب ،  هتـشرف  سابل  رد  ار  ناوید  دـشاب .  یعامتجا  لئاسم  همه  رد  لـیلحت 

دوش و یـسررب  تاّین  زیچ  همه  زا  شیپ  دـیاب  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  یـساسا  لصا  کی  دزاس .  هدامآ  امن  تسود  نانمـشد  نیا  اب  هزرابم 
لد رد  یتـّین  یـسک  تسین  نکمم  اـما  تسا ،  ینطاـب  رما  کـی  ّتین  هچرگ  نآ ،  رهاـظ  هب  هن  دراد ،  نآ  ّتین  هـب  یگتـسب  یلمع  ره  شزرا 
نیا باوج  اجنیا  زا  دشاب .  رهام  داتسا و  هداعلا  قوف  یـشوپ  هدرپ  رد  دنچ  ره  دوشن ،  رهاظ  شلمع  رانک  هشوگ و  رد  نآ  رثا  دشاب ،  هتـشاد 
دننک ناریو  ار  ادخ  هناخ  ینعی  دجسم ،  داد  روتسد  ماقم  تمظع  نآ  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  لا  ؤس 

ناطیـش هناخ  دـشاب ،  قافن  هقرفت و  نوناک  هک  یناکم  اریز  دـنزاس !  رهـش  هلبزم  دـننک  ریهطت  ًاروف  دـیاب  دوش ،  هدولآ  رگا  هک  ار  یناـکم  و 
نایم رد  داّحتا  ّتیمها  هک  دوش  یم  نشور  زین  عوضوم  نیا  ثحب  نیا  زا  ( )) 159  (( . ) سّدقم ناکم  هن  تسا ،  هناختب  ادخ ،  هناخ  هن  تسا 

فالتخا و هقرفت و  داجیا  ثعاب  رگید  دجسم  رانک  رد  يدجسم  نتخاس  رگا  یتح  هک  تسا  دایز  يردق  هب  مالسا  رظن  رد  نیملسم  فوفص 
هلصاف دیابن   : )) دنا هتفگ  املع  زا  یضعب  اذل  ( 160  (( . ) تسا سّدقمان  زادنا  هقرفت  دجسم  نآ  ددرگ ،  ناناملسم  فوفص  نایم  رد  فاکش 
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یـصخش ضارغا  ای  یموق و  ياهبّـصعت  يور  هک  اهنآ  نیا  رب  انب  دنراذگب ،  رثا  رگیدکی  عامتجا  يور  هک  دـشاب  مک  نانچنآ  دـجاسم  نایم 
قنور و یب  تولخ و  اهنآ  تعامج  فوفص  هک  دننک  یم  هدنکارپ  نانچنآ  ار  نیملسم  تاعامج  دنزاس و  یم  رگیدکی  رانک  رد  ار  دجاسم 

(161 (( . ) دنهد یم  ماجنا  یمالسا  فادها  فالخ  رب  یلمع  دوش ،  یم  حور  یب 

نادهاجم تراجت  لَثَم  - 16

ِۀلَرْوَّتلا ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  اًدـْعَو  َنُولَتُْقیَو  َنوـُُلتْقَیَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوـُِلتَُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَءاـِب  مَُهل  اَوـْمَءاو  ْمُهَـسُفنَءا  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  يَرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ  )
دنوادخ ( )) 162  ( . ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُـه  َکـِل  اَذَو  یِِهب  ُمتْعَیاـَب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَبـِب  ْاوُرِْـشبَتْساَف  ِهَّللا  َنِم  یِهِدـهَِعب  یَفْوَءا  ْنَمَو  ِناَءْرُْقلاَو  ِلـیِجنِْالاَو 

یم دـننک ،  یم  راـکیپ  ادـخ  هار  رد  هک : )  هنوگنیا  هب  ( ؛  دـشاب ناـنآ  يارب  تشهب  شربارب )  رد   ) هک درخ  یم  ار  ناـنم  ؤم  لاوـما  اـهناج و 
رت رادافو  شدهع  هب  ادخ  زا  یسک  هچ  هدمآ و  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  ادخ ،  رب  تسا  یقح  هدعو  نیا  دنوش ؛  یم  هتشک  دنـشک و 

نانم ؤم  زا  دـیرخ  قح  گرزب . ))  يزوریپ  نآ  تسا  نیا  و  دـیا ؛  هدرک  ادـخ  اب  هک  يدتـس  داد و  هب  امـش  رب  داـب  تراـشب  نونکا  تسا ! ؟ 
یکولمم دـبع  داد  هدـنب  رب  وا  مه  ناج  لام و  هنر  داهج و  رحب  زا  تسا  صیرحت  هب  نیا  تشهب  رب  ار  ناشلاوما  مه  ناـج و  تشرـس  شوخ 

ات ار  وا  تسیچ  داد  دوج  ضحم  هک  دوخ  دوس  هب  ین  داد  دوب  ار  وا  رم  قلطم  کلام  دوب  مورحم  دوخ  دوب  دوجو و  زا  دوب  مودـعم  دوخ  هک 
رگید فطل  دوش  یش ء  رگد ال  وا  دوجوم  تسین  دوش  يو  زا  ضیف  عطق  ینآ  هک  رگ  قحتسم  یـضیف  هب  دشاب  یمد  ره  قح  هب  دشورفب  هک 
 . . . ضرغ دـُب  ناشیا  رب  ّتنج  نداد  ضوع  ار  ناشیا  رم  ّتنج  مهد  یم  لام  ناـج و  مناگدـنب  زا  مرخ  یم  لـالجلاوذ  ( 163) را تفگ  دوب 
نوچ ازج  ردنا  تشهب  ناتسب  مهر  رد  ادف  ار  دساف  ود  نیا  نک  یم  تفگ  رورغ  نایغط و  بابـسا  مه  لام  روش  رـش و  دص  هیام  دشاب  سفن 

نآ دندرگ  هتشک  دنشک و  یم  لاتق  ناج  زا  دننک  یم  قح  هر  رد  تسا  يو  کلس  رد  هن  دشورفن  هکره  تسا  يو  کلم  ناک  هچنآ  وا  درخ 
هدـعو نآرق  هب  مه  باطخ  نیا  لیجنا  تاروت و  رد  تسه  نامگ  یب  تباث  تسا  قح  هدـعو  نآ  رب  ار  ناـشیا  تسا  هداد  قح  هدـعو  لاـجر 
دیدرگ وا  هب  هک  شیوخ  عیب  يرـش و  رب  ینعی  داش  دوس  عیب و  نآ  رب  دیـشاب  سپ  داش  دوج  هاـش  زا  دـهع  هب  رت  یفاو  تسیک  باوث  رب  ینعی 

هب ار  دوخ  لاـعتم  دـنوادخ  لاـثم  نیا  رد  هیبشت  هجو  ( 164) اـطعلاوذ زا  گرزب  يراگتـسر  امـش  رهب  وکن  عیب  نیا  تسه  شیپ  زا  دوـس  نیا 
زا  . )) تسا نانآ  لاوما ))  اهناج و   )) هلماعم دروم  يالاک  هک  تسا  هدرک  هیبشت  هدنـشورف ))   )) هب ار  نادـهاجم  ناـنم و  ؤم  و  رادـیرخ )) ))

و تمیق ))   (( ، )) عاتم  (( ، )) هدنشورف (( ، )) رادیرخ  : )) زا دنترابع  هک  دراد  دوجو  یـساسا  نکر  جنپ  تقیقح  رد  هلماعم  ره  رد  هک  اجنآ 
اهناج و  هدنشورف ))   )) ار نانم  ؤم  و  رادیرخ ))  )) ار شدوخ  تسا .  هدرک  هراشا  ناکرا  نیا  مامت  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هلماعم ، ))  دنس  ))

 . تسا هداد  رارق  هلماعم  نیا  دنس  ار  نآرق  لیجنا و  تاروت ،  ینامـسآ  باتک  هس  و  ( 165 () اهب  (() نمث  )) ار تشهب  و  عاتم ))   )) ار لاوما  و 
مالـسا راوگرزب  ربمایپ  هلماعم  نیا  لّالد   : )) دنا هتفگ  هدوزفا و  نادب  زین  ار  هدنـشورف  رادـیرخ و  نایم  یجنایم  هطـساو و  ناگرزب  زا  یـضعب 

فرط هب  هک  تسا  لومعم  ناگدـننک  تراجت  ناـیم  رد  هک  هنوگناـمه  هلماـعم ،  نیا  مسارم  ماـجنا  زا  سپ  هکنیا  بلاـج  ( 166  (( . ) تـسا
؛ )  یِِهب ُمتْعَیَاب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  ْاوُرِْـشبَتْساَف   ، ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  ینیبب ،  ار  شریخ  هک  دـنراد  یم  راهظا  دـنیوگ و  یم  کیربت  لباقم 

هب شا  هدنب  زا  ار  شدوخ  لام  یقیقح  کلام  هک  تسا  يدوسرپ  هلماعم  ًاعقاو  دیا . )) هداد  ماجنا  هک  يا  هلماعم  نیا  هب  امش  رب  داب  تراشب  ))
هدش تیاور  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  زا  تسا .  نتفگ  شاب  داش  کیربت و  هتسیاش  دتـس  داد و  نیا  یتسار  هب  درخب !  شدوخ  تشهب  ياهب 

درک و توالت  ار  نآ  دنلب  يادص  اب  دوب و  دجـسم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  دش ،  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  دـیوگ :  یم  هک 
نونکا هک  یتاملک  نیا  ایآ  دیسرپ :  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  زا  دمآ و  کیدزن  راصنا  زا  يدرم  هاگنآ  دنتفگ .  ریبکت  مدرم 

ٌْعیب  : )) تفگ يراصنا  درم  يرآ .  دومرف :  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  تسا ؟  هدـش  لزاـن  ادـخ  فرط  زا  دوب و  هیآ  يدرک  تئارق 
میهاوخن دـنوش  نآ  خـسف  راتـساوخ  رگا  مینک و  یمن  خـسف  ار  هلماعم  نیا  زگره  ام  يدوس ؟  رپ  هلماعم  هچ  ُلیقَتْـسَن ؛  ـال  َو  ُلـیُقن  ـال  ٌحـِبار 

 ! ! (( . دـهد یم  یقاب  تشهب  ضوع  رد  درخ و  یم  ار  یناـف  لاوما  بویعم و  ياـهناج  هک  رتدوسرپ  نیا  زا  يا  هلماـعم  هچ   (( . )) تفریذـپ
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قح سپ  دنک .  ّدر  ار  وا  دناوت  یمن  دـشاب ،  هاگآ  وا  ياهبیع  هب  ندـیرخ  ماگنه  هب  درخب و  ار  یبویعم  هدرب  سکره  دومرف :  يزیزع  ( 167)
زا هک  دیُّما  ( 168  . ) دـیامرفن ّدر  ار  ام  دوخ  مرک  هاگرد  زا  هک  تسا  دـیما  تسا ،  هاگآ  ام  بویع  همه  هب  هک  دـیرخ  یلاح  رد  ار  ام  یلاـعت 
ملع هب  وت  يدیرخب  بیع  هب  هگنآ  يدید  يدـید  ارم  لزع  ملع  هب  وت  مرادـیرخ  وت  فطل  یبیع  همه  هب  نم  نوچ  نم  مدرگن  دودرم  تلـضف 

تراجت هلماعم و  ياهب  ثحب  دروم  هیآ  رد  ریظن  یب  تراـجت  - 1 اه :  هتکن  ( 169  ) يدیدنـسپ دوخ  هچنآ  نکم  ّدر  نامه  ملع  هب  نم  نآ و 
یم تشهب  زا  رتالاب  نآ  ياهب  هک  دنک  یم  لقن  ار  يرگید  دتـس  داد و  هلماعم و  نآرق  رد  یلو  هدش ،  هداد  رارق  تشهب ))   ، )) ادخ اب  ناسنا 

ٌفُوَءر ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِتاَضْرَم  َءآَِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  دیامرف ( :  یم  هکنانچ  تسا ،  راگدرورپ  يدونـشوخ ))  اضر و   )) نآ دشاب و 
یّلصربمغیپ هاگیاج  رد  نتفخ  ماگنه  هب  تیبملا ))  ۀلیل  رد   )) مالّـسلا هیلع  یلع  نوچمه  راکادف ،  نامیا و  اب   ) مدرم زا  یـضعب  (( ؛ )  ِداَبِْعلِاب

(170  (( . ) تسا نابرهم  شناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  و  دنـشورف ؛  یم  ادـخ  يدونـشوخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  مّلـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ماـمت هکلب  تسا )  مهم  ود  ره  هچ  رگا   ) خزود زا  یـسرت  هن  دـنراد و  تشهب  هب  يرظن  هن  دوـخ  يزاـبناج  ربارب  رد  دارفا  زا  هتـسد  نیا  ینعی 
تهج نیمه  هب  دیاش  دـهد و  ماجنا  تسا  نکمم  ناسنا  هک  تسا  يا  هلماعم  نیرتالاب  نیا  تسا و  راگدرورپ  يدونـشوخ  بلج  نانآ  هجوت 

هک تسا  یهلا  فاطلا  زا  نیا  دنتـسه و  هداـعلا  قوف  راـک  نیا  هب  رداـق  هک  دـنمدرم  زا  یـضعب  اـهنت  ینعی  ِساـّنلا ، ) َنِمَو   : ) دومرف هک  تسا 
هدش لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  نءاش  رد  هیآ  نیا   : )) دیوگ یم  تسا ،  ّتنس  لها  ناگرزب  زا  یکی  هک  یلازغ ))   . )) دوش یم  یـضعب  لماش 

رد تسا ،  نّنـست  لـها  فورعم  نارّـسفم  زا  هک  زین  یبـلعث ))  ( )) 171 (( . ) دـیباوخ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  رتسب  رد  هک  هاـگنآ 
تقو نآ  رد  هک  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دنک ،  ترجه  هنیدم  هب  هّکمزا  تفرگ  میمصت  مالساربمغیپ  هک  یماگنه   : )) دیوگ یم  دوخ  ریـسفت 

نونکا دنناسرب ،  لتق  هب  ارم  دنروآ و  موجه  نم  رـس  رب  بشما  دنراد  میمـصت  ناکرـشم  یلع ،  ای  دومرف :  وا  هب  دناوخارف و  تشاد  لاس   21
دننک لایخ  نانآ  ات  شوپبدوخ  يوررب  مدیشک  یم  دوخ  يور  هب  باوخ  ماگنه  نم  هک  ار  یگنرزبس  هچراپ  نآو  باوخب  نم  هاگیاج  رد  وت 

نانمشد ّرـش  زا  امـش  مباوخب  امـش  رتسب  رد  نم  رگا  درک :  ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنیاین .  نم  یپ  رد  ما و  هدیباوخ  دوخ  هاگباوخ  رد  نم 
قیال شناج  هک  دش  لاحشوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  يرآ .  دومرف :  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  درب ؟  دیهاوخ  تمالـس  هب  ناج 
هّللا یّلصربمایپ  دوب  یناج  ار  هک  ره  دنامزاب  یناج  هب  یک  دوب  یناطلس  وت  نوچ  لوبقرگ  نیریش  ناج  ددرگ :  ادخ  لوسر  هقدص  نابرق  دش 

رد دیباوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلصربمایپ  هاگباوخ  رد  قایتشا  لامک  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  تفر و  نوریب  هّکم  زا  هنابش  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
رت ینالوط  ار  امش  زا  یکی  رمع  مدرک و  داجیا  يردارب  امش  نیب  نم  هک  داتـسرف  یحو  لیئاکیم ))   )) و لیئربج ))   )) هب دنوادخ  ماگنه  نیا 

اهنآ هب  دندشن .  رـضاح  مادکچیه  دراد  مّدقم  دوخ  رب  ار  يرگید  یگدنز  دنک و  سفن  هب  راثیا  تسا  رـضاح  امـش  زا  کی  مادک  مداد  رارق 
ظفاح و دیورب و  نیمز  هب  دزاس  وا  يادـف  ار  شیوخ  ناج  هدـش  هدامآ  هدـیباوخ و  نم  ربمغیپ  رتسب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نونکا  دـش  یحو 

نیرفآ هب  هب   : )) تفگ یم  لیئربج  دندوب  هتسشن  مالّسلا  هیلع  یلع  ياپ  نیئاپ  لیئاکیم  رـس و  يالاب  لیئربج  هک  یماگنه  دیـشاب .  وا  نابهگن 
بـش نآ  لیلد  نیمه  هب  دیدرگ و  لزان  الاب  هیآ  ماگنه  نیا  رد  و  دنک . )) یم  تاهابم  ناگتـشرف  رب  وت  هطـساو  هب  دـنوادخ  یلع !  يا  وت  هب 

گرزب ياه  ّتیـصخش  زا  یکی  هک  تسا  تیاور  رد  یتشهب  هناـخ  هلاـبق  - 2 ( 172  (( . ) تسا هدش  هدـیمان  تیبملا ))  ۀـلیل   )) مانب یخیرات 
دش و یم  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  هنیدم  هب  ّجح  رفس  ماگنه  لاس  ره  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ناتـسود  نایعیـش و  زا  لماع و  لبج 

يا هناخ  هنیدم  رد  هک  داتفا  رکف  هب  دـعب  تشاد .  همادا  همانرب  نیا  لاس  نیدـنچ  دـنام ،  یم  نامهم  ناونع  هب  ترـضح  نآ  راوج  رد  یتّدـم 
نم يارب  يا  هناخ  کی  غلبم  نیا  اـب  درک :  ضرع  داد و  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  مهرد  رازه  هد  غلبم  اذـل  دوشن ،  ماـما  محازم  درخب و 
نآ مامت  درک و  لوبق  مه  مالّـسلا  هیلع  ماما  موشن .  امـش  تمحز  ثعاب  مورب و  مدوخ  لزنم  هب  میآ  یم  هنیدم  هب  یتقو  هک  دینک  يرادـیرخ 

هلماعم ایآ  تیادـف ،  هب  مناج  درک :  ضرع  دـمآ و  ماما  روضح  هب  تشگرب  هّکم  زا  یتقو  درم  نآ  درک .  میـسقت  تاداس  يارقف  نیب  ار  غلبم 
مـسب تسا :  هتـشون  نینچ  هلابق  رد  دید  داد و  وا  هب  ار  هلابق  هاگنآ  ما ،  هتـشون  تیارب  مه  ار  شا  هلابق  يرآ ،  دومرف :  ماما  دیداد ؟  ماجنا  ار 

راهچ ياراد  هک  سودرف  رد  يا  هناخ  یلماع  لبج  صخـش  نالف  هب  دّمحم  نب  رفعج  تخورف  هک  تسا  يا  هلابق  نیا   )) میحرلا نمحرلا  هّللا 
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نآ تسا . ))  یلع  نب  نیسح  نآ  راهچ  دح  یلع و  نب  نسح  شمّوس  دح  نینم ،  ؤملا  ریما  شمّود  دح  هّللا ،  لوسر  شلوا  دح  تسا :  ّدح 
نیا هب  نم  تنابرق  هب  مناج  ناجاقآ ،  درک :  ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدنسرخ  لامک  اب  دش  علّطم  هلابق  نیا  ياوتحم  زا  یتقو  درم 

مراودیما ما  هدرک  میسقت  ینیـسح  ینـسح و  تاداس  ياهریقف  نیب  ار  وت  لوپ  مامت  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  متـسه .  یـضار  هلماعم 
ماـما زا  تفرگ و  ار  هلاـبق  درم  نآ  دـیامرف .  اـطع  ار  وـت  شاداـپ  تشهب  رد  دـنک و  لوـبق  وـت  زا  ار  قاـفنا  شـشخب و  نـیا  لاـعتم  دـنوادخ 

 : تفگ داد و  مسق  ار  اهنآ  درک و  عمج  ار  شلایع  لها و  دش ،  ضیرم  هک  تشدگن  يزور  دنچ  تشگزاب و  شنطو  هب  درک و  یظفاحادخ 
تفر و ایند  زا  يرامیب  نامه  رد  دـینک و  نفد  نم  اب  دـیراذگب و  منفک  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلابق  نیا  متفر ،  اـیند  زا  نم  هاـگره 

دنتفر شربق  رس  یناوخ  هحتاف  يارب  هک  دعب  زور  دندرک .  نفد  شدوخ  اب  هتشاذگ و  شنفک  رد  ار  هلابق  نآ  وا  ّتیـصو  قبط  شناگدنامزاب 
نم هب  هچنآ  هب  دّمحم  نب  رفعج  دنگوس ،  ادخ  هب  تسا :  هدش  هتشون  درم  نآ  لوق  زا  شلیذ  رد  هدش و  هداهن  ربق  يور  هلابق  نامه  دندید  ، 

(173  . ) درک افو  دوب  هداد  هدعو 

بآ یگدنز و  لَثَم  - 17

ُضْرالا ِتَذَـخَءا  َذِإ آ  َّیَّتَح  ُمَْعنـالاو  ُساَّنلا  ُلُـکْءاَی  اَّمِم  ِضْرـالا  ُتاَـبَن  یِِهب  َطَـلَتْخاَف  ِءَّاَـمَّسلا  َنِم  ُهَْنلَزنَءا  ٍءَّاَـمَک  اَْینُّدـلا  ِة  اوَیَْحلا  ُلَـثَم  اَـمَّنِإ  )
(177) َنْغَت ْمَّل  نَءاَـک  ( 176) ادیِـصَح اَهَْنلَعَجَف  اًراَهَن  َْوءا  ًْالَیل  اَنُْرمَءا  َّاَـهیَتَءا  َّاَْـهیَلَع  َنوُرِدَـق  ْمُهَّنَءا  َّاَُـهلْهَءا  َّنَظَو  ( 175) ْتَنَّیَّزاَو ( 174) اَهَفُرْخُز
رب هک  میا ؛  هدرک  لزان  نامـسآ  زا  هک  تسا  یبآ  دننامه  ایند ،  یگدـنز  لثم  ( )) 178 ( . ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ِتَیالا  ُلِّصَُفن  َِکل  اَذَـک  ِسْمالِاب 
نآ زا   ) ار دوخ  ییاـبیز  نیمز ،  هک  یناـمز  اـت  دـیور  یم  دـنروخ ،  یم  نآ  زا  ناـیاپراهچ  مدرم و  هک  نیمز  نوگاـنوگ )   ) ناـهایگ نآ  رثا 
رد ای  ماگنه  بش  ام  نامرف  ناهگان )  ( ؛  دندرگ دـنم  هرهب  نآ  زا  دـنناوت  یم  هک  دـنوش  یم  نئمطم  نآ  لها  و  ددرگ ،  یم  نییزت  هتفرگ و  (
 ( ییوگ  ) هک مینک  یم  ورد  ار  نآ  نانچنآ  و  میزاس )  یم  ّطلـسم  نآ  رب  ار  يا  هقعاص  اـی  امرـس  ( ؛  دـسر یم  ارف  نآ )  يدوباـن  يارب   ) زور
هک دوبن  نیا  زا  ریغ  میهد . ))  یم  حرش  دننک ،  یم  رکفت  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ  تایآ  هنوگ  نیا  تسا  هدوبن  يرازتشک )  نینچ   ) زگره
هک اـی  نیمز  زا  تسر  هک  ضرـالا  تاـبن  دوـخ  نیجع  تشگ و  هتخیمآ  نآ  هب  سپ  نامـسآ  دـیاک ز  تسا  یبآ  لـثم  رد  ناـهج  نیا  شیع 

لوقب زا  بوبح و  زا  رایتخا  نآ ز  دـنروخ  یم  مدرم  هچنآ  ببـس ز  نآز  یـضعب  هب  ددرگ  طـلتخم  ( 179  ) بجعلاوب زا  تابن  نآ  یـضعب ز 
تفرگب زاب  شا  (181  ) هیاریپ نیمز  هک  یتقو  هب  ات  هاک  زبس و  هفولع  ینعی  رت  کشخ و  هایگ  نآ  زا  دـنروخ  مه  نایاپراچ  راـمث  زا  و  ( 180)

دنتـشادنپ دوخز  ار  نآ  ضرا  لها  سورع  نوچ  ییوکن  رد  نّیزم  ُدب  سوفن  ردـناک  ( 183  ) یهّرف و  ( 182) دومن زا  شا  هیاـم  زا  داد  هچنآ 
رظن رد  ار  نیمز  نآ  میدوـمن  سپ  زورف  لد  ضرع  هب  یناریو  رهب  زور  هک  اـی  بش  اـم  رما  دـمآ  هک  اـت  دنتـشاد  یم  رگم  تردـق  نآ  رب  هک 

(184  ) سمطز وا  دوجوم  هکَنْغَت  َْمل  تسیچ  هایگ  راثآ  هن  يرف  وا  رد  ین  هایس  کشخ  هدنکرب و  لطاب و  رس  هب  رس  هدی  ردب و  ضرا  وچمه 
هیبشت هجو  ( 186  ) شیب هشیدـنا  دـننک  هک  یموق  رهب  شیوـخ  تاـیآ  مینک  نشور  نینچمه  ( 185  ) سْما هب  وا  تـسا  هدوـبن  زگره  اـییوگ 
هدامآ ياهنیمزرـس  رب  هک  تسا  هدرک  هیبشت  یناراب ))  بآ   )) هب ار  ایند  قرب  قرز و  رپ  و  رذگ )) دوز  یگدنز   )) هیآ نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 

شـشوپ اب  نیمز  حطـس  تسا و  تاناویح  يارب  یـضعب  اـهناسنا و  يارب  هدافتـسا  لـباق  یـضعب  هک  دـیورب  نآ  زا  ناـهایگ  عاونا  دزیر و  ورف 
ناهگان اّما  دـنریگ ،  هرهب  ناهایگ  نآ  بهاوم  زا  دـنناوت  یم  هک  دـنوش  یم  نئمطم  نیمز  لها  هک  دوش  یم  باذـج  نّیزم و  نانچ  ناـهایگ 

ورد دچیپ و  یم  مه  رد  نانچ  ار  اهنآ  دنک و  یم  تباصا  ناهایگ  نآ  رب  يا  هدنبوک  مه  رد  نافوط  ای  دیدش و  گرگت  ای  تخـس و  يامرس 
هلزلز کی  هاگ  هک  ام  نامز  رـصع و  رد  صوصخ  هب  اهناسنا  یگدنز  يارجام  تسا  نینچ  يرآ ،  تسا .  هدوبن  زگره  ییوگ  هک  دیامن  یم 
هعطق هعطق  داسجا  تشم  کی  ای  هناریو  کی  زج  يزیچ  هک  دبوک  یم  مه  رد  ار  مّرخ  دابآ و  رهـش  کی  نانچ  هتعاس ،  دـنچ  گنج  کی  ای 

تهابش هجو  رد  نارّسفم  زا  یـضعب  دنا ! ؟  هدرک  شوخ  لد  رادیاپان  یگدنز  نینچ  هب  هک  یمدرم  دنلفاغ  هچ  هو !  دراذگ .  یمن  یقاب  هدش 
دایز راخ  نآ  يزیت  دنک ،  رذگ  نبراخ  هب  نوچ  دیازفا و  یم  نآ  توارط  تفاطل و  رب  دسر  لگ  لاهن  هب  وچ  ناراب   : )) دـنا هتفگ  هیبشت  نیا 
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یم هدوزفا  شحالـص  یکین و  رب  هیریخ ،  روما  رد  نآ  ندرک  فرـصم  اب  دـسرب ،  حلـصم  ناسنا  تسد  هب  رگا  زین  ایند  لام  و  دوش .  یم  رت 
رد كاپ  ملاس و  لام  هک  تسوکین  هچ  ِِحلاّصلا ؛  ِلُجَّْرِلل  ُِحلاّصلا  ُلاْملا  َمِْعن   : )) دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  دوش . 

نیا يولوم  ( 187 (( . ) ددرگ یم  رتدایز  يو  داـنع  داـسف و  هّداـم  دـسر ،  نادـسفم  تسد  هب  رگا  و  دـشاب )) بوخ  حـلاص و  ناـسنا  تسد 
ٌلام َمِْعن  لومح  یـشاب  نید  رهب  رگ  ار  لام  تسا :  هتفگ  هدومن و  هیبشت  یهجو  نیرتهب  هب  ابیز و  يرعـش  بلاق  رد  ار  يوبن  فیرـش  ثیدح 

 ، دشاب یتشک  لخاد  رگا  بآ  ینعی  ( 188  ) تسا یتشپ  یتشک  ریز  ردنا  بآ  تسا  یتشک  كاله  یتشک  رد  بآ  لوسر  شدناوخ  ٌحـِلاص 
يا هلیـسو  هکلب  دنز  یمن  نارفاسم  هب  يا  هبرـض  اهنت  هن  دشاب ،  یتشک  ریز  رگا  یلو  تسا .  یتشک  نانیـشنرس  ندـش  قرغ  يدوبان و  ثعاب 

ریخ و روـما  ادـخ و  هار  رد  نآ  زا  هلیـسو  کـی  ناوـنع  هب  دـشاب و  حـلاص  ناـسنا  تسد  رد  رگا  مه  لاـم  دـصقم .  هب  ندیـسر  يارب  تـسا 
ناونع هب  نآ  زا  دریگ و  رارق  تسرپ  ایند  مدآ  تسد  رد  رگا  یلو  تسا  تداعس  هیام  بوخ و  رایسب  دنک ،  هدافتسا  نامورحم  زا  يریگتـسد 

یمن رارق  اج  کی  رد  دـسر  نیمز  هب  ناراب  بآ  نوچ  دـنا :  هتفگ  نینچمه  و  تسا .  هعماج  دوخ و  تکاله  ثعاب  دـنک ،  هدافتـسا  فدـه 
رد زور  ره  دریگ و  یمن  مارآ  سک  کی  هب  درادـن و  رارق  لحم  کی  رد  زین  ایند  لاـم  ددرگ و  یم  ناور  بناوج  فارطا و  هب  هکلب  دریگ ، 

نیارد تسین  ناما  جـنک  یئاقب .  ار  وا  يافو  هن  تسا و  ییافو  ار  وا  دـهع  هن  ددـنب  تلـصاوم  دـقع  یـسک  اب  بش  ره  تسا و  یـسک  تسد 
(( رارسالا فشک   )) ریسفت رد  ( 189) ون هب  ون  ورگ  ردنا  هنهک و  ورگ  اج  دص  هب  تسیئارس  هنهک  ناوختسا  نیا  رد  تسینافو  زغم و  نادکاخ 

هزادنا هب  نوچ  هک  هدز  بآ  هب  لثم  ار  ایند  لام  لاعتم  يادخ  تسا و  بآ  نوچمه  ایند   : )) تسا هدمآ  يراصنا  هّللادبع  هجاوخ  هب  بوسنم 
ردق هب  رگا  لام  تسا  نینچمه  دنک ،  بارخ  ار  ناهج  درذگ ،  رد  شیوخ  هزادنا  ّدح و  زا  رگا  و  دـشاب ،  قلخ  حالـص  ببـس  دوب  شیوخ 
بآ دنا :  هتفگ  زین  و  ددرگ .  نایغط  نارفک و  بجوم  دریگ  ینوزف  دـنک و  زواجت  دوخ  ّدـح  زا  رگا  دوش و  مّعنم  نآ  هدـنراد  دـشاب  فافک 
دننک شیاتس  ار  نآ  هدنراد  دنشخبب ،  ار  نآ  رگا  تسا ،  نینچ  زین  لام  دریذپ .  ّریغت  دنام  ياج  هب  رگا  دنام و  وبـشوخ  دشاب  يراج  هاگ  ره 
لها وزا  دـنبای  یم  ضیف  ناور  دـشاب  ات  تسیبآ  نوچ  لام  دوش .  هدـیهوکن  مومذـم و  نآ  بحاـص  دـنریگ ،  شیپ  لـخب  كاـسما و  رگا  و 
روخ رد  دشاب  كاپ  رهاط و  رگا  بآ  دنا :  هتفگ  زین  گنر و  هریت  تسا و  لصاح  یب  هدنگ و  گنرد  اجکی  دـنک  نوچ  يزور  دـنچ  ناهج 

دـشاب مارح  رگا  دیآ و  راک  هب  دـشاب  لالح  رگا  لام  تسا  نینچ  دـیاشن ،  ار  تراهط  برـش و  دوب  كاپان  سجن و  رگا  تسا و  ندـیماشآ 
نارود هک  هایگ  هب  مه  هدش و  هیبشت  بآ  هب  مه  ایند  یگدنز  ینعی  تسا  بّکرم  هیبشت  نیا  دـنا :  هتفگ  يا  هّدـع  و  ( 190 (( . ) دیازف یکاپان 
گرب هب  نازخ  تقو  تسا  نّیزم  ینام  هناخ  شقن  دـننام  راهب  ون  لصف  نیمز  يور  هک  نآ  هب  رگنم  تسا :  هاتوک  رایـسب  شتوارط  یمّرخ و 

تسنداد داب  رب  قیال  هک  يوش  فصنم  يرگنب  هچ  نیحایر 

اونش رک و  انیب ،  روک و  لَثَم  - 18

نارکنم نانم و  ؤم   ) هورگ ود  نیا  لثم  ( )) 191 ( . ) َنوُرَّکَذَت َالَفَءا  ًالَثَم  ِناَیِوَتْسَی  ْلَه  ِعیِمَّسلاَو  ِریِـصَْبل  اَو  ِّمَصال  اَو  یَمْعالاَک  ِْنیَقیِرَْفل  ُلَثَم ا  )
نید رفک و  زا  لاثم  رد  هقرف  ود  نیا  دیریگ . )) ! ؟  یمن  دـنپ  ایآ  دـنرگیدکی ! ؟  دـننامه  ود  نیا  ایآ  تساونـش ؛  انیب و  رک و  انیبان و  لثم  ( 

هیآ نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هیبشت  هجو  ( 192  ) لصح ام  زا  دنپ  دنریگ  یمن  نوچ  لثم  رد  ربارب  ایآ  دنوب  یم  نینچمه  اونش  انیب و  رک  روک و 
نارفاـک رد  هباـشت  هجو  تسا .  هدرک  هیبـشت  اونـش )) اـنیب و   )) ناـسنا هب  ار  ناـنم  ؤم  و  رک )) روک و   )) مدآ هب  ار  قیاـقح  نارکنم  نارفاـک و 

 : هک تسا  نآ  یمعا   : )) دـیوگ یم  قیاقحلا  رحب  بحاص  تسا .  نآ ))  ندینـش  ندـید و   )) نانم ؤم  رد  و  قیاقح ))  ندینـشن  ندـیدن و  ))
هدـید هک  تسا  یـسک  ریـصب  و  دـنک .  لمع  نادـب  دونـش و  لطاب  ار  ّقح  ّقح و  ار  لطاب  هک :  نآ  ّمَصا  دـنیب و  ّقح  ار  لطابو  لـطاب  ار  قح 

هک ره  دوب .  هتسارآ  عمسی ))  یب   )) هراوشوگ هب  شتّمه  شوگ  هک  تسا  یسک  عیمس  و  دشاب .  هتفای  الج  رصبی )) یب   )) لحک هب  شتریصب 
تریصب و ياراد  هک  یسک  ینعی  ریـصب ))  )) يرآ ( 193 (( . ) دونـشن ادخ  زا  زج  دونـشب ،  ادخ  هب  هکره  دنیبن و  ادخ  زا  زج  دـنیب ،  ادـخ  هب 

ياهاعد رد  اذل  دشاب .  اونش  یهلا  تاروتسد  فراعم و  قیاقح و  هب  تبسن  ششوگ  هک  یـسک  ینعی  عیمـس ))   )) تسا و ینید  قیمع  شنیب 
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 : )) . . . میناوخ یم  اـعد  رد  هچناـنچ  نید ، ))  رد  تریـصب   )) مه مینک و  یم  بلط  ادـخ  زا  مشچ ))  روـن   )) مه نید ،  ناـیاوشیپ  زا  هدراو 
ترضح نک . ))  اطع  منید  رد  ار  تریصب  هد و  رارق  رون  منامـشچ  رد  ایادخ ، !  ( 194 ( ؛ . . .  ینید یف  َةَریصَْبلاَو  يرََـصب  یف  َروُّنلا  ِلَعْجاَو 

و  ) تریصب هدیداب  سک  ره  و  ( 195 ( ؛  ُْهتَمْعَءا اْهَیلِإ  َرَْصبَءا  ْنَمَو  ُْهتَرََّصب ،  اِهب  َرَْصبَءا  ْنَمَو  دیامرف (( :  یم  هغالبلا  جهن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 
ایند دنک ،  رظن  ایند  هب  يدام  دصاقم  هب  ندیسر  فده و  هدید  اب  سک  ره  دشخب و  یم  ییانیب  تریصب و  وا  هب  ایند  درگنب ،  ایند  هب  تربع ) 

زا رگا  ینعی  تسا ؛  اهیل )) إ   )) و اهب ))  )) هملک اوتحم ،  رپ  هاتوک و  هلمج  ود  نیا  رد  هجوت  بلاـج  هتکن  دـنادرگ . )) یم  اـنیبان  روک و  ار  وا 
ببـس لد و  يروک  ثعاب  دوش ،  هّجوت  نادـب  فدـه ))   )) دـید زا  رگا  یلو  تسا ،  تریـصب  هیام  دوش ،  رظن  اـیند  هب  هلیـسو ))   )) هاگدـید

 . یلالقتسا هاگدید   2 یتآرم ؛  هاگدید   1 داد :  رارق  هعلاطم  دروم  هاگدید  ود  زا  ناوت  یم  ار  ایند  رگید  ترابع  هب  دوب ؛  دـهاوخ  یهارمگ 
زا شداوـم  هک  درادـن  هنییآ  دوـخ  هب  یهجوـت  درگن ،  یم  هنییآ  ینعی  تآرم ، ))   )) هب هک  یماـگنه  یمدآ  هـک  تـسا  نآ  یتآرم  هاگدـید 

تریصب هیام  هنییآ  هب  ندرک  هاگن  عون  نیا  دنک .  یم  هدافتسا  دوخ  ندید  هلیـسو  ناونع  هب  طقف  هنییآ  زا  وا  تسا .  ردقچ  شتمیق  تسیچ و 
 ، دنک يرادیرخ  ار  هنییآ  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  یلالقتـسا  رظن  تسا .  بیع  حالـصا  دوخ و  زا  صقن  ندرک  فرطرب  تربع و  ببـس  و 
 ، هدـش سکعنم  نآ  رد  هک  ار  دوخ  تروص  ماگنه  نیا  رد  دـنک .  یم  رظن  نآ  سنج  ّتیفیک  تحاـسم و  گنـس و  هزادـنا  مجح و  هب  اذـل 

هدام ناهج  دنک ،  رظن  ملاع  يایـشا  هب  یلالقتـسا ))   )) يدام و هاگدید  زا  سکره  نیا  رب  انب  تسا .  رظنی )) هیف   )) حالطـصا هب  دـنیب و  یمن 
دید رس و  مشچ  اب  سک  ره  رگید  ترابع  هب  دش ؛  دهاوخ  انیبان  روک و  ناهج  قلاخ  هدام و  ياروام  هب  تبسن  درک و  دهاوخ  رپ  ار  شمشچ 
نیب رُخآ  مشچ  تسار  دید  دـناوت  نیب  رِخآ  مشچ  دـیوگ :  یم  يولوم  هک  نانچ  درک ،  دـهاوخ  اطخ  دـنکفا ،  رظن  ملاع  هب  یناویح  یحطس 

فرژ شنیب و  تریـصب و  یمدآ  هب  هک  تسا  يا  هلیـسو  یتآرم ))   )) هاگدـید یناـسنا و  مشچ  نـیا  رب  اـنب  ( 196  ) تساـطخ تسا و  رورغ 
هدید هن  هک  تسوا  یقیقح  هب  يانیبان   : )) دیوگ یم  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  رارـسالا )) فشک   )) ریـسفت بحاص  دشخب .  یم  ینید  يرگن 

تقیقح تریصب  هن  دنک  لّمءات  سفنا ))  تایآ   )) رد ات  دراد  ترکف  لد  هن  دنک ،  رظن  قافآ ))  تایآ   )) هب لالدتسا  يور  زا  ات  دراد  تربع 
دننامه تسا ،  تعیبط  ناهج  ياه  هدـیرفآ  قافآ ))  تایآ   )) زا دارم  ( 197  . . . (( . ) دنیب یبیغ  رارسا  تافـشاکم  تسارف ،  رون  هب  ات  دراد 

ياهیتفگش بیاجع و  اب  اهایرد  اههوک و  ناهایگ و  نارادناج و  عاونا  تسا و  مکاح  اهنآ  رب  هک  یقیقد  ماظناب  ناگراتس  هام و  دیـشروخ و 
تایآ  )) زا روظنم  ادـخ .  كاپ  تاذ  ّتیناّـقح  رب  تسا  يا  هناـشن  هیآ و  کـی  ره  هک  شزیمآ  رارـسا  نوگاـنوگ  تادوجوم  شرامـش و  یب 

تاکرح زغم و  زیگنا  تریح  نامتخاس  رب  هک  یماظن  ناسنا و  مسج  فلتخم  ياههاگتـسد  شنیرفآ  نوچمه  تسا ،  ناسنا  نورد  سُْفنا )) 
ناسنا حور  ياهیتفگـش  رارـسا و  رتالاب  نآ  زا  ناردام و  محر  رد  نینج  شرورپ  هفطن و  داقعنا  اهناوختـسا و  اهتفاب و  قورع و  بلق و  مّظنم 

هتفرگ نآرق  دوخ  زا  سفنا ))  قافآ و   )) حالطـصا ناهج .  قلاخ  راگدرورپ و  تفرعم  زا  تسا  یباتک  نآ ،  زا  يا  هشوگ  ره  هک  دـشاب  یم 
ياه هناشن  تایآ و  يدوز  هب  اـم  (( ؛ ) 198 () ُّقَْحل ُهَّن ا  َءا  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِـسُفنَءا  َِّیفَو  ِقاَفال  ِیف ا  اَِنتَیاَء  ْمِهیُِرنَـس   : ) دـیامرف یم  هک  هدـش 
خیـش زا  یلیثمت  تسا . ))  ّقح  وا  هک  ددرگ  راکـشآ  نانآ  يارب  ات  میهد  یم  ناشن  اهنآ  هب  ناـشناج  نورد  رد  ناـهج و  فارطا  رد  ار  دوخ 

ضارما يروک و  عاونا  هب  ار  نوگانوگ  دـیاقع  فلتخم و  ياـه  هقرف  باحـصا  زار )) نشلگ   )) باـتک رد  يرتسبـش  دومحم  خیـش  يرتسبش 
(199) ْلَوْحَا دوب  نوچ  یفسلف  مشچ  ود  يوج  رگد  مشچ  وا  رهب  زا  ورب  يور  نآ  رون  بات  تسین  ار  درخ  دیوگ :  یم  هدومن و  هیبشت  مشچ 

تسا رفک  ببس  ناز  ( 201  ) خسانت هیزنت  تاکاردا  تسا  یمشچ  کی  ز  ( 200  ) هیبشت يءار  دمآ  ییانیبان  لّطعم ز  دش  ّقح  ندید  دحاو  ز 
تسا ( 203  ) لازتـعا قیرط  اروک  یـسک  تسا  لاـمک  ره  زا  بیـصن  یب  ( 202) ْهَمْکا وچ  لصاح  تشگ  یمـشچ  گـنت  زا  نآ  هک  لـطاب  و 
رهاظم زج  دنیبن  رهاظ  زا  هک  رهاظ  لها  مشچ  ود  دراد  ( 205) دَمَر دیلقت  ( 204  ) ْمیَغ زا  تسا  رد  یکیرات  هب  دیحوت  قوذ  درادن  وک  یمالک 

(206  ) شیوخ هدید  زا  دنا  هداد  یناشن  شیب  مک و  زا  دنتفگب  هچره  وا  زا 

بآ تسد و  فک  لَثَم  - 19
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ُءَّاَعُد اَمَو  یِهِِغلَِبب  َوُه  اَـمَو  ( 207) ُهاَف َُغْلبَِیل  ِءَّاَْملا  َیلِإ  ِْهیَّفَک  ِطِـسَبَک  ـالِإ  ٍءْیَِـشب  مَُهل  َنُوبیِجَتْـسَیَال  یِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلاَو  ِّقَْحلا  ُةَوْعَد  َُهل  )
خـساپ اهنآ  توعد  هب  دـنناوخ  یم  ار  ادـخ  زا  ریغ  ناکرـشم )   ) هک یناسک  تسوا و  نآ  زا  قح  توعد  ( )) 208 ( . ) ٍلَلَـض ِیف  الِإ  َنیِرِفَْکلا 

زگره و  دـسرب ،  شناـهد  هب  بآ  اـت  دـیاشگ  یم  بآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد )   ) ياـهفک هک  دنتـسه  یـسک  نوچمه  اـهنآ  دـنیوگ !  یمن 
يو رد  دنک  هلبا  رگم  مه  لاحم  رد  تّوق  تخس  سب  دوب  قح  تسین . ))  یهارمگ )  و   ) لالـض رد  زج  نارفاک ،  ياعد  و  دیـسر .  دهاوخن 

يزییمت يدوصقم ز  هب  ین  دـنوش  يزیچ  رب  هدرک  تباـجا  ین  ناـتب  زا  دـنناوخب  وا  ریغ  هب  هک  ناـسک  ناو  قح  ندـناوخ  ار  وا  تسه  لادـج 
دسر یهار  زا  ولد  یب  نسر  یب  دسر  یهاچ  رس  رب  وک  يا  هنـشت  شفرـصم  رهب  رود  زا  بآ  يوس  شفک  دیاشگب  هک  نآ  لثم  هب  زج  دنوش 

باتـش دریگ  وا  رب  ات  رداق  هن  مه  بآ  هدنناوخ  رب  تساناد  هن  هک  ناز  نسح  يا  بآ  شدشاب  هدنـسر  ین  نَهَد  رب  دیآ  شک  دـناوخ  ار  بآ 
هجو ( 209  ) لاهتبا اب  ار  مانـصا  رم  چیه  لالـض  زج  دشابن  ناشیا  ندناوخ  نیا  ردنا  يدوس  تسین  ار  ناتبرم  نینچ  دشاب  مه  راّفک  ندـناوخ 
هدرک هیبشت  يا  هنشت  مدآ  هب  دنناوخ ،  یم  ار  ادخ  ریغ  هک  يدارفا  ناکرـشم و  هیآ ،  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  نارّـسفم ،  رثکا  رظن  قبط  هیبشت 

 ! دسرب وا  ناهد  هب  بآ  هک  دـیما  نیا  هب  دـنک ،  یم  هراشا  نآ  هب  هتـسشن و  تسا ،  رود  وا  سرتسد  زا  نآ  حطـس  هک  یبآ  رانک  رب  هک  تسا 
کی زا  زج  يراک  نینچ  تسین ،  شیب  يا  هدوهیب  رادنپ  باوخ و  نوچ  وزرآ  نیا  دیـسر .  دهاوخن  شناهد  هب  بآ  زگره  هک  تسا  یهیدب 
هیبشت یمدآ  هب  ار  ناتـسرپ  تب  لاعتم ،  دـنوادخ  هک  دراد  دوجو  هیآ  ریـسفت  رد  زین  لامتحا  نیا  دـنز !  یمن  رـس  هناوید  حول و  هداس  ناسنا 

هب هک  یلاحرد  دوش ،  دنب  وا  تسد  رد  بآ  دراد  راظتنا  دنک و  یم  بآ  دراو  هتفرگ ،  یقفا  فاص و  ًالماک  ار  دوخ  ناتسد  فک  هک  هدومن 
 . دنام یمن  یقاب  يزیچ  دزیر و  یم  نوریب  وا  تسد  ّفک  ناتشگنا و  يالبال  زا  بآ  تارطق  دروآ ،  نوریب  بآ  زا  ار  تسد  هک  نیا  ضحم 
هک دنتسه  یسک  دننام  دنور ،  یم  اهتب  غارس  هب  ناشتالکـشم  لح  يارب  هک  ناتـسرپ  تب  هکنیا  نآ  دنا و  هدرک  هیآ  يارب  زین  یمّوس  ریـسفت 

نایم رد  یفورعم  لثملا  برـض  زا  تشاد ؟  هاگن  تشم  رد  ناوت  یم  ار  بآ  هاگ  چـیه  ایآ  دراد !  هاـگن  دوخ  تشم  رد  ار  بآ  دـهاوخ  یم 
؛  ِدَْیلِاب ِءاْملا  ِِضباقَک  َوُه   : )) دنیوگ یم  دننزب  یلاثم  دنک ،  یم  هدوهیب  شـشوک  هک  یـسک  يارب  دـنهاوخ  یم  یتقو  هک  هدـش  هتفرگ  برع 

ُْلثِم ِّدولا  َنِم  اهَْنَیب  یْنَیب و  َناک  امیف  ُتْحَبْصَءاف  دیوگ :  یم  برع  رعاش  دریگب . )) دوخ  تسداب  ار  بآ  دهاوخ  یم  هک  تسا  یسک  دنناموا 
تـسد رد  ار  بآ  تساوخ  یم  هک  مدوب  یـسک  دننام  وا  دوخ و  نایم  ّتبحم  ظفح  يارب  هک  هدیـسر  ییاج  هب  نم  راک   )) ِدَْـیلِاب ِءاْملا  ِِضباق 

ِءاْملا یَلَع  ٍِضباق  ُْلثِم  ْنَمَک  اْینُّدلا  ُبَحْـصَی  ْنَمَو  دـیامرف :  یم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  لیذ  تیب  ( 210 (( . ) دراد هاگن 
هگن دوخ  زاب  ناتـشگنا  يالبال  رد  ار  بآ  هک  تسا  یمدآ  دننام  دنک  ینیـشنمه  تقافر و  ایند  اب  هک  یـسک  ( )) 211  ) ِعباصالا ُجوُُرف  ُْهتَناخ 
لام دریگن  ناگدازآ  ّفک  رد  رارق  دنا :  هتفگ  هکنانچ  دوش ،  یم  هتفر  راک  هب  هراب  نیا  رد  لابرغ ))  رد  بآ   )) لثم زین  یسراف  رد  دراد . ))

نایاپ رد  دـنوادخ  تسا .  یماکان ))  لمع و  یگدوهیب   )) هیبشت نیا  رد  تهابـش  هجو  لاـح  ره  هب  لاـبرغ  رد  بآ  هن  قشاـع  لد  رد  ربص  هن 
 ( نتشادرب ماگ   ) زج يزیچ )  اهتب  زا   ) نارفاک تساوخرد  (( ؛ )  ٍلَلَـض ِیف  الِإ  َنیِرِفَْکلا  ُءَّاَعُد  اَمَو   : ) دیامرف یم  بلطم  نیا  دیکءات  يارب  هیآ 

یمن دصقم  هب  ار  وا  زگره  هک  یهار  رد  ار  دوخ  ششوک  یعس و  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  یتلالـض  هچ  تسین . ))  تلالـض  یهارمگ و  رد 
هک لـطاب  زا  دـناوخ و  یم  ار  ّقح  ریغ  هک  یـسک  اریز  ( 212  . ) دریگن يا  هرهب  هجیتن و  اـّما  دوش ،  ناوتاـن  هتـسخ و  درب ،  راـک  هب  دـناسر ، 
وب تسا .  هدرک  مگ  ار  شیاعد  تقیقح  رد  هداد و  تسد  زا  ار  اعد  هطبار  دیوج ،  یم  ار  شلکـشم  لح  تسین ،  مّهوت  رادـنپ و  زج  يزیچ 

ماجنا رب  تردق  مه  دراد و  یهاگآ  مه  هک  ادخ  زا  نتـساوخ  نیا  رب  انب  يا  هدرک  مگ  اعد  خاروس  کیل  يا  هدروآ  تسد  هب  يدرو  بجعلا 
 . تسا هدوهیب  چوپ و  لطاب و  ادخ ،  ریغ  زا  اضاقت  تسا و  قح  هتساوخ ، 

فک بآ و  لَثَم  - 20

َِکل اَذَک  ِم  ُُهْلثّ ٌَدبَز  ٍعَتَم  َْوءا  ٍۀَْیلِح  َءآَِغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُِدقُوی  اَّمِمَو  اًِیباَّر  اًَدبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف  اَهِرَدَِقب  ٌۀَیِدْوَءا  َْتلاَسَف  ًءآَم  ِءآَمَّسلا  َنِم  َلَزنَءا  )
(213 ( . ) َلاَْثمالا ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکل  اَذَـک  ِضْرـالا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَفنَیاَـم  اَّمَءاَو  ًءآَـفُج  ُبَهْذَـیَف  ُدـَبَّزلا  اَّمَءاَـف  َلِـطَْبلاَو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی 
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درک لمح  یفک  دوخ  يور  رب  لیس  سپس  دشیراج ،  یبالیس  اهنآ  هزادنا  هب  يا  هناخدور  هّرد و  ره  زا  داتسرف و  یبآ  نامسآ  زا  دنوادخ  ))
نآ دـننام  ییاهفک  زین  دـننک  یم  نشور  نآ  يور  شتآ  یگدـنز ،  لیاسو  ای  تالآ  تنیزندروآ  تسد  هب  يارب  اه ) هروک  رد   ) هچنآ زا  و   ؛

 ] دناسر یم  دوس  مدرم  هب  هچنآیلو  دـنوش  یم  باترپ  نوریب  هب  اهفک  اّما  دـنز !  یم  لثم  نینچ  ار  لطاب  قح و  دـنوادخ ،  دـیآ  یمدوجو  هب 
دش وس  ره  هب  سپ  نا  اهدور ز  نامسآ  وا ز  دومن  لزان  ار  بآ  دنز . )) یم  لاثمنینچ  نیا  دنوادخ  دنام ؛  یم  نیمز  رد  صلاخ ]  زلف  ای  بآ 

جّومت زا  دروآ  ینعی  رب  لیـس  نآ  درک  لمح  ار  یفک  سپ  بارخ  دزاـس  اـت  هزادـناز  نوزف  ین  باـت  عسو و  ردـق  هب  يداو  نآ  ره  رد  ناور 
نانچمه بآ  يور  دـشاب  هک  فک  نآ  نوچ  تسه  راک  لها  یعاـطمای  رویز  رهب  راـن  هب  نآ  دـنزورف  رب  هچنآ  ره  و ز  ( 215) َربَز رب  ( 214)

ضرا قورع  رد  وا  زا  یـضعب  دور  یم  عبانم  رد  لحم  رد  دیآ  هک  یبآ  نانچ  رب  لَثَم  ار  لطاب  ّقح و  رم  دـنز  قح  باصتنا  رد  دـش  رکذ  هک 
هب دـنام  ّزلف  ناو  تسپ  حورطم و  طقاس و  فک  دور  سپ  بالقنا  رد  یفک  نوچ  لطاب  لوق  بآ  يور  اـی  زلف  يـالاب  تسه  ورف  یـضعب  مه 
نآ دشاب  تربع  هکات  مامت  ناس  نیا  دنز  ار  اهلثم  قح  ناور  یفاص  نیمز  رد  دنامب  سپ  نآ  رد  ار  مدرم  عفن  دشاب  هچ  ناو  تسشن  ردنا  رعق 
الط صلاخ  هدام  و   ) لالز فاص  بآ  هب  ار  قح  هدز و  یلثم  لطاب  ّقح و  يارب  اجنیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  هیبشت  هجو  ( 216  ) ماع صاخ و  رب 

 . تسا هدومن  هیبشت  تاّزلف )  ّتیصاخ  یب  مارجا  و   ) بآ يور  ياهفک  هب  ار  لطاب  تسا و  دنمدوس  دیفم و  هشیمه  هک  هدرک  هیبشت  هرقن )  و 
اهتیفرظ اه و  هرهب  - 1 اه :  هتکن  تسا .  يرادیاپان ))  یتیصاخ و  یب   )) لطاب رد  و  يرادیاپ ))  تابث و  يدنمدوس و   )) ّقح رد  تهابش  هجو 

اهلادوگ و اه و  هّرد   : )) هک تسا  نیا  اَهِرَدَِقب ) ٌۀَـیِدْوَءا  َْتلاَسَف   ) هلمج يانعم  تساهلادوگ و  اه و  هّرد  يانعم  هب  يداو  عمج  ۀَـیِدْوَءا : ))  ))
هتکن نیا  هب  هراشا  هلمج  نیا  دنوش . )) یم  اریذپ  ار  ناراب  بآ  زا  یـشخب  دوخ  تیفرظ  شیاجنگ و  هزادنا  هب  مادک  ره  نیمز  يور  ياهرهن 

یم ناراب  اج  همه  طرـش ،  دیق و  نودب  نامـسآ  ياهربا  تسین ؛  ّتیعونمم  ّتیدودحم و  لخب و  هنوگ  چیه  یهلا  ضیف  ءادبم  رد  هک  تسا 
هرهب رتکچوک  نیمز  دنریگ ،  یم  هرهب  نآ  زا  شیوخ  دوجو  تعـسو  رادـقم  هب  مادـک  ره  اه  هّرد  نیمز و  فلتخم  ياه  هعطق  یلو  دنـشاپ ، 

يا هزور  کی  تمـسق  دجنگ  دـنچ  يا  هزوک  رد  ار  رحب  يزیربرگ  دـیوگ :  یم  يولوم  تسا .  رتشیب  شمهـس  رت  عیـسو  نیمز  رتمک و  شا 
ّتیدودحم نیا  دـهد و  ياج  بآ  دوخ  رد  دـناوت  یمن  شتیفرظ  زا  شیب  هزوک  ینک ،  ریزارـس  يا  هزوک  رد  ار  ایرد  بآ  رگا  ینعی  ( 217)

مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  تسا .  نینچ  زین  یهلا  ضیف  ربارب  رد  اهنآ  حاورا  نایمدآ و  ياهلد  نیا  رب  انب  ایرد .  بآ  زا  هن  تسا ،  هزوک  هیحان  زا 
قیاقح و هک   ) تسا ییاهفرظ  اهلد  نیا  اهاعْوَءا ؛ . . .  اهُْریَخَف  ٌۀَیِعْوَءا  َبُولُْقلا  ِهِذه  َّنِإ   : )) دیامرف یم  یعخن ))  لیمک   )) هب هغالبلا  جـهن  رد 

يانعم - 2 ( 218 (( . ) دراد هاـگن  دوخ  رد  رتـهب  ار  مولع  رارـسا و  هک  تسا  یلد  اـهنآ  نیرتـهب  و  دراد ) یم  هگن  دوـخ  رد  ار  یهلا  فراـعم 
رد تسا ،  يرترب  يدـنلب و  يانعم  هب  یبار ))   )) دـشاب و یم  فک  هنوگره  اـی  بآ و  يور  فک  ياـنعم  هب  دـَبَز ))  (( )) یبار  )) و دـَبَز )) ))

هراومه لطاب  ینعی  دنک ، )) یم  لمح  دوخ  يالاب  رب  ار  ییاهفک  بالیس ،   : )) هک تسا  نیا  اًِیباَّر ) اًَدبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف   ) هلمج يانعم  هجیتن 
زا یـضعب  تسا .  نزو  نیگنـس  اوتحم و  رپ  هشیمه  قح  یلو  تسا ،  یهت  نایم  اـمن و  دوخ  بآ  يور  فک  نوچمه  نیـشنالاب و  ربکتـسم ، 

تارطق لوزن  هب  هدش  هیبشت  یحو ،  نامـسآزا  نآرق ))  تایآ  لوزن   )) فلا تسا :  هیبشت  هس  تقیقح  رد  الاب  هیآ  رد   : )) دنا هتفگ  نارّـسفم 
ج دنریگ .  یم  هرهب  ناشیدوجو  تعـسو  هزادنا  هب  مادک  ره  هک  اه  هّرد  اه و  نیمز  هب  هدـش  هیبشت  اهناسنا )) ياهلد   )) ب ناراب .  شخبتایح 

شزیر لحم  یگدولآ  زا  هکلب  هدشن ،  ادیپ  بآ  زا  اهفک  نیا  هک  تسا  هدـش  هیبشت  بآ  يور  هدولآ  ياهفک  هب  یناطیـش ))  ياه  هسوسو  ))
هب تسا و  ناسنا  بلق  یگدولآ  زا  هکلب  تسین ،  یهلا  تامیلعت  زا  ناطیـش  سفن و  ياـه  هسوسو  تهج  نیمه  هب  دـیآ و  یم  دوجو  هب  بآ 
یم یقاب  تساهناسنا  تایح  تیادـه و  هیام  هک  یحو  لالز  بآ  ددرگ و  یم  فرط  رب  نانم  ؤم  لد  زا  اه  هسوسو  نیا  ماجنارـس ،  لاـح  ره 

تسا بلطم  نیا  هب  هراشا  ِم ) ُُهْلثّ ٌَدبَز  ٍعَتَم  َْوءا  ٍۀَْیلِح  َءآَِغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُِدقُوی  اَّمِمَو   ) ترابع تاّزلف  فک  بآ و  فک  - 3 ( 219 (( . ) دنام
نآ زا  ات  دنوش  یم  بوذ  شتآ  هلیـسو  هب  هک  یتازلف  رد  هکلب  تسین ،  بالیـس  ندش  يراج  ناراب و  لوزن  هب  رـصحنم  اهفک  شیادـیپ  هک : 
هب هراشا  ِراَّنلا ) ِیف  ِْهیَلَع  َنوُِدقُوی  اَّمِمَو   ) هلمج دراد .  دوجو  بآ  يور  ياهفک  دننامه  ییاهفک  زین  دنزاسب ،  یگدنز  لیاسو  ای  تالآ  تنیز 
هک اـنعم  نیا  هب  نآ ،  يور  رد  مه  دراد و  دوجو  يزلف  داوم  ریز  رد  شتآ  مه  هک  دـننک  یم  بوذ  نآ  رد  ار  تازلف  هک  تسا  ییاـه  هروک 
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دـنزیر و یم  شتآ  نآ  يورًادّدـجم  دـنراذگ و  یم  دراد ،  یفاک  داوم  هک  ییاهگنـس  ار  نآ  يور  سپـس  تسا و  ریز  رد  شتآ  هقبط  کی 
هب ءافُج ))  )) جراخ هب  لطاب  ندـش  باترپ  - 4 دـنک .  یم  هطاـحا  ار  بوذ  لـباق  داوم  شتآ  فرط ،  ره  زا  هک  تسا  هروک  عون  نیرتهب  نیا 
یم ییاج  هب  لطاب  هک :  نیا  نآ  دراد و  رب  رد  یفیطل  هتکن  ًءآَفُج ) ُبَهْذَیَف  ُدـَبَّزلا  اَّمَءاَف   ) هلمج تسا .  ندـیرپ  نوریب  ندـش و  باترپ  يانعم 
ّقح هک  تسا  لاح  نامه  رد  نیا  ددرگ و  یم  باترپ  جراخ  هب  هعماج  نتم  زا  هظحل  نیا  رد  درادن و  ار  شیوخ  يرادهگن  تردق  هک  دسر 
دوش یم  باترپ  نوریب  هب  شـشوج  ماگنه  هب  گید  يور  ياهفک  نوچمه  لطاب  داتفا ،  شورخ  هب  قح  هک  یماگنه  دیآ ،  یم  شـشوج  هب 

یناسر دوس  نازیم  هب  اقب  - 5 ( 220  . ) دزاس رود  دوخ  زا  ار  لطاب  ات  دشورخب  دشوجب و  دیاب  هشیمه  ّقح  هک  نیارب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  و 
 (( ، تسوا یناسر  دوس  نازیم  هب  هتـسب  يزیچ  ره  ياقب   : )) هک تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  ِضْرالا ) ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَفنَیاَم  اَّمَءاَو   ) تراـبع

هک اهنآ  هچ  دنتنیز و  و  هیلح ))   )) يارب هک  اهنآ  هچ  تاّزلف  رد  هکلب  دنور ،  یم  نایم  زا  اهفک  دنام و  یم  تسا  تایح  هیام  هک  بآ  اهنت  هن 
یم رود  هب  ار  اهفک  دنام و  یم  تسابیز ،  فافش و  ای  دنمدوس  دیفم و  هک  صلاخ  زلف  زین  اجنآ  رد  یگدنز ،  لیاسو  و  عاتم ))   )) هیهت يارب 
رگا دـنراد و  تایح  اقب و  قح  دـندنمدوس ،  دـیفم و  هک  هزادـنا  نامه  هب  اه  همانرب  اهبتکم و  اه ،  هورگ  اهناسنا ،  بیترت  نیمه  هب  دـننکفا . 

 ، تبسن نامه  هب  هک  هدش  هتخیمآ  نآ  اب  هک  تسا  یّقح  زا  رادقم  نآ  رطاخ  هب  نیا  دنام ،  یم  اپرس  یتّدم  یلطاب  بتکم  ای  ناسنا  مینیب  یم 
ار اهناسنا  یگدنز  یساسا  لصا  نیا  ثحب  دروم  هیآ  يابیز  لاثم  داهج  شالت و  وترپ  رد  یگدنز  - 6 ( 221  . ) تسا هدرک  ادیپ  تایح  قح 

هیهت يارب  مدرم  ار  هچنآ  دـیوگ :  یم  هک  ارچ  تسین ،  نکمم  شالت  نودـب  يدنلبرـسواقب  داهج و  نودـب  تایح  هک  دزاـس  یم  نشور  زین 
هب يارب  دراد و  ییاهفک  َدبَز و  هراومه  دنتسرف ،  یم  اه  هروک  نورد  هب  یگدنز )  هافر   ) تنیز ای  و  یگدنز )  تایرورـض   ) یگدنز لیاسو 

تفای صلاخ  تروص  هب  تعیبط  رد  هک  ار  یلصا  داوم  دیاب  ٍعاتَمْوَءا ) ٍۀَْیلِح  َءاِغْتبِا  یهافر  لیاسو  يرورـض و  لیاسو   ) ود نیا  ندروآ  تسد 
زلف اـت  درک ،  يزاـسکاپ  هیفـصت و  ار  اـهنآ  داد و  رارق  هروک  رد  شتآ  راـشف  ریز  رد  تسا ،  رگید  يایـشا  اـب  هتخیمآ  هراوـمه  دوـش و  یمن 
نیا ایند  یگدنز  تعیبط  ًالوصا  دوش .  یمن  ماجنا  هدـهاجم  شـشوک و  شالت و  هیاس  رد  زج  راک  نیا  دـیآ و  نوریب  نآ  زا  كاپ  صلاخ و 

 : دـنا هتفگ  میدـق  زا  دراد .  رارق  تالکـشم  اهیتخـس و  يالبال  رد  اهیزوریپ  اهـشین و  اهـشون ،  رانک  رد  اهراخ و  اهلگ ،  راـنک  رد  هک  تسا 
هوبنا نامه  زج  يزیچ  اهدژا  نیا  هناریو و  نآ  اـیآ  تسا ))  هتفخ  یکاـنرطخ  ياـهدژا  یجنگ  ره  يـالاب  رد  تساـه و  هناریو  رد  اـهجنگ  ))

يزوریپ هب  ندیسر  يارب  متسر ))   )) زین نامدوخ  یناریا  ياهناتساد  رد  دراد .  دوجو  یتیقّفوم  ره  ندروآ  تسد  هب  رد  هک  تسا  یتالکـشم 
(222  . ) تسا یتبثم  ّتیلاعف  ره  ریسم  رد  هک  هدوب  تالکـشم  هوبنا  زا  یعون  هب  هراشا  مادک  ره  هک  درذگب  ناوخ ))  تفه   )) زا دوب  روبجم 

ینّیعم ناکم  نامز و  هب  صوصخم  هک  هدز  یلاثم  لطاب  ّقح و  ّتیوه  نتخاس  مّسجم  يارب  اـجنیا  رد  نآرق  لـطاب  ّقح و  هزراـبم  موادـت  - 7
کی لطاب  قح و  راکیپ  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  دوش و  یم  مّسجم  اهناسنا  مشچ  لباقم  اج  همه  رد  هشیمه و  هک  تسا  يا  هنحـص  تسین ، 

هک ینامز  نآ  رگم  دراد  نایرج  روص  خـفن  ات  قیـالخ  رب  هراومه  روش  نیریـش و  بآ  گر  گر  نیا  تسین ،  یعـضوم  تقوم و  يریگرد 
هزرابم نیا  نایاپ  هک  دیآ  رد  مالّـسلا )  هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  رـصع  هعماج  نوچمه   ) لآ هدـیا  هعماج  کی  تروص  هب  اهناسنا  ناهج و 
دنوادخ هکنانچ  ( 223  . ) ددرگ دوخ  خیرات  زا  يا  هزات  هلحرم  دراو  تیرشب  دوش و  هدیچرب  لطاب  طاسب  زوریپ و  قح  رگـشل  ددرگ ،  مالعا 

دیسر و ارف  قح  (( ؛ ) 224  () اًقوُهَز َناَک  َلِطَْبل  َّنِإ ا  ُلِطَْبل  َقَهَزَو ا  ُّقَْحل  َءَّاَج ا  دیامرف . . . ( :  یم  دهد و  یم  دیون  ار  يا  هعماج  نینچ  لاعتم 
ْتَبَهَذ مالّسلا  هیلعُِمئاْقلا  َماق  اذِإ   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تسا . ))  یندش  دوبان  ًانیقی  لطاب  اریز  دش ؛  دوبان  لطاب 

یم ءایبنا  هروس  رد  دـنوادخ  ( 225 (( . ) دـش دـهاوخ  هدـیچرب  لطاب  تلود  دـنک ،  مایق  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما  هک  یماگنه  ُلِـطاْبلا ؛  ۀـَلْوَد 
كاله ار  نآ  ات  میبوک  یم  لـطاب  رـس  رب  ار  قح  اـم  هکلب  (( ؛ ) 226  . . . () ٌقِهاَز َوُه  اَذِإَف  ُهُغَمْدَـیَف  ِلِطَْبلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذـْقَن  َْلب   : ) دـیامرف

ّقح و دروخرب  راظتنا  رد  اج  همه  دـیاب  دـسرن ،  ارف  یخیرات  هلحرم  نیا  هک  ینامز  ات  دوش . )) یم  دوبان  وحم و  لطاب  هنوگ ،  نیا  و  دزاـس ؛ 
 . داد ناشن  لطاب  ربارب  رد  نایم  نیا  رد  ار  مزال  يریگ  عضوم  دوب و  لطاب 

دابدنت رتسکاخ و  لَثَم  - 21
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 ( . ُدیِعَْبلا ُلَلَّضلا  َوُه  َِکل  اَذ  ٍءْیَش  یَلَع  ْاُوبَسَک  اَّمِم  َنوُرِدْقَی  ٍفِصاَع ال  ٍمْوَی  ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْشا  ٍداَمَرَک  ْمُُهلَمْعَءا  ْمِّهِبَِرب  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَثَّم  )
ییاناوت اهنآ  ینافوط !  زور  کی  رد  داب  دنت  ربارب  رد  تسا  يرتسکاخ  نوچمه  دندش ،  رفاک  ناشراگدرورپ  رب  هک  یناسک  لامعا  ( )) 227)

نآ فصو  تسنیا  تسا . ))  يزارد  رود و  یهارمگ  نامه  نیا  و  دنروآ ؛  تسد  هب  دنا  هداد  ماجنا  هک  ار  هچنآ  زا  يزیچ  نیرتمک  دـنرادن 
ار نآ  دـنک  یم  دادتـشا  تقو  هب  يو  رب  درذـگب  داب  دـنت  هک  يرتسکاـخ  نآ  وچمه  ناـشلامعا  رفک  هب  دـشاب  ادـخ  رب  ناـشلاح  زک  ناـسک 
رد يزیچ  هب  تردق  ناشتـسین  نیبگنا  راب  دهد  یک  لظنح  مخت  نینچ  دشاب  نارفاک  کین  لعف  ناکم  ردنا  رثا  واز  دنامن  هک  نانچ  هدـنکارپ 

دنوادخ هیبشت  هجو  ( 228) رود دوصقم  زا  یهارمگ و  تسه  روضح  مزح و  زا  تسین  ناک  لمع  ره  اهزیچ  زا  باستکا  دـندرک  هچناز  ازج 
 . دـشاب هتفرگ  رارق  یناـفوط  زور  کـی  رد  داـب  دـنت  ربارب  رد  هک  تسا  هدرک  هیبـشت  يرتسکاـخ  هـب  ار  نارفاـک  لاـمعا  هـیآ  نـیا  رد  لاـعتم 

هدنکارپ و نارفاک  لامعا  هنوگ  نیمه  تسین ،  رودقم  سک  چیه  يارب  نآ  يروآ  عمج  دزاس و  یم  هدـنکارپ  ار  رتسکاخ  داب  هک  هنوگنامه 
 . دـنک یم  دـیکءات  ار  بلطم  ینافوط )  زور  کی  رد   . . . ( ) ٍفِصاَع ٍمْوَی  ِیف  هلمج . . . (  دـنام .  یمن  یقاب  نآ  زا  يرثا  ددرگ و  یم  دوبان 

رگا اما  دزیرب ،  رود  نادنچ  هن  يا  هطقن  رد  دـنک و  دـنلب  يا  هطقن  زا  ار  يرتسکاخ  تسا  نکمم  دـشاب ،  ّتقوم  دودـحم و  دابدـنت  رگا  اریز 
هک دوش  یم  هدنکارپ  نانچنآ  يرتسکاخ  نینچ  تسا  یهیدـب  دـنزو ،  یم  وس  ره  زا  اهداب  ماش  هب  ات  حبـص  زا  هک  دـشاب  ینافوط  زور  زور ، 

هجو نیا  رباـنب  ( 229  . ) درک عمج  ار  نآ  ناوـت  یمن  یتردـق  چـیه  اـب  هک  يروـط  هب  داـتفا  دـهاوخ  یتـسد  رود  هطقن  رد  نآ  زا  يا  هّرذ  ره 
زا درادـن و  يرکذ  لباق  رمث  ّتیـصاخ و  چـیه  رتسکاخ  هک  هنوگنامه  تسا .  لـمع ))  یتّیـصاخ  یب  یگدوهیب و   )) هیبشت نیا  رد  تهاـبش 
رثا چـیه  تسا ،  یهت  یهلا  هزیگنا  ّتین و  تبرق و  دـصق  زا  نوچ  مه  نارفاک  لامعا  دـیور ،  یمن  يا  هزره  فلع  یتح  رتسکاـخ  اـهراورخ 
یم ماجنا  ایند  رد  اهنآ  هک  تسا  یکین  ياهراک  نارفاک ،  لامعا  زا  روظنم  دنا :  هتفگ  نارّسفم  زا  يا  هّدع  دش .  دهاوخن  داجیا  نآ  زا  یتبثم 

مامت دارم  دنا :  هتفگ  رگید  یضعب  اهنیا .  لاثما  نادنمتسم و  زا  يریگتـسد  نامهم ،  میرکت  هدرب ،  ندرک  دازآ  محر ،  هلـص  دننام :  دنهد ، 
ایآ هک  نیا  نآ  دوش و  یم  حرطم  یلا  ؤس  اجنیا  رد  دنراد ؟  شاداپ  ادـخ  دزن  رفاک  نافـشتکم  ناعرتخم و  ایآ  تساهنآ .  ياهراک  لامعا و 
زا زین  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  دـیاش  دـش و  لّمحتم  یهاکناج  تامحز  قرب  عارتخا  رد  هک  نوسیدا ))   )) نوچمه ینافـشتکم  ناعرتخم و 

دیـشخب و ییاهر  گرم  رطخ  زا  ار  ناسنا  اهنویلیم  بورکیم  فشک  اب  هک  روتـساپ ))  )) دـننام ای  تخاس و  نشور  ار  ییایند  اّما  داد ،  تسد 
خـساپ دوب ؟  دهاوخ  هنوگچ  اهنیا  تیعـضوًالوصا  و  هن ؟  ای  تشاد ،  دنهاوخ  یـشاداپ  دـنوادخ  دزن  دوخ  لمع  ربارب  رد  اهنیا ،  دـننام  اههد 

حور هلزنم  هب  ّتین  دوش ،  یم  یبایزرا  نآ  هزیگنا  و  ّتین ))   )) هب هجوت  اب  یلمع  ره  مالـسا  رظن  زا  هک  تسا  نیا  هصالخ  روط  هب  لا  ؤس  نیا 
عارتـخا و رد  نافـشتکم  ناـعرتخم و  دـصق  ّتین و  دـید ،  دـیاب  نیا  رب  اـنب  ِتاـّیِّنلِاب )) ُلاـمْعالا  اَـمَّنِإ   : )) دـنا هتفگ  هک  تسا  لـمع  ناـج  و 

لمع کی  ًافرـص  عارتخا  زا  یلـصا  فده  یهاگ   1 تسین :  جراـخ  تروص  هس  زا  دـصق  ّتین و  ًاملـسم  تسیچ ؟  هدوـب و  هچ  ناـشفاشتکا 
یعفانم نآ  رانک  رد  سپـس  تفرگ )  تروص  یمتا  ياهبمب  نتخاس  روظنم  هب  راب  نیتسخن  هک  یمتا  يژرنا  فشک  دننامه   ، ) تسا یبیرخت 

زا هتسد  نیا  فیلکت  تسا .  هتـشاد  رارق  مّود  هجرد  رد  ای  هدوبن و  فشتکم  ای  عرتخم  یعقاو  فده  هک  هدمآ  دوجو  هب  زین  ناسنا  عون  يارب 
2 دـش .  دـنهاوخ  زین  تازاجم  دوخ  یبیرخت  لمع  و  ّتین ))   )) ربارب رد  هکلب  دـنرادن ،  یـشاداپ  اهنت  هن  هک  تسا ،  نشور  ًالماک  ناـعرتخم 

يارب هک  دراد  ار  يرجات  مکح  تقیقح ،  رد  تسا و  ترهـش  هزاوآ و  مسا و  ای  يدام و  يریگ  هرهب  شفدـه  فشتکم ،  اـی  عرتخم  یهاـگ 
یم ناغمرا  هب  یتـالوصحم  یتکلمم  يارب  راـک و  داـجیا  یهورگ  يارب  دروآ و  یم  دوجو  هب  يا  هعفنملا  ماـع  تاسیـسءات  رتشیب ،  دـمآ  رد 
هّتبلا تفر .  یم  نآ  غارـس  هب  تشاد ،  يرتشیب  دمآ  رد  يرگید  راک  رگا  دشاب و  هتـشاد  دمآرد  لیـصحت  زج  یفده  چیه  هکنآ  یب  دروآ ، 

مه یـسدقم  هداـعلا  قوف  لـمع  یلو  تسین ،  یمارح  فـالخ و  راـک  دریگ ،  ماـجنا  عورـشم  نیزاوم  قـبط  رگا  يدـیلوت  اـی  تراـجت  نینچ 
 ، دـننیبب رگا  هک  تسا  نامه  رّکفت  زرط  نیا  هناشن  دـندوبن .  مک  خـیرات  لوط  رد  نافـشتکم  ناعرتخم و  هنوگ  نیا  زا  دوش .  یمن  بوسحم 
یم دوس  دصرد  تسیب  يزاسوراد  تعنـص  رد  ًالثم :  دوش  یم  نیمءات  تسا ،  هعماج  لاح  هبّرـضم  هک  یقرط  زا  نآ  زا  رتشیب  ای  دمآرد  نآ 
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هب ّرـضم  دنچره  دنتـسه ،  دایز  دمآرد  رکف  هب  ینعی   ) دنهد یم  حیجرت  ار  یمود  صاخ ،  هتـسد  نیا  دصرد  يزاس 50  نیئوره  رد  دـنرب و 
نانیا شاداپ  شیوخ و  ناعونمه  زا  هن  دنراد و  ادخ  زا  هن  یبلط  هنوگ  چیه  اهنیا  تسا ؛  نشور  زین  هورگ  نیا  فیلکت  دـشاب . ) هعماج  لاح 
یهاگ دنراد و  یناسنا  ياه  هزیگنا  ًاملسم  هک  دنتسه  یمّوس  هورگ   3 دنا .  هدیسر  نآ  هب  دنا و  هتساوخ  یم  هک  تسا  یترهش  دوس و  نامه 

دوخ عونمه  هب  یتمدـخ  هکنیا  دـیما  هب  دـنرب  یم  رـس  هب  تیمورحم  تکالف و  تیاهن  اب  اهراوتاربال  هشوگ  رد  ار  دوخ  رمع  زا  زارد  نایلاس 
نیا تشاد  دـنهاوخ  تفایرد  دـنوادخ  زا  یبسانم  شاداپ  دارفا  هنوگ  نیا  کش  نودـب  دـنراد .  میدـقت  ّتیناسنا  ناهج  هب  یناـغمرا  دـننک و 

اما دـنک ،  یمن  مورحم  ار  اهنآ  لداع  ملاع و  دـنوادخ  ًامّلـسم  دـشاب ،  رگید  ناهج  رد  تسا  نکمم  و  دـشاب ،  ایند  رد  تسا  نکمم  شاداپ 
(( . دنک یمن  عیاض  ار  یناراکوکین  نینچ  رجا  دنوادخ   : )) تفگ ناوت  یم  هزادنا  نیمه  تسین ،  نشور  ام  رب  شتایئزج  روطچ ؟  هنوگچ و 

شاداپ نیا  رب  انب  ( 230  . ) تسا رت  نشور  رایسب  هلءاسم  رّصقم . )) لهاج   )) هن دنـشاب ،  رـصاق )) لهاج   )) نامیا نتفریذپن  رد  اهنآ  رگا  هتبلا 
 . تشاد دهاوخ  کین  شاداپ  دـشاب ،  کین  ریخ و  ّتین  رگا  هک  دوش  یم  یبایزرا  تهج  نیا  زا  دراد و  نآ ))  ّتین   )) هب یگتـسب  یلمع  ره 
 ، ترفاسم ریـسم  رد  یـصخش  دنا :  هتفگ  هکنانچ  دوش .  عقاو  نآ  فالخ  ای  دوشن و  عقاو  هدرک  دصق  ّتین و  ّریخ  درف  هک  ار  هچنآ  دـنچ  ره 

تحارتسا اذغ و  فرص  زا  سپ  تسب و  نآ  هب  ار  دوخ  بسا  راسفا  دیبوک و  نیمز  رب  درک و  تسرد  بوچ  زا  یخیم  دیسر ،  یهاچ  رـس  رب 
دـننک و تحارتسا  دـندنبب و  نآ  هب  ار  دوخ  بکرم  نارفاسم  هک  ّتین  نیا  هب  تشاذـگ  یقاب  اـجنامه  ار  خـیم  نآ  درک و  تکرح  اـجنآ  زا  ، 

شیاپ هاگان  تشذگ ،  یم  هاچ  نآ  رانک  زا  هدایپ  یـصخش  يدنچ  زا  سپ  اضق  زا  دنک .  اطع  شاداپ  وا  هب  ریخ ،  راک  نیا  ربارب  رد  دنوادخ 
 : دنا هتفگ  دننیبن .  بیسآ  نآ  زا  وا  دننامه  نارگید  ات  دنکرب  ياج  زا  ار  خیم  نآ  تساخرب  هلـصافالب  داتفا و  نیمز  رب  دروخرب و  خیم  نادب 

شتّین یلّوا  اریز  دنتـسه ؛  ناسکی  یهلا  شاداپ  رجا و  رد  دوب ،  ریخ  ناشتّین  ود  ره  نوچ  یلو  دوب ،  رگیدکی  دـض  ناشلمع  دـنچره  ود  نیا 
تایآ و یضعب  زا  مه  هک  دیآ  یم  شیپ  زین  لا  ؤس  نیا  نایاپ ،  رد  تسا .  هدوب  نانآ  زا  ررـض  عفد  شتّین  یمّود  نارفاسم و  هب  ندناسر  ریخ 
 ، تسا تشهب  رد  دورو  ای  لامعا و  یلوبق  طرش  تیالو ))   )) یتح ای  و  نامیا ))   )) هک دوش  یم  هدافتسا  نینچ  تایاور ،  زا  يرایـسب  زا  مه 

تفگ خساپ  ناوت  یم  نینچ  قوف  لا  ؤس  هب  دوب .  دهاوخن  ادخ  هاگرد  لوبقم  دنزبرـس ،  نامیا  یب  دارفا  زا  مه  لامعا  نیرتهب  رگا  نیا  رب  انب 
رگا تسا .  لمع  یلاع  هبترم  نامه  لمع  لوبق  رگید .  بلطم  نتـشاد  بسانم ))  شاداپ   )) تسا و یبلطم  لاـمعا ))  یلوبق   )) هلءاـسم هک : 

یب اوتحم و  یب  یّلک  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  یلو  تشاد ،  دـهاوخ  ار  اوتحم  نیرت  یلاع  دـشاب ،  هارمه  نامیا  اب  یمدرم  یناسنا و  تامدـخ 
رد دورو ))  )) ارـصحنم تسین  مزال  لمع  شاداپ  هک :  تفگ  ناوت  یم  ار  خـساپ  نیمه  زین  تشهب  هب  دورو  هنیمز  رد  دوب .  دـهاوخن  شاداـپ 

(231  . ) دشاب ّتنج 

كاپان تخرد  هزیکاپ و  تخرد  لَثَم  - 22

اَّهِبَر ِنْذِإـِب  ٍنیِح  َّلُـک  ( 232) اَهَلُکُءا َِّیتُْؤت  ِءَّاَمَّسلا  ِیف  اَـهُعْرَفَو  ٌِتباـَث  اَُهلْـصَءا  ِیَط  ٍۀَـبّ ٍةَرَجَـشَک  ِیَط  ًۀَـبّ ًۀَِـملَک  ـالثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْملَءا  ) 
ُهَّللا ُّتِبَُثی  ٍراَرَق  نِم  اََـهلاَم  ِضْرـالا  ِقْوَـف  نِم  ( 233) ْتَُّثتْجا ٍۀَثِیبَخ  ٍةَرَجَـشَک  ٍۀَثِیبَخ  ٍۀَِـملَک  ُلَثَمَو  َنوُرَّکَذَـتَی  ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاَْثمالا  ُهَّللا  ُبِرْـضَیَو 

دنوادخ هنوگچ  يدیدن  ایآ  ( )) 234  ( . ) ُءَّاَشَیاَم ُهَّللا  ُلَعْفَیَو  َنیِِملَّظلا  ُهَّللا  ُّلُِضیَو  ِةَرِخالا  ِیفَو  اَْینُّدلا  ِة  اوَیَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا 
نیا (( ! ؟  تسا نامسآ  رد  نآ  هخاش  تباث و  نیمز )  رد   ) نآ هشیر  هک  هدرک  هیبشت  يا  هزیکاپ  تخرد  هب  ار  هزیکاپ )  راتفگ  و   ) هبّیط هملک 
دنپ و   ) دـنوش رکذـتم  دـیاش  دـنز ،  یم  اهلَثَم  مدرم  يارب  دـنوادخ  دـهد و  یم  شراگدرورپ  نذا  هب  نامز  ره  ار  دوخ  ياه  هویم  تخرد )) 

درادن یتابث  رارق و  هدش و  هدنکرب  نیمز  يور  زا  هک  هدرک  هیبشت  یکاپان  تخرد  هب  ار  هدولآ )  نخـس  و   ) هثیبخ هملک  نینچمه )  دـنریگ و 
و رگید !  يارـس  رد  مه  ناهج و  نیا  رد  مه  دراد ؛  یم  راوتـسا  ناشتباث ،  داقتعا  راتفگ و  رطاخ  هب  دـندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ 

(( . دـهد یم  ماجنا  دـنادب ) تحلـصم  دـهاوخب و   ) ار راک  ره  دـنوادخ  دریگ ) یم  اهنآ  زا  ار  دوخ  فطل  و   ) دزاـس یم  هارمگ  ار  نارگمتس 
تـشهب رد  دشاب  كاپ  تخرد  نوچ  تشرـس  ردنا  تفگ  كاپ  مالک  رم  ّرـش  ریخ و  رد  دنز  نوچ  اهلثم  قح  رو  هدید  يا  يرگنن  ایآ  چـیه 

نآرق زا  لثم  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


يو زا  هتفر  نامیا  خاش  كاخ  هب  دشاب  نآ  لصا  هک  رجـش  وچ  تسامـس  ردنا  نآ  عرف  تباث ،  لصا  تسادخ  دیحوت  لیلحت و  نخـس ،  نآ 
نآ دنبای  رد  هک  ات  صاصتخاز  اهلثم  نیا  قح  دنز  یم  راب  هب  درآ  شوخ  نیریـش و  هویم  راگدرورپ  تصخر  زا  نامز  ره  ( 235  ) كامِس رب 

خرچ رب  نیمز  زک  وکن  ياهلمع  دـشاب  اهخاش  تخـس  تسا  دـیحوت  هب  لد  ردـنا  لصا  تخرد  نآ  نامیا  بح  دـشاب  هک  ای  ّصاخ  ماع و  ار 
ثیبخ ناک  یتخرد  نوچ  لثم  رد  دـشاب  رفک  مالک  ناو  رمث  يو  زا  دـنروخ  یم  شناد  لـها  روراـب  ّقح  ّتیـشم  زا  ناـمز  ره  وا  هتفر  متفه 

لصا و ردنا  هن  مه  رارق  نایاپ و  چیه  ار  وا  تسین  ّدـح  خـیب و  یب  نیمز  يور  زا  هتـسر  دـب  يوب  شوخان  خـلت و  لظنح  وچمه  لزا  زا  تسا 
يارـس ردنا  نینچمه  ترذعم  یب  يویند  تایح  رد  يار  لقع و  ردـنا  تباث  یلوق  هب  رم  يادـخ  تباث  نانم ،  ؤم  رب  دـنک  یم  رابتعا  شعرف 

اطع مارکا و  رد  ار  دوخ  هدـعو  ازج  رد  نم  ؤم  هب  تباث  دـنک  مه  تاجن  رب  یمالک  رد  رخآ  هب  ات  تابث  ار  ناـشیا  دـهدب  اـیند  هب  اـی  ترخآ 
ار نآ  دنک  یم  یهگآ  زا  مالک  نآ  دنیوگن  ات  یهرمگ  ردنا  ینعی  دراذگاو  ودـع  شدـیحوت  هب  هر  دـباین  ات  وا  هرمگ  دـیامن  مه  ار  ناملاظ 

خسار داقتعا  ینعی   ) دیحوت هملک  الاب ،  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هیبشت  هجو  ( 236  ) ياضتقا زا  دابع  رب  ار  تحلصم  يادخ  دهاوخ  یم  هک 
هدیـشک و نامـسآ  هب  رـس  نآ  ياه  هخاش  مکحتـسم و  تباث و  نآ  هشیر  هک  هدرک  هیبشت  یتخرد  هب  ار  شا )  یگناـگی  هب  نیتسار  ناـمیا  و 

تـسا هدومن  هیبشت  يا  هیاپ  یب  هشیر و  یب  تخرد  هب  ار  لطاب )  تسـس و  هدیقع  ینعی   ) رفک هملک  نینچمه  تسا .  یگـشیمه  هویم  ياراد 
دوخ زا  یتابث  رارق و  هنوگ  چـیه  دوش و  یم  باـترپ  يا  هشوگ  هب  هظحل  ره  زور و  ره  اـهنافوط ،  ربارب  رد  هدـش و  هدـنک  نیمز  يور  زا  هک 

هتفرورف تباث و  هشیر   1 تساجرباپ :  زیچ  هس  رب  تخرد  نوچ  دـنا :  هتفگ  تخرد  هب  نامیا  هیبشت  هجو  رد  قیقحت  لها  زا  یـضعب  درادـن . 
هب قیدصت   1 تساج :  رب  اپ  تباث و  زیچ  هس  رب  زین  نامیا  تخرد  هدیـشک .  اوه  هب  رـس  ياه  هخاـش   3 راوتـسا ؛  مکحم و  هنت   2 نیمز ؛  رد 

ٌلَمَع ِناسِّللِاب و  ٌراْرقِإَو  ِْبلَْقلِاب  ٌۀَـفِرعَم  ُنامی  ْالَا   : )) دـیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هکنانچ  ناکرا .  هب  لـمع   3 ناـبز ؛  هب  رارقا   2 بلق ؛ 
هیبشت نیا  هجو  رد  رگید  یـضعب  تسا . ))  حراوج  اضعا و  هب  لمع  و  ناـبز ،  هب  رارقا  یبلق و  تخانـش  تفرعم و  ناـمیا  (237 ؛ ) ِناکْرالِاب

دروخ و یم  نآ  زا  بآ  هدـیناسر و  نیمز  قامعا  رد  ار  شیاه  هشیر  هتـشگ و  خـسار  تباـث و  نیمز  رد  تخرد  هک  هنوگناـمه  دـنا :  هتفگ 
همشچرس زا  هدش و  خسار  تباث و  نم  ؤم  لد  رد  تداهـش  هملک  يانعم  نینچمه  تسا ،  هدیـشک  کلف  هب  رـس  هتـشارفارب و  نآ  ياه  هخاش 

دـسر نامـسآ  هب  یعنام  چـیه  نودـب  دـیآ  رب  نابز  زا  نوچ  تسا ،  نابز  هب  راتفگ  زا  تراـبع  هک  نآ  هخاـش  و  دـماشآ ،  یم  بآ  قیدـصت 
یم دوعص  وا  يوس  هب  هزیکاپ  نانخس  (( ؛ ) 238  . . . () ُهُعَفْرَی ُِحلَّصلا  ُلَمَْعل  اَو  ُّبِیَّطلا  ُِملَْکل  ُدَعْصَی ا  ِْهَیلِإ  دیامرف . . . ( :  یم  دنوادخ  هکنانچ 

رد نآ  هشیر  لصا و  هک  ار  نامیا  تخرد  لاعتم  دنوادخ  هک :  تسا  هدمآ  یفشاک ))   )) ریـسفت رد  درب . )) یم  الاب  ار  حلاص  لمع  و  دنک ، 
هیبشت امرخ  تخرد  هب  دـسر ،  یم  وا  هب  شاداپ  باوث و  نامز  ره  رد  تسا و  دـنلب  نیّیّلع  یلعا  بناج  هب  وا  لامعا  تسا و  تباث  نم  ؤم  لد 

نیا دی  ؤم  ( 239  . ) دـنرب هرهب  نآ  زا  مدرم  هشیمه  و  هتـشارفارب ،  نامـسآ  فرط  هب  نآ  هخاش  ّرقتـسم و  نیمز  رد  نآ  هشیر  هک  تسا  هدرک 
ِْلثِمَک ُنِم  ؤُْملا   : )) دیامرف یم  هک  هدومن  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  ینیلک  خیـش  موحرم  هک  تسا  یثیدـح  هیرظن ، 

رد شگرب  هک  تسا  یتخرد  دـننام  نم  ؤم  ُۀَـلْخَّنلا ؛  َلاق :  َیِه ؟  امَو  ِهّللا ،  َلُوسَر  ای  اُولاق :  ٍْفیَـص ،  الَو  ٍءاتِـش  یف  اُهقَرَو  ُّتاـحَتَی  ـال  ٍةَرَجَش 
ییابطابط همالع  ( 240 (( . ) اـمرخ تخرد  دومرف :  تسا ؟  یتـخرد  هچ  نآ  ادـخ ،  لوسر  يا  دندیـسرپ :  دزیر ،  یمن  ناتـسبات  ناتـسمز و 

لثم رکذ  زا  دعب  هک  نیا  لیلد  هب  تسا .  تباث  هدیقع  قح و  داقتعا  هبّیط ))  هملک   )) زا دارم   : )) دیوگ یم  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  هّرـس  سّدق 
زا روظنم  و  ( 241  . . . () ِةَرِخالا ِیفَو  اَْینُّدلا  ِة  اوَیَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُّتِبَُثی  دیامرف ( :  یم  اهلثم  زا  يریگ  هجیتن  ناونع  هب 

يداقتعا ساـسا  رب  هک  يا  هملک  هکلب  یظفل ،  هملک و  ره  هن  نکل  دـیدرگ ،  رکذ  تاـیآ  ردـص  رد  هک  تسا  هملک  ناـمه  تباـث ))  لوق  ))
َُّمث ُهَّللا  اَنُّبَر  ْاُولاَق  َنیِذَّلا   : ) دیامرف یم  هک  نانچ  دزغلن ،  یتّیعـضو  چـیه  رد  دزرو و  تماقتـسا  نآ  ياپ  ناسنا  دـشاب و  خـسار  یمزع  تباث و 

 (( ، هبّیط هملک   )) زا روظنم  نیا  رب  انب  تسا .  ُهَّللا )) اَنُّبَر   )) لوق نامه  هرمث  هجیتن و  ترخآ  اـیند و  رد  مدـق  تاـبث  هک  ( 242  . . . () ْاوُمَقَتْسا
ره زا  هک  تباث  یلصا  ياراد  تسا  یّقح  راتفگ  نآ ،  هار  رد  تماقتـسا  هدیقع و  نیا  تسادخ و  یگناگی  هب  نیتسار  داقتعا  دیحوت و  هملک 

چیه نودـب  هک  دراد  ییاه  هخاش  و  تسا .  قیاقح  هنیمز  اـی  لاـعتم و  دـنوادخ  لـصا  نآ  دـشاب و  یم  ظوفحم  يدوباـن  ینوگرگد و  هنوگ 
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دبای و یم  هبّیط  تایح  نآ  هلیسو  هب  نامیا  اب  ناسنا  هک  هدیدنـسپ  قالخا  وکین و  لامعا  زا  تسا  ترابع  نآ  دنز و  یم  هناوج  نآ  زا  یعنام 
هبّیط هملک  تباث و  لوق  ْاوُمَقَتْـسا ، )  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  دنیوگ ( :  یم  هک  نیتسار  نانم  ؤم  و  دنک .  یم  ادیپ  ینادابآ  قنور و  نادب  ّتیناسنا  ناهج 
لمع ره  ّقح و  هملک  ره  و  دنرب .  یم  هرهب  نانآ  دوجو  تاکرب  زا  هراومه  مدرم  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دـشوپ و  یم  لمع  هماج  نانآ  رد 
 (( . تشاد دـهاوخ  دـنمدوس  كاپ و  تارمث  هشیمه  تسا و  ّومن  دـشر و  رپ  یعورف  تباث و  یلـصا  ياراد  هک  تسا  نینچ  شَلَثم  یحلاـص 
یهلا بتکم  همانرب و   )) هنوگ ره  لماش  هک  تسا  یعیسو  موهفم  ياراد  هدش  هیبشت   (( هبّیط هرجش   )) هب هک  هبّیط ))   )) هملک نیا  رب  انب  ( 243)

دوش یم   (( هتسجرب ياهناسنا  )) و ینیدو ))  یملع  مهمزکارم   (( ، )) هتـسیاش لمع   (( ، )) کین راتفگ   (( ، )) حیحـص هشیدنا  رکفت و  (( ، ))
هزوح مق ،  مدرمو  بـالطو  نویناـحوراب  رادـیدرد  ینانخـس  یط  هّلظ  هّللا  مادا  يا  هنماـخ  یمظعلا  هّللا  تیآ  يربهر  مظعم  ماـقم  هکناـنچ  ، 

رد تسا و  نید  تیناحور و  زکرم  مالـسا ،  زکرم  مالـسْالا ، ))  ُۀَُّبق  مق   : )) دندومرف هدرمـش ،  رب  هبّیط ))  هرجـش   )) قیداصم زا  ار  مق  هّیملع 
و هبّیط ))   )) هملک کـی  ًاـتقیقح  هک  مق ))  هکراـبم  هزوـح  مه  (( ؛  تسا یّمهم  رایـسب  زکرم  مق  دوـب . . .  بـالقنا  زکرم  مـه  بـالقنا  هرود 

بزح ياهورین  ناناوج و  مدرم و  مه  و  اَّهِبَر . ) ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اَـهَلُکُءا  َِّیتُْؤت  ِءَّاَـمَّسلا  ِیف  اَـهُعْرَفَو  ٌِتباـَث  اَُهلْـصَءا   ، ) تسا هبّیط ))  هرجـش  ))
دراد يا  هدرتسگ  يانعم  تسا  هدـش  هیبشت  هثیبخ  تخرد  هب  هک  زین  هثیبخ ))  هملک  ( )) 244  . . . (( . ) تسا مهم  ود  ره  مق ،  نم  ؤـم  یهلا و 

دوش و یم  لماش  ار  ثیبخ ))  هدولآ و  كاپان و  ياهناسنا   )) و هدـننک ))  هارمگ  لـطاب و  ياـه  هماـنرب   (( ، )) تشز راـتفگ   )) هنوگ ره  هک 
مالّسلا و مهیلع  ناشموصعم  نادنزرف  همطاف و  یلع ،  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلصادخ  لوسر  هب  هبّیط ))  هرجش   )) یمالـسا تایاور  رد  رگا 

هتکن تسا .  هثیبخ ))  هرجش   )) و هبّیط ))  هرجـش   )) ود نیا  نشور  زراب و  قیداصم  هب  رظان  هدش ،  ریـسفت  هّیما ))  ینب   )) هب هثیبخ ))  هرجـش  ))
نآ هک  دنک  یم  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زا  هّللا  همحر  قودص  خیـش  موحرم  يدیحوت  هناگراهچ  تاملک  - 1 اه : 
َلاق ِهّللا ،  َلُوسَر  ای  یَلب  اُولاق :  ِءامَّسلا ؟  ِیف  ُهُعْرَف  َو  ِضْرَالا  ِیف  ُُهلصَءا  ٍء  یَش  یلَع  ْمُکُّلُدَءا  الَءا   : )) دومرف دوخ  باحصا  هب  يزور  ترضح 
ِضْر الا  ِیف  َّنُهَلْصَءا  َّن  إَف  ًةَّرَم  َنیثالَث  ُرَبْکَءا )) ُهّللاو  ُهّللا  الا  َهلِإالَو  ِهّللُدْمَْحلاَو  ِهّللا  َناْحبُس   : )) ِۀَضیرَفلا ِِهتالَص  ْنِم  َغَرَف  اذِإ  ْمُکُدَحَءا  ُلوُقَی  : 
ِْدبَعلا یَلَع  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَت  یتَّلا  َۀَِّیلَبلاو  ِءوَّسلاَۀَْتیِمَو  ُِعبَّسلا  َلْکَءاَو  ِْرِئْبلا  یِفَیِّدَرَّْتلاَو  َقَرَْغلاَو  َقَرَحلاَو  َمْدَهلا  َنْعَفدَـی  َّنُهَو  ِءامَّسلا  ِیف  َّنُهَعْرَف  َو 

نامـسآ رد  نآ  ياه  هخاش  و  نیمز ،  رد  شا  هشیر  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  منکن  ییامنهار  اـیآ  ( )) 245 (( . ) ُتاِیقاْبلا َّنُه  َو  ِمْوَْیلا  َکـِلذ  یف 
نیا ُرَبْکَءا )) ُهّللاو  ُهّللا  الا  َهلِإالَو  ِهّللُدْـمَْحلاَو  ِهّللا  َناْحبُـس   : )) دـیوگب راب  یـس  بجاو  زاـمن  زا  دـعب  سکره  دومرف :  يرآ ،  دـنتفگ  تسا ؟ 

هاچ رد  ندـش و  قرغ  نتخوس و  نتفر و  راوآ  ریز  زا  اـهرکذ  نیا  هدیـشک و  رـس  نامـسآ  هب  شیاـه  هخاـش  و  نیمز ،  رد  شا  هشیر  راـکذا 
یم ظفح  ار  ناسنا  زور  نآ  رد  دوش  یم  لزان  نامـسآ  زا  هک  ییالب  ره  زا  يدب و  ندرم  ره  زا  و  ناگدنّرد ،  نادند  هب  ندـش  هراپ  نداتفا و 

دومرف ترضح  نآ  دندیمان ،  هبعک  ار  هبعک  ارچ  درک  لا  ؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسک  تسا . ))  تاحلاص  تایقاب  اه  نیا  و  دنک ، 
لاق اعَّبَُرم ؟  رومعملا  تیبلا  راص  َِمل  هل و  لیقف  ٌعَّبَُرم  وه  رومعملا و  تیبلا  ءاذحب  اّهن  ال  لاق :  ۀعَّبَُرم ؟  تراص  َِمل  هل و  لیقف  ۀـعَّبَُرم  اهن  ال  : ))

هّللا و ناحبس  یه :  عبرءا و  ُمالس  الا  اهیلع  َِیُنب  یّتلا  تاملکلا  َّن  ال  لاق :  اعَّبَُرم ؟  شرعلا  راص  َِمل  هل و  لیقف  ٌعَّبَُرم  وه  شرعلا و  ءاذحب  هَّن  ال 
راوید راـهچ  ارچ  درک :  ضرع  دـنیوگ .  یم  هبعک  وا  هب  دراد  راوید  راـهچ  هبعک  نوـچ  ( )) 246 (( . ) ربکا هّللاو  هّللا  ّالا  هلا  ـال  هّلل و  دـمحلا 

 : دومرف دراد .  راوید  راهچ  رومعملا  تیب  ارچ  درک :  ضرع  دراد .  راوید  راـهچ  تسه  اهنامـسآ  رد  هک  رومعملا  تیب  نوچ  دومرف :  دراد . 
راهچ ادخ  يدیحوت  تاملک  هکنیا  يارب  دومرف :  دراد .  علض  راهچ  ادخ  شرع  ارچ  درک :  ضرع  دراد .  علض  راهچ  ادخ  شرع  هکنآ  يارب 
ریبکت لیلهت و  دیمحت و  دیحوت و  هملک  راهچ  نیا  هب  قح  يانسح  يامسا  ُرَبْکَءا . )) ُهّللاو  ُهّللا  الا  َهلِإالَو  ِهّللُدْمَْحلاَو  ِهّللا  َناْحبُـس   : )) تسا ات 
تاملک نیا  رد  ناسنا  سودق ؛  حوبـس  نآ  ندوب  هزنم  هب  ادخ  یئایربک  دجم و  هب  ادخ ،  تشادگرزب  هب  ادخ ،  تینادـحو  هب  ددرگ :  یم  رب 

هّکم هب  یسک  تسا ؛  هدید  ار  ّجح  رهاظ  وا  دنک ،  ترایز  ار  يراوید  راهچ  نیا  هک  نیا  يارب  دور  یم  هکم  ناسنا  کی  دیاتس .  یم  ار  ادخ 
نیا هب  دور و  یم  هکم  هب  یـسک  تسا ؛  ادـخ  شرع  اـت  شتفرعم  دور ،  یم  هکم  هـب  یـسک  تـسا ؛  روـمعملا  تـیب  اـت  شتفرعم  دور و  یم 

دـبایب و مه  ار  انعم  نیا  نطاـب  ددرگب ،  هبعک  رود  یـسک  ره  هک  تسین  روطنیا  تسا .  جـح  ّرـس  نیا  تسا ،  هدـش  فراـع  تاـّمات  تاـملک 
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قح ریبـکت  دـیمحت و  دـیحوت و  ساـسا  رب  ار ،  شرع  ار ،  رومعملا  تیب  ار ،  هبعک  نیا  هک  دوـب  نیا  هیلع  هّللا  مالـس  ماـما  باوـج  ددرگرب . 
ْاُونَماَء َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُّتِبَُثی   ) زا دارم  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  يرایـسب  رد  ربق  رد  ای  گرم  ماگنه  هب  یهلا  يریگتـسد  - 2 ( 247 (( . ) دنتخاس

ؤـس ربارب  رد  شزغل  اطخ و  زا  ار  نم  ؤم  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ربق  رد  دورو  ماگنه  هب  ِةَرِخالا ؛ ) ِیفَو  اَْینُّدـلا  ِة  اوَیَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلاـِب 
 . دراد یم  هگن  تباث  نامیا  طخ  رب  ار  وا  دنک و  یم  ظفح  دننک ،  یم  وا  ّتیوه  زا  ناگتشرف  هک  یتالا 

دازآ هدرب و  لَثَم  - 23

ْمُهُرَثْکَءا َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحل  َنوُوَتْسَی ا  ْلَه  اًرْهَجَو  ارِس  ُْهنِم  ُقِْفُنی  َوُهَف  اًنَسَح  اًقْزِر  اَّنِم  ُهَْنقَزَّر  نَمَو  ٍءْیَش  یَلَع  ُرِدْقَی  اًکُولْمَّم ال  اًْدبَع  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  )
 ، دوخ بناج  زا  هک  ار  ینامیا )  اب   ) ناسنا و  تسین ؛  زیچ  چـیه  رب  رداـق  هک  ار  یکولمم  هدرب  هدز :  یلاـثم  دـنوادخ  ( )) 248  ( . ) َنوُمَْلعَیَال

هژیو شیاتـس  دنناسکی ! ؟  رفن  ود  نیا  ایآ  دنک .  یم  قافنا  هداد ،  وا  هب  ادـخ  هچنآ  زا  راکـشآ  ناهنپ و  وا  میا و  هدیـشخب  وا  هب  وکین  یقزر 
زا هک  يدازآ  رم  مه  جیـسب  رد  يزیچ  هب  دوبن  شتردـق  چـیه  هک  یکولمم  دـبع  دز  لـثم  قـح  دـنناد . )) یمن  اـهنآ  رثـکا  یلو  تسادـخ ، 

يزجاع دبع  وچ  سپ  ناشن  رد  ایآ  دنناسکی  ود  نیا  ناهن  شاف و  ناز  قافنا  دـنک  سپ  شیپ  هب  شمیـشاب  هداد  وکین  قزر  شیوخ  کیدزن 
مانصا ناسچ  سپ  یکش  یب  سک  کی  كولمم  نینچمه  یکی  قوزرم  هچرا  دنشاب  ود  ره  شکدنا  یناد  هکرگ  ناسکی  تسین  شکلام  اب 
دـشاب هک  نآ  ياج  هچ  ات  ادـگ  راداـن  قلخ  زا  وا  زج  ین  اـنث  دـمح و  رب  تسا  راوازـس  قح  رگداد  کیرـش  یهجو  زا  دـشاب  رثا  حور و  یب 

رد لاعتم  دـنوادخ  هیبشت  هجو  ( 249  ) هابت يءار  زا  رثکا  دـننادن  نیو  هار  هدومنب  امب  شدـیحوت  وا ز  قلخ  ام  زا  وا  ریغ  شتـسرپ  رب  ّقحتـسم 
ادخ تاناکما  زا  هک  يرگناوت  دازآ و  ناسنا  هب  ار  نانم ))  ؤم   )) درادـن و ار  زیچ  چـیه  ییاناوت  هک  یکولمم  هدرب  هب  ار  ناکرـشم ))   )) اجنیا
نیا ایآ  (( ؛ ) َنوُوَتْـسَی ْلَه   : ) دـیوگ یم  هدومن ،  هسیاقم  مه  اب  ار  ود  نیا  هاگنآ  تسا .  هدرک  هیبشت  دزاس ،  یم  دـنم  هرهب  ار  ناگمه  يداد 
هنوگ چیه  هک  يدیرخ  رز  هدرب  هک  هنوگنامه  ینعی  دوب ؛  دنهاوخن  ناسکی  ود  نیا  زگره  هک  تسا  حضاو  رپ  دنربارب . )) ! ؟  يواسم و  ود 

مدآ دنتـسین ،  يواسم  دراد ،  لماک  يدازآ  دوخ ،  تاناکما  شـشخب  لذـب و  رد  هک  يدـنمناوت  هدازآ  ناسنا  اـب  درادـن ،  دوخ  زا  يراـیتخا 
یم راتفرگ  تاموهوم  تافارخ و  لاگنچ  رد  تسا و  هنوگ  تب  فیعض  ياهرشب  یبوچ و  یگنس و  ياهتب  ریـسا  هک  یتسرپ  تب  كرـشم و 

تردق رب  شدامتعا  لاّکتا و  طقف  هتسر و  یهلا  ریغ  ياهیگتـسباو  اه و  یگتـسبلد  تاقّلعت و  همه  زا  هک  يدّحوم  نم و  ؤم  ناسنا  اب  دشاب ، 
 . دنتسین ناسکی  زگره  تسا ،  یهلا  لازیال 

ملاس ناسنا  داز و  ردام  گنگ  لَثَم  - 24

يِوَتْـسَی ْلَه  ٍْریَِخب  ِتْءاَیَال  ُههِّجَُوی  اَمَْنیَءا  ُهَللْوَم  یَلَع  ( 251) ُّلَک َوُهَو  ٍءْیَـش  یَلَع  ُرِدْقَیَال  ( 250) ُمَْکبَءا َّاَمُهُدَحَءا  ِْنیَلُجَّر  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـضَو  ) 
 ، ار رفن  ود  تسا :  هدز  يرگید )   ) لاثم نم )  ؤم  كرـشم و  يارب   ) دنوادخ و  ( )) 252 ( . ) ٍمیِقَتْسُّم ٍط  اَرِص  یَلَع  َوُهَو  ِلْدَْعلِابُُرمْءاَی  نَمَو  َوُه 
 ، دتـسرفب يراک  ره  یپ  رد  ار  وا  دـشاب ؛  یم  شبحاص  رابرـس  تسین و  يراک  چـیه  رب  رداق  تسا و  داز  ردام  گنگ  ود ،  نآ  زا  یکی  هک 
ّقح تسا . )) ؟  يواسم  دراد ،  رارق  تسار  یهار  رب  دنک و  یم  داد  لدع و  هب  رما  هک  یـسک  اب  یناسنا  نینچ  ایآ  دهد ،  یمن  ماجنا  بوخ 
زیچ چـیه  دـنادن  یم  عیانـص  زو  زیمت  یب  اهنخـس  مهف  زا  تسه  تسه  یـش ء  رب  هن  رداق  کـی  ود  ناز  تسا  مکباـک  يدرم  ود  رب  دز  لـثم 

هکناز رای  يوس  یئوکن  رب  دـیان  زاب  راک  رهب  دتـسرف  ار  وا  اجک  ره  لاح  هب  شیالوم  هدـنامرد  یگلمج  لابو  لـقث و  دوخ  يـالوم  رب  تسه 
ینعی یـسب  نود  يا  لدـع  هب  ُرمْءای  ْنَم  تسوک  یـسک  اب  يواسم  ایآ  دوب  وا  دوز  هب  دـنامهفب  هن  دـمهفب  هن  دونـش  تفگ و  زا  دـشاب  زجاـع 
دـشاب لاصخ  رد  عماج  لدع  دشاب  هکنآز  لامک  زا  درک  نآز  لدع  رب  وا  فصو  مامت  يدشر  اب  زاب و  تیافک  اب  ماقم  رد  وگنخـس  دشابوا 

ناکرشم لاعتم  دنوادخ  هک  شیپ  لاثم  لابند  هب  هیبشت  هجو  ( 253  ) تساطخ یب  لصاح  راک  ره  زا  شدصق  تسار  هار  رب  دوخ  سفن  رد  وا 
هب ار  تسرپ  تب  دـنز و  یم  يرگید  يایوگ  لاـثم  راـب  رگد  دوب ،  هدرک  هیبشت  رگناوت )) هدازآ   )) هب ار  ناـنم  ؤم  و  كولمم ))  هدرب   )) هب ار 
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یم توعد  داد  لدع و  هب  هراومه  هک  يدازآ ))  ناسنا   )) هب ار  نامیا  اب  درف  تسا و  ناوتان  هدرب و  لاح  نیع  رد  هک  يداز ))  ردام  گنگ  ))
ناـسنا يارب  تـبثم ))  تفــص  ود   )) و تـسرپ ))  تـب   )) مدآ يارب  یفنم ))  تفــص  راــهچ   )) هـیآ نـیا  رد  تـسا .  هدوـمن  هیبـشت  دــنک ، 

مه تسارک و  مه  هک  داز  ردام  گنگ  ینعی  ُمَْکبَءا ؛ )  ) 1 زا :  دنترابع  بیترت  هب  یفنم  تفص  راهچ  نآ  تسا و  هدش  رکذ  سانشادخ ))  ))
ار يزیچ  دـناوتب  هک  دراد  اونـش  شوگ  هن  اریز  درادـن .  يراک  چـیه  رب  ییاناوت  تسا ،  گنگ  نوچ  ینعی  ٍءْیَـش ؛ ) یلَع  ُرِدـْقَی  ال   ) 2 لال . 
هن هک  یـسک  ینعی  تسا ، ))  شبحاص  رابرـس  (( ؛ ) ُهالْوَم یلَع  ُّلَـک   ) 3 دـنک .  میهفت  يرگید  هب  ار  نآ  هک  دراد  اـیوگ  ناـبز  هن  دـمهفب و 

امَْنیَءا  ) 4 تسا .  نیگنـس  راب  يانعم  هب  ّلَک ))  . )) دوب دـهاوخ  هعماج  رابرـس  يدایز و  روخناـن  اـسر ،  قطنم  هن  دراد و  مهف  كرد و  يورین 
يریسم ره  رد  رّکفت  زرط  نیا  اب  وا  ینعی  دهد ؛  یمن  ماجنا  بوخ  دنتـسرفب ،  يراک  ره  یپ  رد  ار  وا  هک )  یماگنه  ٍْریَِخب ؛ ) ِتْءاَیال  ُهْهِّجَُوی 

نم ؤم  يارب  هک  یتـبثم  یگژیو  ود  نآ  و  دـش ) .  دـهاوخن  شبیـصن  يریخ  دروآ ،  يور  وـس  ره  هب  دوـب و  دـهاوخ  ماـکان  دراذـگب ،  ماـگ 
ٍطارِـص یلَع  َوُه  َو   ) 2 دـنک . )) یم  توـعد  داد  لدـع و  هب  هراوـمه )  وا  ( (( ؛ ) ِلْدَْـعلاب ُُرمْءاَـی   ) 1 زا :  دـنترابع  تسا  هتـشاد  ناـیب  نیتسار 
هـشیمه هک  یـسک  اریز  تسا ،  يرگید  تافـص  رگناـیب  دوخ  تفـص  ود  نیا  دراد . )) رارق  تسار  یهار  رب  مه )  شدوخ   ) و (( ؛ ) ٍمیقَتْـسُم

هکلب دـشاب ،  هدوب  ّتیـصخش  یب  وسرت و  ای  گنگ  یـصخش  تسین  نکمم  دـناوخ  یم  ارف  داد  لدـع و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  شا  هویش 
ياـهیگژیو هسیاـقم  تـشاد .  دـهاوخ  زین  یفاـک  تماهـش  تعاجـش و  دـنمورین ،  يا  هدارا  مـکحم ،  یقطنم  اـیوگ ،  یناـبز  سک ،  نـینچ 

دراد و دوجو  یتـسرپ ))  ادـخ   )) و یتـسرپ ))  تب   )) رّکفت زرط  نیب  هک  تسا  يداـیز  هلـصاف  رگناـیب  مه ،  اـب  نم ))  ؤـم   )) و كرـشم ))  ))
دّحوم ناناملسم  اب  ّتیلهاج  رـصع  كرـشم  ياهبرع  هسیاقم  تسا .  بتکم  ود  نیا  ناگتفای  شرورپ  همانرب و  ود  نیا  توافت  هدننک  نشور 

طاطحنا و هقرفت و  لهج و  راتفرگ  نانچنآ  زورید  ات  هک  اهنامه  دـشاب ؛  ریـسم  همانرب و  ود  نیا  زا  ینـشور  میـسرت  دـناوت  یم  مالـسا  زاـغآ 
زا دنداهن ،  دـیحوت  يداو  رد  ماگ  هکنآ  زا  سپ  دنتخانـش ،  یمن  ار  دوخ  داسف  رقف و  زا  ّولمم  دودـحم و  طیحم  زا  ریغ  هک  دـندوب  یتخبدـب 
رب نیا  رب  انب  دـنتفرگ .  دوخ  رپ  لاب و  ریز  رد  ار  زور  نآ  نّدـمتم  ناهج  رـسارس  هک  دـندش  رادروخرب  یتردـق  یهاگآ و  تدـحو و  ناـنچ 
رثا ناسنا  یگدنز  مامت  رد  هکلب  تسین ،  ینهذ  ًافرـص  هلءاسم  کی  كرـش ))   )) و دیحوت ))  )) هلءاسم دـنرادنپ ،  یم  یـضعب  هچنآ  فالخ 
هدام ناهج  موهوم  ياهیگتـسباو  زا  ار  وا  هداد و  شرتسگ  ار  ناسنا  دید  قفا  دیحوت ))  . )) دروآ یم  رد  دوخ  گنر  هب  ار  همه  دراذگ و  یم 
یبوچ یگنس و  ياهتب  ناهج  رد  هدومن و  دودحم  ار  یمدآ  رکف  كرش ))   )) سکع هب  دنز ،  یم  شدنویپ  تیاهن  یب  هب  هدیـشخب و  ییاهر 

ار وا  دراپـس و  یم  رگرامعتـسا  ياهناسنا  اـی  اـهتب و  تسد  هب  ار  وا  تشونرـس  تارّدـقم و  درب و  یم  ورف  هنوگ  تب  فیعـض  ياهرـشب  اـی  و 
(254  . ) دزاس یم  يدام  تاقّلعت  دنبیاپ  راتفرگ و  هّدام و  ناهج  ریسا  دیرخ  رز  هدرب  دننامه 

نما هقطنم  لَثَم  - 25

اَو ِعوُْجل  َساَِبل ا  ُهَّللا  اَهَق  اَذَءاَف  ِهَّللا  ِمُْعنَءِاب  ْتَرَفَکَف  ٍناَکَم  ِّلُک  ِم  نّ اًدَـغَر  اَُهقْزِر  اَـهِیتْءاَی  ًۀَِّنبَمْطُّم  ًۀَـنِماَء  َْتناَـک  ( 255) ًۀَیْرَق ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَضَو  )
نارفک هک  نانآ  يارب   ) دنوادخ ( )) 256  ( . ) َنوُِملَظ ْمُهَو  ُباَذَْعل  ُمُهَذَخَءاَف ا  ُهُوبَّذَکَف  ِم  ْمُْهنّ ٌلوُسَر  ْمُهَءَّاَج  ْدََقلَو  َنوُعَنْصَی  ْاُوناَک  اَِمب  ِفْوَْخل 

ياهتمعن هب  اما  دیـسر ؛  یم  اج  ره  زا  شیزور  هراومه  و  دوب ؛  نئمطم  مارآ و  نما و  هک  يدابآ  هقطنم  تسا :  هدز  یلَثَم  دـننک ) یم  تمعن 
زا يربمایپ  دیناشوپ .  ناشمادنا  رب  ار  سرت  یگنـسرگ و  سابل  دنداد ،  یم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دـنوادخ  و  دـندرک ؛  یـساپسان  ادـخ 
دز دـندوب . )) !  ملاـظ  هک  یلاـح  رد  تفرگ  ارف  ار  اـهنآ  یهلا  باذـع  هجیتـن  رد  دـندرک و  بیذـکت  ار  وا  دـمآ ،  ناشغارـس  هب  اـهنآ  دوخ 

ياهتمعن هب  سپ  ناکم  ره  زا  خارف  دـمآ  ناشقزر  نایز  ِّلک  زا  هدوسآ  نمیا و  نیتم  رومعم و  هدوب  هک  یمدرم  نیا  تسناو  لثم  تدـنوادخ 
هر زا  دندرک  هچناز  عوقو  ماگنه  هب  ار  ناشیارم  ّقح  عوج  فوخ و  سابل  زا  دیناشچ  سپ  دندمآ  نارفک  قسف و  رب  ینمیاز  دندش  رفاک  ّقح 

نارفک هک  ییاهتّلم  دارفا و  يارب  تاـیآ ،  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تمعن  نارفک  رفیک  ( 257  ) يدب یـساپسان و  نایـصع ،  قسف و  يدرخبان 
ّتینما تمعن  مه  دندوب ؛  رادروخرب  یگدنز  ياهتمعن  همه  زا  نآ  مدرم  هک  دنز  یم  لثم  ار  يروشک  ای  رهـش و  ای  هقطنم  دننک ،  یم  تمعن 

نآرق زا  لثم  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ نایم  رد  ناشدوخ  زا  يربمایپ  دـنوادخ ،  هک  دوب  يربهر  تمعن  رتالاب  رتمهم و  همه  زا  ییاذـغ .  داوم  یناوارف  تمعن  مه  شمارآ و  و 
دنتخادرپ و ییارگ  لّمجت  شاپ و  تخیر و  يراکفارسا و  هب  دننک ،  هدافتـسا  تسرد  يدام  ياهتمعن  زا  هکنیا  ياج  هب  نانآ  یلو  داتـسرف . 
هب هتفرگ و  نانآ  زا  ار  Ř عن همه  ناشیساپسان  رطاخ  هب  مه  دنوادخ  دندومن .  بیذکت  ار  وا  یهلا ،  يربهر  تاروتسد  زا  يوریپ  ياج  هب 

اَو ِعوُْجل  َساَِبل ا  ُهَّللا  اَهَق  اَذَءا   ) ریبعت تفرگ .  ورف  ار  اهنآ  یهلا  باذـع  ماجنارـس  درک و  ناـشراتفرگ  ینمااـن  سرت و  یگنـسرگ و  یطحق و 
اب و  درک ،  یم  سمل  ار  ناشندـب  سابل ،  دـننامه  ییوگ  هک  تفرگ  ارف  ار  اهنآ  ناـنچنآ  ینمااـن  یطحق و  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  ِفْوَْخل ، )

نامه تقیقح  رد  دوب .  هتفرگ  رب  رد  ار  نانآ  یگدنز  طیحم  دوجو و  رسارس  سرت  ینماان و  تکالف و  رقف و  ینعی  دنشچ ،  یم  ار  نآ  نابز 
و رقف ))  )) تسب و رب  تخر  اهنآ  همه  تمعن ،  نارفک  رثا  رب  دوب ،  هتفرگ  ارف  ار  اـهنآ  طـیحم  دوجو و  ماـمت  هاـفر  تیّنما و  تمعن  هک  هنوگ 

هدوب اجک  هقطنم  نیا  هک  نیارد  ( 258) دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک  دنک  نوزفا  تتمعن  تمعن ،  رکش  تسشن ؛  نآ  ياج  هب  ینماان ))  ))
 ، هدوبن ییاذغ  داوم  هدننک  دیلوت  هقطنم  کی  هک  تسا  هّکم ))   )) نیمزرس هب  هراشا  دندقتعم  یهورگ  تسا :  وگ  تفگ و  نارّسفم  نایم  رد 

یلو دندروآ .  یم  هنارتیدـم )   ) رمحا يایرد  قیرط  زا  ای  ماش ،  نمی و  یتراجت  هارهاش  یکـشخ و  قیرط  زا  ار  دوخ  هقوذآ  اجنآ  مدرم  هکلب 
دیـسرن اهنآ  هب  یفاک  هقوذآ  سپ  نآ  زا  دش و  دودسم  هارهاش  نآ  تفرگ و  ماقتنا  نانآ  زا  دنوادخ  دـندرک ،  تمعن  نارفک  مدرم  نآ  نوچ 

تفه ًارهاظ  دوب .  هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  ینما  ان  یگنسرگ و  یطحق و  لاس ))  تفه   )) دودح دندش و  مه  یماکشخ  یلاسکـشخ و  راچد  و 
ینب  )) زا یهورگ  هب  طوبرم  ناتساد  نیا  دنا  هتفگ  رگید  یضعب  دوب .  هتفرگ  ارف  ار  زاجح  یبآ  مک  یلاسکـشخ و  هک  دوب  ترجه  لّوا  لاس 

هک تسا  یثیدح  نخس  نیا  دهاش  دندش .  ینماان  یطحق و  راچد  تمعن  نارفک  رثا  رب  دنتسیز و  یم  يدابآ  هقطنم  رد  هک  تسا  لیئارسا )) 
یهّفرم یگدـنز  نانچ  نانآ  هدـش و  لزان  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  هراـبرد  هیآ  نیا   : )) دومرف هک  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

یتقو  ) دـندرک یم  كاـپ  زین  ار  دوخ  ناـن ،  ریمخ  اـب  یهاـگ )  دـنتخاس و  یم  کـچوک  ياـه  همـسجم  ییاذـغ  داوم  زا  یّتح   ) هک دنتـشاد 
نیمه تسا ،  رتهب  ریهطت  يارب  رت و  مرن  گنـس  زا  ریمخ  دـنتفگ :  یم  خـساپ  رد  دـندرک ) یم  یهن  تشز  راک  نیا  زا  ار  ناـنآ  ناگدـنیوگ 
نامه دـندش  روبجم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنوش ،  دـیدش  یطحق  یلاس و  کشخ  راـچد  هک  دـش  ثعاـب  نآ ،  ندرمـش  کبـس  تمعن و  نارفک 

نیا ( )) 259 (( . ) دندرک یم  اوعد  مهاب  شمیـسقت  رـس  دش و  يدـنب  هریج  مهنآ  هکلب  دـنروخب ،  دـننک و  عمج  ار  هدولآ  هدیکـشخ  ياهنان 
هروس رد  نآرق  هکنانچ  دنتسیز و  یم  نمی ))   )) دابآ نیمزرس  رد  هک  دشاب  ءابس ))  )) موق ناتـساد  هب  هراشا  هیآ  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا 

دنا هتشاد  يا  هزیکاپ  كاپ و  ناما و  نما و  هویم و  رپ  دابآ و  رایـسب  نیمزرـس  هدرک ،  وگزاب  ار  اهنآ  یگدنز  ناتـساد  ات 19  تایآ 15  ءابس 
يارب یتربـع  هک  دـش  هدـنکارپ  ناـشتیعمج  ناریو و  ناشنیمزرـس  ناـنچ  نآ  ادـخ  ياـهتمعن  نارفک  رابکتـسا و  ناـیغط و  رورغ و  رثا  رب  هک 

کلامم نآ  ياهرهـش  اپورا و  مدرم  لاح  لیثمت  يارب  یلماک  عوضوم  ار  لـثم  نیا  رـصاعم  نارـسفم  زا  یـضعب  ( 260  (( . ) تشگ ناـگمه 
اهتّذـل و هب  ناـماس  نآ  مدرم  یلو  دـش ،  یم  دراو  اهرهـش  نآ  هب  اـیرد  یکـشخ و  قیرط  زا  اـجنآ  ییاذـغ  داوم  هقوذآ و  هک  دـنا ،  هتـسناد 
هب ور  ابیز  دابآ و  ياهرهـش  نآ  و  دومرف ،  هیبنت  یناهج  كانلوه  ياهگنج  هب  ار  نانآ  دنوادخ  و  دندش ،  هتفیرف  مرگرـس و  يدام  تالمجت 
؛ ) 261) ِضْرالا ِیف  ٍناْسنِإ  ِّلُِکلَو  اَنلَو  َۀَّکَم  ِلْهَِال  ُهّللا  َُهبَرَض  ُلَثَْملا  اَذ  هَف   . )) دنتشگ راتفرگ  یگنـسرگ  سرت و  هب  نآ  مدرم  و  داهن .  یناریو 

-1 اه :  هتکن  تسا . ))  هدز  دـنک  نارفک  ار  ادـخ  ياهتمعن  هک  یناسنا  ره  يارب  اـم و  يارب  هّکم و  لـها  يارب  دـنوادخ  ار  لـثم  نیا ،  رباـنب 
هک تسا  هدـش  رکذ  یگژیو ))  هس   ، )) تکرب رپ  تخبـشوخ و  داـبآ  هقطنم  يارب  ثحب  دروـم  تاـیآ  رد   )) ناوارف يزور  تـّینما و  هـطبار 
یم ناوارف ))  ییاذغ  داوم  يزور و  بلج   )) هلءاسم نآ  زا  دعب  و  نآ ، ))  رد  یگدـنز  همادا  هب  نانیمطا   )) سپـس ّتینما ))   )) اهنآ نیتسخن 

ّتینما اـت  هک  ارچ  دراد ،  لولعم  ّتلع و  يریجنز  ياـه  هقلح  تروص  هدـمآ ،  هیآ  رد  هک  لکـش  ناـمه  هب  یعیبط  بیترت  رظن  زا  هک  دـشاب 
هب نداد  ناماس  ورس  دیلوت و  هب  دنم  هقالع  یسک  دنـشابن ،  ود  نیا  ات  و  دنک ،  یمن  ادیپ  یّلحم  رد  یگدنز  همادا  هب  نانیمطا  یـسک  دشابن ، 
 ، دنشاب هتشاد  ّلقتسم  دازآ و  دابآ و  ینیمزرس  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  همه  ام و  همه  يارب  تسا  یسرد  نیا  و  دوش .  یمن  يداصتقا  عضو 
نآ لاـبند  هب  و  تخاـس ،  راودـیما  هقطنم  نآ  رد  دوـخ  هدـنیآ  هب  ار  مدرم  سپـس  تخادرپ ،  تـّینما ))   )) هلءاـسم هـب  زیچ  ره  زا  لـبق  دـیاب 
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نامیا و يونعم  تمعن  اب  هک  دنـسر  یم  لماکت  هب  یماگنه  يدام  هناگ  هس  ياهتمعن  نیا  یلو  دروآ .  رد  تکرح  هب  ار  يداصتقا  ياهخرچ 
؛ )  ِم ْمُْهنّ ٌلوُسَر  ْمُهَءَّاَج  ْدََـقلَو  دـیوگ ( :  یم  هناـگ  هس  ياـهتمعن  رکذ  زا  دـعب  ـالاب  تاـیآ  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـندرگ ،  گـنهامه  دـیحوت 

تـسین نیا  هب  اهنت  تمعن ))  نارفک   )) تمعن نارفک  يانعم  - 2 ( 262 (( . ) درک ادـیپ  تیرومءام  ناشتیادـه  يارب  اهنآ  سنج  زا  يربمایپ  ))
ًالوصا تسا .  تمعن  نارفک  یهلا ،  بهاوـم  زا  هدافتـسا  ءوـس  تسرداـن و  يریگ  هرهب  هنوـگ  ره  هکلب  دـیوگ ،  ادـخ  یـساپسان  ناـسنا  هک 

هار رد  تمعن  فرـص  ینعم  هب  تمعن  رکـش  هک  هنوگ  نامه  دراد .  رارق  مّود  هجرد  رد  ییوگـساپسان  تسا و  نیمه  تمعن  نارفک  تقیقح 
یلو ییوگب ،  ِهّللُدْمَْحلَا ))  )) نابز اب  راب  رازه  رگا  تسا .  دعب  هجرد  رد  نابز  اب  ییوگساپس  و  هدش ،  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  تسا  یفده  نآ 

 ، تمعن نارفک  هنومن  نیرتزراب  مینک ،  یم  یگدنز  ام  هک  يرصع  نیمه  رد  يا !  هدرک  تمعن  نارفک  ینک ،  هدافتسا  ءوس  تمعن  زا  ًالمع 
ریـسم رد  و  هدش ،  راهم  ناسنا  تسد  هب  رـشب  يدادادخ  راکتبا  شوه و  وترپ  رد  تعیبط  ناهج  فلتخم  ياهورین  اریز  دروخ ،  یم  مشچ  هب 
شود يور  زا  نیگنس  ياهراب  هتخاس ،  نوگرگد  ار  ناهج  نیا  هرهچ  یتعنـص  تاعارتخا  یملع و  تافاشتکا  تسا ؛  هداتفا  راک  هب  وا  عفانم 
لیاسو تسا و  رگید  نامز  ره  زا  شیب  یهلا  ياهتمعن  بهاوم و  تسا .  هتفرگ  رارق  اه  هناخراک  ياهخرچ  شود  رب  هدش و  هتشادرب  اهناسنا 

نامز رصع و  نینچ  رد  تسیاب  یم  هتفرگ و  رارق  ناگمه  سرتسد  رد  ناهج  رابخا  همه  زا  یهاگآ  شناد و  ملع و  شرتسگ  هشیدنا و  رـشن 
فرـص تمعن و  نارفک  رطاخ  هب  یلو  يونعم .  رظن  زا  مه  يداـم و  رظن  زا  مه  دنـشاب ،  تخبـشوخ  ییاـهناسنا  رظن  ره  زا  ناـهج  نیا  مدرم 

هنوگ هب  برخم  ياهفده  قیرط  رد  تافاشتکا  تاعارتخا و  نتفرگ  راک  هب  يرگدادـیب و  نایغط و  هار  رد  تعیبط  فرگـش  ییاهورین  ندرک 
نیا هصالخ  تسا .  دعب  هجرد  رد  نآ  تبثم  ياه  هبنج  دریگ و  یم  رارق  یبیرخت  يرادرب  هرهب  دروم  تسخن  یتعنص  هزات  هدیدپ  ره  هک  يا 
همه هدناشک و  يدوبان  يوس  هب  ار  هعماج  هک  هدش  ببـس  تسادخ ،  ناربمایپ  هدنزاس  تامیلعت  زا  نداتفا  رود  لولعم  هک  گرزب  یـساپسان 

هدومن داجیا  ار  اهرامثتـسا  اهرامعتـسا و  اهداسف و  اهملظ و  اه و  ینما  ان  همه  نیا  هدرک و  یناهج  يا و  هقطنم  برخم  ياهگنج  راـتفرگ  ار 
(263 (( . ) دریگ یم  زین  ار  شناراذگناینب  ناماد  ماجنارس  هک 

هایگ ایند و  یگدنز  لَثَم  - 26

َناَکَو ُحَیِّرلا  ( 265) ُهوُرْذَت ( 264) اًمیِـشَه َحَبْـصَءاَف  ِضْرال  ُتاَبَن ا  یِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءَّاَمَّسلا  َنِم  ُهَْنلَزنَءا  ٍءَّاَمَک  اَْینُّدلا  ِة  اوَیَْحل  َلَثَّم ا  ْمَُهل  ْبِرْـضاَو  )
هب و  میتسرف ؛  یم  ورف  نامـسآ  زا  هک  نک  هیبشت  یبآ  هب  نانآ  يارب  ار  ایند  یگدنز  ربمایپ ) !  يا  ( )) ) 266  ( . ) اًرِدَتْقُّم ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللا 
یم هدنکارپ  وس  ره  هب  ار  نآ  اهداب  و  دکشخ ؛  یم  یتّدم  زا  دعب  اما  دور ،  یم  ورف  مه  رد  دوش و ) یم  زبسرس   ) نیمز ناهایگ  نآ ،  هلیـسو 

هب سپ  امـس  زا  ار  نآ  میداتـسرف  ام  نآ  دوخ  هک  یبآ  دننام  ناشرهب  ناهج  یناگدنز  لاثم  نز  تساناوت . ))  زیچ  همه  رب  دنوادخ  و  دـنک ؛ 
ره هب  ّقح  رمتسم  یتیگ  هب  دوبن  رت  زبس و  دابز  دش  انامه  هدنکرب  کشخ و  دادماب  سپ  نیمز  زا  چنآ  دش  هتسر  هایگ  تبن و  طلتخم  دش  نآ 

عفن و یب  دوش  سپ  امـس  بآ  زا  دـیور  یم  نیمز  زک  ّلجا  ّبر  دـنز  یم  یهایگ  رب  لَثَم  ار  یناگدـنز  هکنآ  لصاح  ردـتقم  اـنام  تسیزیچ 
یناراب بآ  هب  ایند  یگدنز  هیآ  نیا  رد  هیبشت  هجو  ( 267  ) ماقم زا  تسبرب  دوز  دیاب  تخر  ماکداش  یناگدـنز  زا  يوش  ات  اهداب  زا  کشخ 

نّیزم یلکش  نیرتابیز  هب  باداش و  زبسرس و  ار  نیمز  هحفـص  دیورب و  نآ  هلیـسو  هب  يدایز  ناهایگ  درابب و  نیمز  رب  هک  تسا  هدش  هیبشت 
ره هب  ار  نآ  داب  دوش و  یم  میشه ))   )) ینعی نزو ،  مک  و  کشخ ))  هایگ   )) هب لیدبت  یمّرخ  توارط و  نیا  هک  دیاپ  یمن  يرید  اما  دنک ، 
نآ ندش  نوگرگد  دوز  ایند و  قربو  قرز  يرادیاپان   )) هیبشت نیا  رد  تهابـش  هجو  تسا !  هدوبن  ییوگ  هک  نانچ  دزاس ،  یم  هدنکارپ  وس 

توارط و نیب  هک  تسا  یهایگ  دـننامه  ایند ،  هلاس  یگدنز 50 60  ینارماک  یناوج و  اهـشون و  شیع و  اهیـشوخ ،  همه  يرآ ،  تسا .  (( 
هک تسا  یناّربکتم  هراب  رد  لَثَم  نیا   : )) دیوگ یم  یسربط ))   )) موحرم تسین .  يا  هلصاف  نادنچ  نآ ،  يدوبان  ندش و  کشخ  یباداش و 
یم رادشه  اهنآ  هب  هلیسو  نیدب  لاعتم  دنوادخ  دنزرو .  یم  يراد  دوخ  ناتـسد ،  یهت  اب  ینیـشنمه  زا  هدش و  رورغم  دوخ  تورث  لام و  هب 

تارطق شزیر  اب  هک  دنام  یم  يزبس  هایگ  هب  ایند  یگدنز  تسین .  وا  هّجوت  دروم  ایند  دـننکن  ادـیپ  یگتـسبلد  ایند  قرب  قرز و  هب  هک  دـهد 
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هدافتسا لباق  رگید  هک  دوش  یم  میشه  دکـشخ و  یم  دش ،  عطق  یحابـص  دنچ  ناراب  هک  نیمه  اّما  دوش  یم  مّرخ  زبس و  دیور و  یم  ناراب 
نب نامعن   )) هدش ناریو  رـصق  هب  هک  هاگنآ  دمآ ،  شیپ  يراک  هفوک  هب  ارم  یتقو  دیوگ :  یم  نادرم  کین  زا  یکی  ( 268 (( . ) دوب دهاوخن 

هب باطخ  بّجعت  لاح  اب  هاگنآ  متفرگ و  تربع  هتفر و  ورف  رکف  رد  یتعاس  متـشذگ ،  ریدـس ))  )) و قنروخ ))   )) رد هریح  هاـشداپ  رذـنم ))
اجک تناگیاسمه  دنیاجک ؟  تنانکاس  َکُمَدَـخ ؛ ؟  َْنیَءاَو  َُکلاْومَءا ؟  َْنیَءاَو  َُکناریِج ؟  َْنیَءاَو  َُکناّکُـس ؟  َْنیَءا   : )) متفگ اه  هناریو  نآ 

ُناثَدَـح ْمُهاْنفَءا   : )) تفگ یم  هک  مدینـش  یفتاه  زا  ییادـص  ماگنه  نیا  رد  دـندش )) ! ؟  هچ  تناراذـگتمدخ  دـش ؟  هچ  تلاوما  دـنتفر ؟ 
(( . درک ناشدوبان  ثداوح  بئاصم و  درب و  نیب  زا  ار  اهنآ  راـگزور  ياهدادـیور  ( 269 ( ؛  ُبوُّنلاَو ُِبئاصَْملا  ُمُهَکَلْهَءاَو  ِبُقُْحلاَو  ِروُهُّدـلا 
يا هبارخ  هب  هاگره  یـسراف ،  ناملـس   : )) تسا هدمآ  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  يراصنا  هّللادبع  هجاوخ  هب  بوسنم  رارـسالا  فشک  ریـسفت  رد 
انب نیا  هک  ییاهنآ  دـنیاجک  تفگ :  یم  درک و  یم  دای  ار  لزنم  نآ  ناگتفر  هلان  عّرـضت و  تلاح  اب  درک و  یم  فقوت  نآ  رد  تشذـگ  یم 
زا دنتفکشب و  داب  رب  لگ  نوچ  دنداهن و  نآ  رب  لد  نوچ  دنتـسارایب  ار  اه  هفرغ  نآ  ات  دنتخاب  رد  ناج  لام و  دندادب و  لد  دنداهن !  اپ  رب  ار 

تّزع جوا  زا  امش  هنوگچ   : )) دیسرپ رذنم )) نب  نامعن   )) رتخد زا  دیلو )) نب  دلاخ   )) يزور دنیوگ  یم  دنتفخ . )) !  لگ  رد  دنتخیرب و  داب 
و قنروخ ))   )) رد هدنمرآ  هدنور و  ره  هک  دمآ  رب  باتفآ  يزور  هک  نآ  نخس  هصالخ  تفگ :  دیا ؟  هداتفا  ّتلذ  يراوخ و  هب  تکوش ،  و 

 (( . تخوس یم  ام  لاح  هب  شلد  دـید  یم  ارام  سک  ره  هک  میدـش  نانچ  درک  بورغ  باتفآ  هک  نیمه  اّما  دوب ،  ام  تسد  ریز  ریدـس )) ))
لباقم رد  هک  هرامالاراد ))   )) رصق رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  نم   : )) دیوگ یم  هک  تسا  هدش  لقن  ریمع  نب  کلملادبع  زا  ( 270)

ار بعصم  رس  ریبز و  نب  بعصم  دزن  ار  راتخم  رـس  راتخم و  لباقم  رد  ار  هّللادیبع  رـس  مدید و  دوب  هدش  هداهن  ۀنعللا  هیلع  دایز  نب  هّللادیبع 
هیلع و هّللا  یّلصادخ  لوسر  زا  ( 271  (( . ) ما هدید  لاس  هدزاود  تّدم  رد  ار  همه  نیا  ما و  هدرک  هدهاشم  ناورم  نب  کلملادـبع  لباقم  رد 

رورـس زا  يا  هناخ  دشن  رپ  ۀَحَْرت ؛  اهُعَْبتَی  ّالِإ  ٌۀَـحْرَف  َْتناک  امَو  ًةَْربَع  ْتَالَْتما  الا  ًةَْربَح  ٌراد  ْتََالَْتما  اَم   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور  مّلـس  هلآ و 
درکن افو  یهایگ  رهد  غاب  هب  زگره  ینزح . ))  دوب  دهاوخ  وا  لابند  هکنآ  رگم  يرورـس  دشاب  یمن  کشا و  ندـیراب  زا  دـش  رپ  هکنآ  رگم 

-1 اـه :  هتکن  ( 272  ) درکن ابق  ار  نآ  هک  تخودـن  ینهاریپ  سکچیه  يالاب  هب  راـگزور  طاـّیخ  درکن  اـطخ  یگندـخ  خرچ  تسدز  زگره 
یناـسآ هب  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  نآ  كرد  دـیاش  هک  ار  یلقع  قـیمع  قیاـقح  ثحب ،  دروـم  هیآ  رد  دـیجم  نآرق   )) رادـیاپان قرب  قرز و 
یگدنز نایاپ  زاغآ و  دیوگ :  یم  اهناسنا  هب  دـهد .  یم  رارق  اهنآ  ّسح  هناتـسآ  رد  نشور  هدـنز و  لاثم  کی  رکذ  اب  تسین ،  ریذـپ  ناکما 

رد دـیا .  هدومن  اشامت  ار  هنحـص  نیا  راب  تصـش  دـیا ،  هدرک  رمع  لاس  تصـش  رگا  دوش ،  یم  رارکت  ناتنامـشچ  ربارب  رد  لاس  همه  اـمش 
رد دیرگنب ،  تسا  نایامن  یگدنز  تایح و  راثآ  شا  هشوگ  ره  زا  هک  ار  زیگنا  لد  ابیز و  هنحـص  نآ  دـیراذگب و  ارحـص  هب  یماگ  ناراهب 
مه امـش  يرآ ،  تسا .  نایامن  يا  هشوگ  ره  زا  گرم  راثآ  هنوگچ  دینیبب  دیراذگب و  ماگ  راهب  لصف  زبس  رـس  يارحـص  نامه  هب  زین  زییاپ 
هب دیوش ،  یم  ناوتان  ریپ و  سپـس  توارط ،  رپ  یلگ  نوچمه  دیوش  یم  یناوج  دعب  هفوکـشون ،  هچنغ  نوچمه  دـیدوب  یکدوک  زور  کی 

ياهکاخ یحابصدنچ  زا  دعب  دنک و  یم  ورد  ار  امـش  لجا ،  نافوط  سپـس  هدرـسفا و  درز و  ياهگرب  هدیکـشخ و  هدرمژپ و  ياهلگ  دننام 
یط ار  دوخ  یعیبط  رمع  یمدآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هزاـت ،  ( 273 (( . ) ددرگ یم  هدنکارپ  وس  ره  هب  اهنافوط  کمک  هب  امش  هدیـسوپ 
جیار یلیخ  نامز  نیا  رد  هک  اه  هتکـس  اهناطرـس ،  اهفداصت ،  اه ،  هلزلز  لـیبق  زا  یناـهگان  ياـهگرم  ضرعم  رد  هچناـنچ  رگا  یلو  دـنک ، 

بآ هب  ار  ایند  یگدـنز  هک  تشذـگ  لَثم 17 )  ) هیآ 24 سنوی ،  هروـس  رد  نآ  لـثم  هکناـنچ  تسا ،  موـلعم  شباـسح  دریگ ،  رارق  تسا ، 
ار نیمز  هحفـص  هدـش و  زبسرـس  ناهایگ  نیا  هک  نیمه  دـیورب و  نآ  زا  ینوگاـنوگ  ناـهایگ  دزیر و  ورف  نیمز  رب  هک  هدرک  هیبشت  یناراـب 
ره هب  تسا .  هدوبن  لصا  زا  ییوگ  هک  دنک  یم  شدوبان  نانچ  هدومن ،  تباصا  نآ  رب  يا  هقعاص  ای  امرـس و  ناهگان  دـنا ،  هدیـشخب  تنیز 

رورغ لماوع  - 2 تفرگ .  دـهاوخ  ار  شناماد  انف  تسد  دوز  ای  رید  دـنکن ،  هچ  دـنک و  یط  ار  دوخ  یعیبط  هار  هچ  اـیند  یگدـنز  تروص 
تساهناسنا تداعس  يارب  یگرزب  نمشد  رورغ ))  )) نیا دنوش و  یم  رورغم  دنسر ،  یم  ماقم  لام و  هب  هک  یماگنه  مدرم  زا  يرایسب  نکش 

انف و هاگ  دـنک :  یم  هدافتـسا  نورد  نمـشد  نیا  نتـسکش  مهرد  يارب  فلتخم  قرط  زا  تسا ،  یتیبرت  یلاـع  باـتک  کـی  هک  نآرق  اذـل  . 
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امش ياه  هیامرس  نیمه  هک  دهد  یم  رادشه  هاگ  ثحب . )  دروم  هیآ  دننام   ) دنک یم  مّسجم  ار  يدام  ياه  هیامرس  ندوب  رادیاپان  یتسین و 
 ، دربن ورف  یتفگـش  رد  ار  وت  اهنآ  دالوا  لاوما و  ینوزف   : )) دـیامرف یم  هیآ 55  هبوت  هروس  رد  هکنانچ  دوش ؛  ناتناج  نمـشد  تسا  نکمم 
 ، خیرات نارورغم  تشونرـس  رکذ  اب  یهاگ  دنریمب )) رفک  لاح  رد  دنک و  باذـع  ایند  یگدـنز  رد  نآ  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  دـهاوخ  یم  ادـخ 

ینامز ینعی  وا ،  یگدنز  هتـشذگ  هب  هتفرگ و  ار  ناسنا  تسد  یهاگ  دـهد .  یم  شاب  رادـیب  اهناسنا  هب  اهنوعرف ))  )) و اهنوراق ))  )) نوچمه
دزاس یم  مّسجم  شنامشچ  ربارب  رد  تسا ،  هنوگ  نیمه  زین  هک  ار  وا  هدنیآ  ای  درب و  یم  دوب ،  يرادقم  یب  كاخ  ای  شزرا و  یب  هفطن  هک 

َِقلُخ َّمِم  ُنَسنِْال  ِرُظنَْیلَف ا   : - ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  ( 274  . ) تسا يا  هناقمحا  راک  رورغ ،  یناوتان ،  فعـض و  ود  نیا  نایمرد  دـنادب  ات 
و تسا . ))  هدش  هدیرفآ  هدنهج  بآ  کی  زا  وا )  ! ) تسا هدـش  هدـیرفآ  زیچ  هچ  زا  هک  درگنب  دـیاب  ناسنا  ( )) 275 ( ؛ )  ٍِقفاَد ٍءآَّم  نِم  َقـِلُخ 

؛ )  يَّوَسَف َقَلَخَف  ًۀَـقَلَع  َناَک  َُّمث  یَنُْمی  ٍِّینَّم  ِم  نّ ًۀَـفُْطن  ُکَی  َْملَءا  يًدُـس  َكَْرُتی  نَءا  ُنَسنِْال  ُبَسْحَیَءا ا   : ) دـیامرف یم  نینچ  نیا  رگید  هیآ  رد 
هب سپـس  دوبن ! ؟  دوش ،  یم  هتخیر  محر )   ) رد هک  ینم  زا  يا  هفطن  وا  ایآ  دوش ! ؟  یم  اهر  فده  یب  هک  درادنپ  یم  ناسنا  ایآ  ( )) 276)
(( ، رورغ یناطیـش  يوخ   )) نتـسکش مهرد  ياههارزا  یکی  نیاربانب  تخاس . ))  نوزوم  دیرفآ و  ار  وا  دنوادخ  دش و  هتـسب  نوخ  تروص 

ناملاع زا  یـضعب  هکنانچ  دروآ .  داـی  هب  ار  شیوخ  هتـشذگ  ّتیعـضو  دـسر ،  یم  یتورثو  ماـقمو  تردـق  هب  هاـگره  یمدآ  هک  تسا  نیا 
رد دندرک .  یم  هدافتـسا  دوخ  تیبرت  بیذـهت و  يارب  ینآرق  هویـش  نیا  زا  دـنوش ،  ماقم  ای  ملع و  رورغ  راچد  ادابم  هک  نیا  يارب  هتـسراو 

َْتنُک  : )) تفگ یم  نتشیوخ  هب  باطخ  بش ،  لد  رد  دوخ  تاجانم  ماگنه  هب  یهاگ  دنا :  هتـشون  ءاطغلا )) فشاک  رفعج  خیـش   )) تالاح
يدش رفعج  سپس  يدوب ،  ولوچوک  رفعج  وت  ( 277 ( ؛  ِمالسْالا سیئر  َُّمث  ِقارِْعلا ،  َْخیَش  َُّمث  رفعج ،  ْخیِّشلا  َُّمث  ًارَفْعَج ،  َتْرِـص  َُّمث  ًارِْفیَعُج ، 

ادخ تیانع  هب  هلحرم  هب  هلحرم  همه  اهنیا  ینعی  یتشگ ؛ . ))  روهشم  مالسالا  خیـش  هب  هاگنآو  قارعلا  خیـش  نآ  زا  دعب  رفعج ،  خیـش  دعب  ، 
يا هنوگ  هب  هقف  رد  ءاطغلا )) فشاک   )) موحرم یملع  ماقم  يوش .  رورغ  راچد  ینک و  شومارف  ار  تلئاوا  وت  ادابم  و  هدـش ،  تلاـح  لـماش 

هاجنپ زا  زواجتم  هک   ) تاید اـت  تراـهط  زا  ظـفح  زا  نم  دـنیوشب ،  ار  هقف  بتک  همه  رگا   : )) تفگ یم  هک  هدـش  لـقن  شدوخ  زا  هک  دوب 
اب  : )) دنا هتفگ  هک  دوب  نتورف  عضاوتم و  نانچ  شا ،  یملع  دنلب  ماقم  نآ  اب  رادمان  هیقف  نیا  ( 278  (( . ) مسیون یم  ار  تسا )  یهقف  باتک 

تسخن يو  هک  دنا  هتـشون  زایا ))  )) تالاح رد  ( 279 (( . ) درک یم  كاپ  ار  مولعلارحب  يدـهم  دّیـس  نیلعن  رابغ  دوخ  همامع  کنحلا  تحت 
 . دش دومحم )) ناطلـس   )) دامتعا دروم  صوصخم و  نارواشم  ناکیدزن و  زا  یکی  هک  ییاج  ات  تفرگالاب  شراک  جیردت  هب  دوب ،  نکراخ 

زور ره  دوب و  هتخیوآ  يا  هرجح  رد  ار  شتکالف  رقف و  نارود  نیتسوپ ))   )) و قراچ ))   ، )) دـنکن رورغم  ار  وا  تسایر  ماـقم و  هکنیا  يارب 
شرازگ دومحم  ناطلـس  هب  ناـنیچ  نخـس  نادوسح و  تسیرگن .  یم  هنهک  نیتـسوپ  قراـچ و  نآ  هب  تفر و  یم  هرجح  نآ  رد  ییاـهنت  هب 

یمن هار  نآ  نورد  هب  ار  سک  چیه  هتسب و  مکحم  ار  نآ  رد  هداهن و  يا  هرجح  رد  ار  ناطلـس  تارهاوج  میـس و  رز و  زایا ))  : )) هک دنداد 
يوس هب  نانک  يداش  تسد و  هب  لعشم  بش  همین  رد  نانآ  درک و  زایا  هرجح  یسرزاب  رومءام  ار  ناریما  زا  يا  هّدع  دومحم  ناطلـس  دهد . 

سولاس ای  نونج و  هب  مهّتم  ار  وا  ناتسرپ  ایند  ادابم  هک  قراچ ))  نیتسوپ و   )) زار نیا  نتـشاد  ناهنپ  يارب  مه  زایا  دندش .  هناور  هرجح  نآ 
سوه زآ و  صرح و  مامت و  شـشوک  اب  نارومءام  نآ  هرخ  الاب  دوب .  هدرک  باختنا  هرجح  نآ  رد  يارب  یتخـس  رایـسب  لفق  دـننک ،  يرگ 
تـسا نکمم  دـنتفگ :  دـنتفاین .  هـنهک  نیتـسوپ  کـی  هدـیرد و  قراـچ  تـفج  کـی  زج  نآ  رد  يزیچ  دـندرک و  زاـب  ار  هرجح  رد  ناوارف 

دولآ و راـبغ  هتفوک و  هتـسخ و  ماجنارـس  دـندرکن و  ادـیپ  يزیچ  دـندنک ،  ار  نیمز  اذـل  دـشاب ،  هدرک  نفد  هرجح  فـک  رد  ار  تارهاوـج 
یم هک  تسا  نینچ  شا  هصالخو  هدومن  میـسرت  ار  هصق  نیا  ییابیز  زرط  هب  يولوم   ! )) دـندمآ ناطلـس  روضح  هب  هدـنکفا  رـس  هدـنمرش و 

ره دور  یم  هتخیوآ  شقراچ  نیتسوپ و  هتخیگنا  یکریز  زا  زایا  نآ  رآ  داـی  ار  نیتسوپ  نآ  زاـیا  يا  راذـگاو  ار  ینم  يدوب  ینم  زا  دـیوگ : 
تسیا (281  ) هرمخ میـس و  ّرز و  اجنآ  ردـنا  تسیا  هرجح  ار  وا  دـنتفگ  ار  هاش  ( 280) الع رد  رگنم  تسا  نیا  تقراچ  ـالخ  هرجح  رد  زور 

سپ امز  هدیـشوپ  ناهنپ و  دوخ  تسیچ  ار  هدنب  نآ  بجع  يا  دومرف  هاش  وا  رد  نآ  هشیمه  دراد  یم  هتـسب  وا  ردنا  ار  یـسک  دـهدن  یم  هار 
بش همین  نک  شاف  نامیدن  رب  ار  وا  ّرس  نک  شامغی  اروت  رم  یبای  هچره  وش  هرجح  رد  رد ،  ياشگب  بش  مین  ور  هک  ار  يریم  درک  تراشا 
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هرجح رد  رب  ناریما  نآ  ناـمداش  هناور  هرجح  بناـج  ناولهپ  نیدـنچ  هدرکرب  هلعـشم  دز  يار  وا  هرجح  ِداـشگ  رد  دـمتعم  یـس  اـب  ریم  نآ 
رب بعـص  لفق  هکناز  سک  دـنچ  شناد  گنهرف و  دـص  ود  اب  سوه  زا  دـنداشگ  یم  رب  ار  لـفق  دـندب  هرمخ  رز و  جـنگ و  بلاـط  دـندش 

رگید موق  دننترب  یلایخ  رب  یهورگ  هک  ماوع  زا  ّرس  نآ  متک  يارب  زا  ماخ  ّرز  لام  میـس و  لخب  ین ز  دوب  هدیزگب  اهلفق  نایم  زا  دوب  هدیچیپ 
ناج راثن  رز  ناهلبا  دزن  تسناج  زا  هب  رز  ( 283  ) ناک لعل  زا  رت  ظوفحم  ناسخ  زا  ناج  رارسا  دوب  تّمه  اب  شیپ  ( 282) دننک مسولاس  مان 

سوه هنوـگ  دـص  صرح و  اـب  ار  هرجح  ( 284) رت هتـسهآ  ناـه  تفگ :  یم  ناـشلقع  رز  صرح  زا  تـفت  دندیباتـش  یم  ناهـش  شیپ  دوـب 
ندروخ ّرف  ّرک و  رد  دتف  رد  هناقـشاع  ماوه  هدیدنگ  غود  ردـنا  وچمه  ماحدزا  مه ز  رد  دـنداتفا  ردـنا  سک  دـنچ  نآ  نامز  نآ  دـندرکزاب 
تـسین شوب  یب  ناکم  نیا  دـنتفگ  هلمج  نیتسوپ  ودوب  هدـیردب  قراچ  نیمی  زا  راـسی و  زا  دـندیرگنب  ( 285) رپ ود  ره  هتـسب  ّین و  ناـکما 

نآ دنتسج  دندنک و  فرط  ره  ار  ( 287) زیراک هرفح و  نک  ناحتما  ار  زیت  ياهخیس  روایب  نیه  ( 286  ) تسین شوپور  یپ  زج  اجنیا  قراچ 
شلاگس ناز  ( 289  ) ناگدـنگ يا  میئلاخ  ياهدـنک  نامز  نآ  دز  یم  گـناب  ناـشاهرفح  قیمع  ( 288  ) ياهوگ دـندرک و  اـه  هرفح  قیرف 

تبقاع دـنرب  نوریب  ناج  بادرگ  نیا  زا  ات  دـنروآ  رذـع  هچ  هک  تلیح  رد  هلمج  دنتـشابنا  یم  زاب  ار  اهدـنک  دنتـشاد  یم  مه  مرـش  ( 290)
(292  ) نانز نوچمه  نانز  رس  رب  اهتسد  ( 291  ) نازگ بل  تسد و  دیمون 

سگم لَثَم  - 27

اًْئیَـش ال ُبَابُّذـلا  ُمُْهُبلْـسَی  نِإَو  َُهل  ْاوـُعَمَتْجا  ِوـَلَو  اـًبَابُْذاوُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنُود  نِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهـَل  ْاوُعِمَتْـساَف  ٌلَـثَم  َبِرُـض  ُساَّنلا  اَـهُّیَءاََّی  ) 
ادخ زا  ریغ  هک  ار  یناسک  دیهد :  ارف  نآ  هب  شوگ  تسا ،  هدش  هدز  یلَثَم  مدرم !  يا  ( )) 293 ( . ) ُبُولْطَْملاَو ُِبلاَّطلا  َفُعَض  ُْهنِم  ُهوُذِقنَتْسَی 

ار سگم  ندـیرفآ  ناوت  اهنت  هن   ! ) دـنهد مه  تسد  هب  تسد  راـک  نیا  يارب  دـنچره  دـننیرفایب ،  یـسگم  دـنناوت  یمن  زگره  دـیناوخ ،  یم 
نابولطم نآ  مه  دنناوتان و  ناگدننک  بلط  نیا  مه  دـنریگ !  سپ  زاب  ارنآ  دـنناوت  یمن  دـیابرب  اهنآ  زا  يزیچ  سگم  هاگره  هکلب )  دـنرادن 

امـش ار  نانآ  رم  ارنآ  دیونـشب  هب  کین و  ار  ناُتب  رم  شتـسرپ  رد  هدز  دش  اهلثم  نیا  ساّنلا  اهُّیءا  نادوبعم . )) ! )  نآ  مه  نادباع ،  نیا  مه  )
ین سگم  يزیچ  ناُتب  ناز  دیابر  رو  باتـش  زا  دندرگ  هک  رادـنچ  عمتجم  بابُذ  کی  زگره  هب  نآ  دـننیرفان  ادـخ  ریغ  زا  دـیناوخ  یمه  هک 

دنوادخ هیبشت  هجو  ( 295  ) تسچ ( 294  ) هن ینعی  ناتب  مه  بابذ و  مه  تسُـس  دنـشاب  سب  بولطم  بلاط و  سپ  دنریگ  ات  هک  نآ  دـنناوت 
دوخ دوبعم  ار  اهنآ  امـش  هک  ییاهتب  نیا  دیامرف :  یم  هدومن ،  میـسرت  ار  ناتـسرپ  تب  ناتب و  یناوتان  فعـض و  تّدـش  لثم ،  نیا  رد  لاعتم 

نوچمه یفیعـض  دوجوم  دـناوت  یمن  زگره  دـیناد ،  یم  دوخ  تالکـشم  ّـالح ل  شیوخ و  تشونرـس  رب  مکاـح  ار  اـهنآ  دـیا و  هداد  رارق 
نارّکفتم و نادنمشناد و  همه  یتح  اهدورمن و  اهنوعرف و  نوچمه  رادناج  ناج و  یب  ياهدوبعم  همه  اهتب و  دنچره  دننیرفایب ،  سگم ))  ))

اهنآ زا  يزیچ  یسگم  رگا  هکلب  دنرادن ،  ار  راک  نیا  ناوت  اهنت  هن  دنتسین ،  یـسگم  شنیرفآ  رب  رداق  دنهدب ،  مه  تسد  هب  تسد  ناعرتخم 
ار یسگم  دنیوگ :  یم  هک  نانچ  تسا  یناوتان  فعـض و  لثملا ))  برـض   ، )) تایبدا رد  سگم  دنریگ .  سپ  زاب  ارنآ  دنناوت  یمن  دیابرب ، 
ره هب  يراد  یم  اـم  تمحز  يرب و  یم  دوـخ  ضرِع  تسوـت  هگنـالوج  هن  غرمیـس  هصرع  سگم  يا  تـسا .  نیهاـش  یهد ،  زاورپ  وـت  هـک 

روصنم  )) يزور هک  تسا  تیاور  رد  تساـتکی .  قلاـخ  ییاـناوت  تردـق و  تاـقولخم و  یناوتاـن  فعـض و  رگناـیب  سگم  لـثم  تروص ، 
رود دوخ  زا  ار  نآ  روصنم  تسـشن ،  روصنم  ینیب )  ای   ) تروص يور  یـسگم  دوب و  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  روضح  یـسابع )) 
درک ور  تخیگنا )  رب  ار  روصنم  مشخ  سگم  هک  اج  نآ  ات   ) درک ّشدر  مه  زاب  دمآ ،  مّوس  راب  دنار ،  ار  نآ  مه  زاب  دـمآ ،  هراب  ود  هدرک 
نیا يارب  ار  سگم  َنیراّبَْجلا ؛  ِِهب  َّلِذـُِیل   : )) دومرف خـساپ  رد  ماما  دـیرفآ ؟  هچ  يارب  ار  سگم  ادـخ  تفگ :  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  هب 
ینعی ( 296 (( . ) دـلامب كاـخ  هب  ار  ناـنآ  هزوپ  دنکـشب و  مه  رد  ار  ناّربـکتم  ناراـّبج و  رورغ  فیعـض  دوجوم  نیا  هلیـسو  هب  هک  دـیرفآ 

نیا راّطع ، )) خیـش   ! )) دراد اـنعم  هچ  وا  رد  ّربکت  رورغ و  تسا ،  زجاـع  ناوتاـن و  سگم ،  نوچمه  یفیعـض  دوجوم  ربارب  رد  هک  یناـسنا 
یتجاح نم  زا  هناوید ،  يا  هک  هاش  نآ  دش  لد  یب  هناوید  ِرب  دومن  میـسرت  نینچ  ییابیز  راعـشا  بلاق  رد  ار  ناسنا  یناوتان  فعـض و  تلاح 
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يزورما راد  ار  سگم  زان  رد  هتفخ  يا  تفگ  هناوید  هش  هب  مشخبب ؟  ات  یهاوخن  يزیچ  ارچ  ما  شخب  جاـت  خرچ  تسا  دیـشروخ  وچ  هاوخ 
تـسین نم  نآ  راک ،  نیا  هک  اتفگ  شهـش  تسا  هدـیدن  نم  زج  ناـهج  رد  یئوگ  وت  تسا  هدـیزگ  نم  رب  سگم  نیا  نادـنچ  هک  زاـب  نمز 

نامرف سگم  کی  رب  وت  وچ  راب  دـص  هب  نم  زا  يرتزجاـع  وت  هک  رادرب  تخر  اـتفگ ،  هناوید  ودـب  تسین  نم  ناـمرف  رد  مکح و  رد  سگم 
خاتسگ فیعض و  ار  سگم  لاعتم  دنوادخ   : )) دیوگ یم  رارسالا )) فشک   )) ریـسفت بحاص  ( 297  ) يرایرهش زا  رادب  یمرش  ورب  يرادن 

نیمز يور  سک  چیه  دوب ،  یم  ریش  رد  تسا  سگم  رد  هک  یخاتسگ  تحاقو و  نآ  رگا  تسا .  هدرک  قلخ  هدنمر  ِيوق  ار  ریـش  هدیرفآ و 
اب دوب و  ازس  تحاقو  سگم  فعض  اب  دادب و  شیوخ  يازـس  ار  زیچ  ره  تردق  ذافن  تمکح و  لامک  هب  نکیل  دوبن .  ناما  رد  يو  مخز  زا 

هبرگ دیوگ :  یم  يدعس  ( 298  (( . ) تشادب شیوخ  يازس  هب  دیرفآ و  شیوخ  ياج  هب  زیچ  ره  دوب .  ازس  یگدنمر  ترفن و  ریـش  تردق 
هب خساپ  ( 299  ) یتشاذـگن دوخ  دزن  ار  یمدآ  یتشاد  رخ  رگا  واگ  خاش  ود  نآ  یتشادرب  نیمز  زا  کـشجنگ  مخت  یتشاد  رپ  رگا  نیکـسم 

بتارم هب  هک  دـنک  یتاعارتخا  تسا  هتـسناوت  دوخ  شناد  ملع و  يورین  اب  زورما  ناسنا  هک  دوش  هتفگ  اجنیا  رد  تسا  نکمم   )) لا ؤس  کی 
یم یط  ار  يدایز  تفاسم  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  هک  هتخاس  ییامیپداب  ریسلا و  عیرـس  هیلقن  لیاسو  تسا ؛  رتالاب  رترب و  سگم  کی  زا 

تفگ و نیا  ایآ  دیامن ،  یم  ّلح  هظحل  کی  رد  ار  یضایر  تالداعم  نیرت  هدیچیپ  هک  هدرک  عارتخا  ار  یقیقد  یکینورتکلا  ياهزغم  دنک . 
تفرـشیپ رب  لیلد  کش ،  نودـب  لوقعلا  ّریحم  لئاسو  نیا  نتخاس  مییوگ :  یم  خـساپ  رد  تسا ؟  قداص  زینام  رـصع  ناسنا  هراب  رد  اـهوگ 

هداتفا اپ  شیپ  هداس و  یلئاسم  تایح ،  تقلخ  هدنز و  دوجوم  کی  شنیرفآ  هلءاسم  ربارب  رد  اهنیا  همه  اّما  تسا ،  رـشب  عیانـص  هداعلا  قوف 
ثحب سگم  دننام  کچوک ،  هرـشح  کی  یتایح  یکیژولویب و  ياهتّیلاعف  هدـنز و  تادوجوم  يژولویزیف  هراب  رد  هک  ار  یبتک  رگا  تسا . 

زا بتارم  هب  وا  شراوـگ  هاگتـسد  باـصعا و  هلـسلس  سگم و  کـی  زغم  ناـمتخاس  هک  دـید  میهاوـخ  مینک ،  یـسررب  تقد  هب  دـنک ،  یم 
تادوجوم تکرح  سح و  و  تایح ))  هلءاسم   )) ًالوصا تسین .  نآ  اـب  هسیاـقم  لـباق  ًالـصا  تسا و  رترب  اـهامیپاوه  نیرتزّهجم  ناـمتخاس 

نامتخاس رد  هک  ییاهتفارظ  اهیراکزیر و  و  تسا ؛  هتفرگ  رارق  نادنمشناد  ربارب  رد  ییاّمعم  تروص  هب  رونه  اهنآ  لثم  دیلوت  ّومن و  هدنز و 
یعیبط مولع  نادنمـشناد  هتفگ  هب  هدشن .  ّلح  هجو  چیه  هب  زونه  هک  ییاهاّمعم  تسا  يرگید  ياهاّمعم  دوخ  هتفر ،  راک  هب  تادوجوم  نیا 

یم تمحز  هبام  هک  ار  یمشچ  نامه  ینعی  تسا !  مشچ  اهدص  زا  بکرم  دوخ  تارشح ،  نیمه  زا  یضعب  کچوک  هداعلا  قوف  ياهمشچ 
یم بکرم ))  مشچ   )) ار اهنآ  هعومجم  هک  هتفای  لیکشت  رتکچوک  مشچ  دص  دنچ  زا  تسین ،  شیب  نزوس  رس  کی  هزادنا  هب  دیاش  مینیب و 
اهنآ زا  مادک  ره  هک  کچوک  مشچ  اهدص  دناوت  یم  یسک  هچ  دزاسب ،  يا  هدنز  لّولس  ناج  یب  داوم  زا  دناوتب  ناسنا  هک  ضرف  هب  دنمان ! 

دـهد و دـنویپ  هرـشح  زغم  رد  ار  اهنآ  یطابترا  هتـشر  دـنیچب و  مه  رانک  رد  تسا ،  ییاههاگتـسد  تاقبط و  فیرظ و  نیبرود  ياراد  دوخ 
وا فارطا  هک  یثداوح  هب  تبـسن  لمعلا  سکع  بسانم ،  عقوم  رد  دـناوتب  هرـشح  دزاس و  لقتنم  هرـشح  زغم  هب  اهنآ  هلیـسو  هب  ار  تاعالطا 

هدـیچیپ و رایـسب  عقاو  رد  اّما  زیچان  ًارهاظ  دوجوم  نینچ  شنیرفآ  رب  تردـق  دـنوش ،  عمج  اهناسنا  همه  رگا  اـیآ  دـهد ؟  ناـشن  درذـگ  یم 
ای تشاذگ ؟  تقلخ  ار  نآ  مان  ناوت  یم  ایآ  یلو  دزاس ،  یلمع  ار  لئاسم  نیا  همه  ناسنا  ضرف  هب  زاب  و  تشاد ! ؟  دنهاوخ  ار  زیمآ  رارسا 

ژاتنوم مه  هب  ار  یلیبموتا  هتخاس  شیپ  تاعطق  هک  یناسک  ایآ  شنیرفآ ؟  ناهج  نیمه  رد  دوجوم  لیاسو  زا  تسا  يژاـتنوم ))   )) بیکرت و
(300 ( . )) ؟  تشاذگ ناوت  یم  عارتخا  عادبا و  ار  اهنآ  لمع  مان  دنوش و  یم  بوسحم  عرتخم  دننک ،  یم 

نادغارچ غارچ و  لَثَم  - 28

ٍةَرَجَـش نِم  ُدَقُوی  ُّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اَهَّنَءاَک  ُۀَجاَجُّزلا  ٍۀَـجاَجُز  ِیف  ُحاَبْـصِْملا  ٌحاَبْـصِم  اَهِیف  ٍة  اوَکْـشِمَک  یِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرالاَو  ِت  اَوَمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  )
َلَْثمالا ُهَّللا  ُبِرْـضَیَو  ُءآَشَی  نَم  یِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهَی  ٍرُون  یَلَع  ٌروُّن  ٌراَن  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْولَو  ُءَّیُِـضی  اَُهْتیَز  ُداَکَی  ٍۀَِّیبْرَغَالَو  ٍۀَِّیقْرَـش  ٍۀـَنُوْتیَز ال  ٍۀَـکَرَبُّم 
یغارچ نآرد  هک  تسا  ینادغارچ  دننامه  دنوادخرون  لَثَم  تسا ،  نیمزو  اهنامسآ  رون  دنوادخ  ( )) 301  ( . ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ِساَّنِلل 

هتخورفا ینغور  اب  غارچ  نیا  نازورف ،  هراتـس  کی  نوچمه  هدنـشخردو  فاّفـش  یبابح  دریگرارق ،  یبابُح  رد  غارچ  نآ  دشاب ،  غورفرپ )  )
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 ( هک تسا  صلاـخ  فاـص و  شنغور  ناـنچ  نآ  ( ؛  یبرغ هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  هدـش  هتفرگ  ینوتیز  تکرب  رپ  تخرد  زا  هک  دوـش  یم 
دنک یم  تیادـه  دوخ  رون  هب  دـهاوخب  ار  سکره  ادـخو  يرون  زارفرب  تسا  يرون  دوش ؛  رو  هلعـش  شتآ  اب  ساـمت  نودـب  تسا  کـیدزن 

یـسک ره  نیبج  نشور  واز  هلمج  شنیرفآ  نیمز  تاوامـس و  رون  دوب  قح  تساناد . ))  يزیچره  هب  دـنوادخو  دـنز  یماـهلثم  مدرم  ياربو 
ریبعت رب  کیل  تسایـض  رد  ار  يوسام  رّونم  رم  تسامـس  ضرا و  هدنرآ  دیدپ  وا  روهظ  دراد  يو  ایـشاک ز  یکی  نیز  رون  ریبعت  دنک  یعون 
بابح تسا و  دومن  ءایشا  یتسه  وا  یتسه  زج  هب  دوبن  یئتسه  ّولغ  یب  یتسه  نیع  ینعی  تسوا  دوجو  يانعم  هب  زج  دوبن  رون  دوهـش  بابرا 

نک یکدنا  تسا  قیقد  سب  رگد  یقاب  وا  زا  دعب  دنام  هچ  نیب  رظن  فرص  یضراع  تسه  نک ز  بآ  ریغ  يزیچ  تسین  نآ  تسکـش  نوچ 
ّقح یتسه  رون  فصو  تسین  چیه  يدومن  زج  ءایـشا  هکلب  تسا  یکی  ءایـشا  اب  هک  ین  قح  یتسه  تانکمم  ناشن  زا  كاپ  دوب  ّقح  تافتلا 
نآ حور و  رون  زا  تسا  نشور  ناـک  دـسج  نوـچ  حوـضو  رد  یغارچ  دـشاب  ناردـناو  لاوز  صقن و  یب  تسا  تاکـشم  وـچمه  لاـثم  رد 

حور رونز  هک  روهظ  رد  رّونم  بلق  نآ  ینعی  رون  حابصم  نآ  دشاب  هجاجز  رد  نورب  دبات  نآ  زا  حور  ینشور  نورد  زک  ذفانم  دمآ  ساوح 
ءوض رپ  لیدنق  نآ  دشاب  تسا  هدنشخب  ینشور  ار  دوخ  ریغ  تسا  هدنبات  هلعش  ناز  وا ،  نشور  لعتـشم  غارچ  زا  لیدنق  وچمه  لصّتم  دشاب 

وکین نآ  دشاب  كرابم  سپ  غارـس  رد  نوتیز  تسوک  یتخرد  زا  غارچ  نشور  نآ  هتـشگ  نازورف  رم  امـس  ردنا  هراتـسا  گرزب  نوچ  اهب  و 
نآ هکلب  دـشابن  یبرغ  یقرـش و  تخر  هدرتسگ  رب  بلق  ياضف  رد  تخرد  نآ  اـنام  تسا  هیـسدق  سفن  رثا  نْهُد و  رد  عفنلا  ریثک  مه  رجش 

لاحم هن  دمآ  بجاو  شدوجو  هن  وه  ياه و  ّرف و  ّرک و  ردـنا  دـشاب  وا  مسج  برغ  حور و  قرـش  نیب  نایم  رد  ار  نآ  نیا و  دوخ  وا  تسه 
زا تسه  لقع  رون  دوجو و  رون  رگد  مه  رثا  رد  یّقرت  تالامک و  نآ  رمث و  عفن و  لمع  قالخا و  شتسه  لاثم  یبرغال  یقرـش و  هب ال  دش 

دهاوخ ار  هکره  نتـشیوخ  رون  هب  قح  دـیامن  یم  دـش  هدوزفا  تلـصاح  لامک  نآ  دوخ  دادعتـسا  رون  رب  مه  هک  ای  لـقن  هب  ترون  یلع  رون 
یب تسا  دوصقم  هچنآ  لثم  زا  مدرم  دنبای  رد  هک  ات  شاف  سوسحم و  ار  لوقعم  دنک  یم  شاج  هباج  ره  دنز  ار  اهلثم  قح  نلع  رب  تیادـه 

هک یهلا  رون  هفیرـش ،  هیآ  نیا  رد  هیبشت  هجو  ( 302  ) ماقم ره  زا  قلخ  هدرک  هچنآ  دـناد  مامّتلاب  اناد  تسا  يزیچ  ره  هب  ّقح  لَـلَخ  صقن و 
هـشیش  )) رد غارچ  نآ  دشاب و  غورف ))  رپ  یغارچ   )) نآ رد  هک  تسا  هدش  هیبشت  ینادغارچ ))   )) هب تسا  نامیا ))  تیادـه و   )) رون نامه 
يارب لماع ))  راهچ   )) بیترت نیدب  دوش .  هتخورفا  نوتیز ))  تخرد  نغور   )) ینعی صلاخ  فاص و  ینغور  اب  دریگ و  رارق  نیرولب ))  يا 
يارب ار  اهغارچ  دوب و  لومعم  میدـق  رد  هک  يا  هظفحم  نادـغارچ و  ینعی  ةاکـشم ، ))   )) 1 تسا :  هدش  رکذ  غارچ  رون  زا  لماک  هدافتـسا 

یم هتشاذگ  غارچ  يور  هک  یبابح  نیرولب و  هشیـش  ینعی  ۀجاجُز ، ))   )) 2 دـنداهن .  یم  نآ  رد  نافوط  داب و  تمحازم  زا  ندـنام  ظوفحم 
حابصم  )) 3 دیازفیب .  هلعش  ییانشور  رون و  رب  ات  دیامن  میظنت  الاب  هب  نییاپ  فرط  زا  ار  اوه  شدرگ  مه  دنک و  تظفاحم  ار  هلعش  مه  ات  دش 
كرابم تخرد  نغور  نامه  زا  تسا  ترابع  هک  از ، )) يژرنا  هّداـم   )) 4 تسا .  نآ  هلیتف  رب  رون  شیادـیپ  زکرم  هک  غارچ  دوخ  ینعی  (( ، 

 . تسا غارچ  يارب  ّدعتسم  هداعلا  قوف  ياز  يژرنا  هّدام  نیمه  هب  هراشا  ٍۀَِّیبْرَغ ) َالَو  ٍۀَِّیقْرَـش  ٍۀَنُوْتیَز ال  ٍۀَکَرَبُّم  ٍةَرَجَـش  نِم  ُدَقُوی   ) هلمج نوتیز . 
هن هک  یتخرد  مه  نآ  تسا ،  لاعتـشا  يارب  اهنغور  نیرتهب  زا  یکی  دوش ،  هتفرگ  یتکرب  رپ  راب و  رپ  تخرد  زا  نوتیز ))  نغور   )) هک ارچ 

یمن نآ  هویم  هجیتن  رد  دنیبب و  باتفآ  نآ  تمس  کی  اهنت  هک  برغ  بناج  رد  هن  دشاب و  هتفرگ  رارق  يراوید  رانک  غاب و  قرـش  بناج  رد 
شا هویم  مه  ات  دشاب  باتفآ  رون  شبات  ضرعم  رد  يواسم  روط  هب  نآ  بناوج  مامت  هکلب  ددرگ ،  فاصان  شنغور  سران و  همین  هدیسر و 

تـسا یلمع ))  راهچ   )) نامه ياراد  تسا ،  نانم  ؤم  بلق  رد  هک  نامیا ))  رون   . )) دوش صلاخ  فاص و  شنغور  دـشاب و  هدیـسر  ًـالماک 
غورف ددرگ و  یم  راکـشآ  نم  ؤم  بلق  رد  هک  تسا  ناـمیا  ياـه  هلعـش  ناـمه  حابـصم ، ))   : )) تسا دوـجوم  غورفرپ  غارچ  کـی  رد  هک 
 (( ، تاکـشم  . )) دـنک یم  میظنت  شدوجو  رد  ار  نامیا  هک  تسا  نم  ؤم  بلق  باـبح ،  و  ۀـجاجز ، ))   . )) دوش یم  رـشتنم  نآ  زا  تیادـه 

نوصم ثداوح  نافوط  دـنزگ  زا  ار  يو  نامیا  هک  تسوا  راـکفا  مولع و  یهاـگآ و  ّتیـصخش و  هعومجم  رگید  ریبعت  هب  اـی  نم و  ؤم  هنیس 
هب نانم  ؤم  نامیا  دـشاب و  یم  یکاـپ  افـص و  تیاـهن  رد  نآ  هراـصع  هک  تسا  یهلا  یحو  ناـمه  هنوتیز ، ))  هکراـبم  هرجـش   . )) دراد یم 

نـشور ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يرون ))   )) نامه دشاب ؛  یم  ادخ )) رون   )) نیا تقیقحرد  ددرگ .  یم  راب  رپ  رو و  هلعـش  نآ  هلیـسو 
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درخ لقع و  زا  هک  ار  یلئالد  دـنک .  یم  ینارون  نشور و  ار  اهنآ  یتسه  دوجو و  ماـمت  هدروآرب و  رـس  ناـنم  ؤم  بلق  نوناـک  زا  هتخاـس و 
هب ّدعتـسم  هدامآ و  ياهلد  هک  تسا  اج  نیا  رد  مه  و  ددرگ .  یم  ٍرون )) یلع  ٌرون   )) قادصم دوش و  یم  هتخیمآ  یحو  رون  اب  دـنا ،  هتفایرد 

رون نیا  ظفح  يارب  نیا  رب  انب  دوش .  یم  قّقحم  نآ  دروم  رد  ُءآَشَی )  نَم  یِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی   ) نومـضم دنوش و  یم  تیادـه  یهلا  رون  نیا 
نیا یتاکـشم ))   )) نوچمه هک  تسا  مزـال  قـالخا  اـهیزاس و  دوخ  اـهیهاگآ و  فراـعم و  زا  يا  هعومجم  ناـمیا )  تیادـه و  روـن   ) یهلا

زا يدادـما  و  دـیامن .  میظنت  ار  نآ  همانرب  هجاجز ))   )) نوچمه هکدـهاوخ  یم  يا  هدامآو  دعتـسم  بلقزینو  دـنک .  ظفح  ار  حابـصم ))  ))
ياهـشیارگ هب  یگدولآ  زا  دـیاب  یحو ))  رون   )) نیا و  دـشخب .  يژرنا  نآ  هب  ٍۀـَنُوْتیَز ) ٍۀَـکَرَبُّم  ٍةَرَجَـش  نوچمه (  هک  دراد  مزال  یحو  هیحان 

ره زا  یلاخ  لالز و  فاص و  نانچ  نآ  دشاب .  رانکرب  دوش ،  یم  نآ  ترودـک  یگدیـسوپ و  بجوم  هک  یبرغ  یقرـش و  یفارحنا  يّدام و 
َْمل َْولَو  ُءَّیُِضی  اَُهْتیَز  ُداَکَی  قادصم (  دنک و  جیـسب  ار  ناسنا  دوجو  ياهورین  مامت  رگید  زیچ  چیه  هب  زاین  نودب  هک  فارحنا  طاقتلا و  هنوگ 

یلیمحت و ياه  هدـیقع  یـصخش و  ياه  هقیلـس  لامعا  تسردان و  ياهیروادـشیپ  يءار و  هب  ریـسفت  هنوگره  ددرگ .  ( 303  ( ) ٌراَن ُهْسَـسْمَت 
ار نآ  هاگ  دهاک و  یم  غارچ  نیا  غورف  زا  دنک ،  هدولآ  ار  هکرابم )  هرجش   ) نیا لوصحم  هک  تافارخ  هنوگ  ره  تسار و  پچ و  هب  لیامت 

الاب رد  هچنآ  زا  تسا .  هاگآ  زیچ  همه  زا  وا  هدرک و  نایب  دوخ )) رون   )) يارب هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  یلاثم  تسا  نیا  دزاس .  یم  شوماخ 
 (( ةاکـشم  )) تسا هدیـسر  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  تاـیاور  رد  رگا  هک  دوـش  یم  نشور  هتکن  نیا  هدـش ،  رکذ 

هرجش  )) مالّسلا و هیلع  یلع  وا ،  ّیـصو  هجاجز ))   )) ملع و رون  حابـصم ))   )) مّلـس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  بلق  هب  یهاگ 
هدش ریسفت  اراصن  دوهی و  ياهـشیارگ  یفن  هب  ۀیبرغال ))  ۀیقرـشال و   )) هلمج تسوا و  زا  نادناخ  نیا  هشیر  هک  لیلخ  میهاربا  هب  هکرابم )) 

نیمه هب  رـصحنم  هک  نیا  هن  تسا ،  نآ  زا  ینـشور  قادـصم  نایب  و  نامیا ))  تیادـه و  رون   )) ناـمه زا  يرگید  هرهچ  تقیقح  رد  تسا ، 
هیلع و هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  صخش   )) ای یلقع ))  لیالد   )) ای نآرق ))   )) هب ار  یهلا  رون  نیا  نارّسفم  زا  یـضعب  رگا  زین  و  دشاب .  قادصم 
 ، هیبشت هجو  نایب  نمض  رد  تاکن  زا  یـشخب  اه :  هتکن  ( 304  . ) دراد الاب  ریسفت  اب  یکرتشم  هشیر  زین  نآ  دنا  هدرک  ریـسفت  مّلـس ))  هلآ و 

ریـسفت رد  مالّـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یفاک ))  هضور   )) باتک رد   1 تسا :  مزال  ثحب  نیا  لیمکت  يارب  تیاور  دـنچ  رکذ  اـّما  دـش ،  هدروآ 
هیلع یلع  هجاجز  ملع و  رون  حابصم  تسا و  مّلـس ))  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصدّمحم  بلق  تاکـشم   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  رون ))  )) هیآ
هدش دراو  مالّسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد   2 ( 305  (( . ) تفرگ رارق  نآ  رد  حابصم  نیا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  تسا  مالّـسلا 

هلآ هیلع و  هّللا  یلصدّمحم  لآ  زا  یناماما  ٍرون  یلع  ٌرون  تسا و  یلع  هنیس  هجاجز  تسا و  ربمایپ  هنیـس  رد  ملع  رون  ةاکـشم ،   : )) دومرف هک 
هتشاد و همادا  ناهج  نایاپ  ات  تقلخ  زاغآ  زا  هتشر  نیا  دنتمکح و  ملع و  رون  هب  دّی  ؤم  دنیآ و  یم  يرگید  زا  دعب  یکی  هک  دنتسه  مّلـس  و 

چیه رد  تسا و  هداد  رارق  شناگدنب  رب  شیوخ  تّجح  نیمز و  رد  دوخ  يافلخ  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دنتـسه  ییایـصوا  نامه  اهنیا  دراد ، 
هب تاکشم   : )) مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد   3 ( 306  (( . ) تسا هدوبن  یلاخ  اهنآ  زا  نیمز  يور  هحفص  ینامز  رـصع و 

ًالبق هک  هنوگ  نامه  هتبلا  ( 307  (( . ) تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  هجاجز  مالّسلا و  هیلع  نسح  هب  حابصم  مالّسلا و  اهیلع  همطاف 
هنوگ چـیه  اهنآ  نیب  تسا و  نآ  زا  ینـشور  قادـصم  نایب  روکذـم  تایاور  زا  کی  ره  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  هفیرـش  هیآ  دـش ،  هراـشا 
ياراد هک  تسا  هدـش  فیـصوت  تکربرپ )  تخرد   (( ) هکرابم هرجـش   )) ناونع هب  نوتیز  تخرد  ثحب ،  دروم  هیآ  رد   4 تسین .  يداضت 

رپ نیرتدیفم و  زا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یلوصحم  نوتیز  تخرد  زا  دنیوگ :  یم  سانش  هایگ  نادنمـشناد  تسا .  يا  هژیو  عفانم  صاوخ و 
هک هدش  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  تسا .  ّرث  ؤم  دـیفم و  رایـسب  ندـب  تمالـس  يارب  تساهنغور و  نیرت  شزرا 

هدافتـسا ناتندـب  ندرک  برچ  يارب  مه  ندروخ و  يارب  مه  نوتیز  نغور  زا  ٍۀَـکَرابُم ؛  ٍةَرَجَـش  ْنِم  ُهَّنِإَـف  ِِهب  اُونِهْدَءاَو  َْتیَّزلا  اُولُک   : )) دومرف
مامت نوتیز )   ) تخرد نیا   : )) دیوگ یم  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  ( 308 (( . ) دوش یم  دیلوت  تکرب  رپ  تخرد  زا  نآ  اریز  دینک ، 

یتخرد نیلّوا  و  دور ) یم  راک  هب  مشیربا  نتـسش  يارب  هک   ) تسا یتعفنم  هدئاف و  زین  نآ  رتسکاخ  رد  یتح  تسا  دنمدوس  دیفم و  شیازجا 
(309 (( . ) دشاب یتکرب  رپ  تخرد  هک  دنا  هدرک  اعد  نآ  ّقح  رد  ناربمایپ  دییور و  مالّسلا  هیلع  حون  نافوط  زا  دعب  هک  تسا 
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َُهباَسِح ُهلَّفَوَف  ُهَدنِع  َهَّللا  َدَجَوَو  ایَش  ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءآَج  اَذِإ  َّیَّتَح  ًءآَم  ( 312) ُنامَّظلا ُُهبَسْحَی  ( 311) ٍۀَعیِِقب ( 310) ِباَرَسَک ْمُُهلَمْعَءا  ْاَّوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  )
َذِإ ٍضَْعب  َقْوَف  اَهُضَْعب  ُتَُملُظ  ( 314) ٌباَحَس یِِهقْوَف  نِّم  ٌجْوَم  یِِهقْوَف  نِّم  ٌجْوَم  ُهشْغَی  ( 313) ٍّیِّجُّل ٍرَْحب  ِیف  ٍتَُملُظَک  َْوءا  ِباَسِْحلا  ُعیِرَس  ُهَّللاَو 

یبارـس نوچمه  ناشلامعا  دندش ،  رفاک  هک  یناسک  و  ( )) 315 ( . ) ٍروُّن نِم  َُهل  اَمَف  اًرُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  ْمَّل  نَمَو  اََهلرَی  ْدَـکَی  َْمل  ُهَدَـی  َجَرْخَءا  آ 
ار ادخ  و  دبای !  یمن  يزیچ  دیآ ،  یم  نآ  غارـس  هب  هک  یماگنه  اما  درادنپ ،  یم  بآ  رود  زا  ار  نآ  هنـشت  ناسنا  هک  ریوک ،  کی  رد  تسا 

يایرد کی  رد  تسا  یتاملظ  نوچمه  ای  تسا !  باسحلا  عیرـس  دـنوادخ  دـهد و  یم  لماک  روط  هب  ار  وا  باـسح  هک  دـبای !  یم  نآ  دزن 
زارف رب  یکی  تسا  ییاهتملظ  تسا ؛  کـیرات  يربا  نآ  زارف  رب  و  يرگید ،  جوم  نآ  زارف  رب  و  هدـیناشوپ ،  ار  نآ  جوم  هک  رواـنهپ  قیمع و 

يرون هدادـن ،  رارق  شیارب  يرون  ادـخ  هک  یـسک  و  دـنیبب !  ار  نآ  تسین  نکمم  دـنک ،  جراخ  ار  دوخ  تسد  هاگ  ره  هک  هنوگنآ  يرگید 
درادنپ هنـشت  تسار  فاص و  نیمز  رب  یبارـس  نوچ  رـس  هبرـس  ناشوکن  لامعا  تسه  رتب  زا  دندیورگن  هک  ناسک  نآو  تسین . ))  وا  يارب 

درآ مامت  شک  باذع  رد  ار  ادخ  دبای  دوخ  دزن  وجتـسج  ردنا  يزیچ  دباین  یم  ور  رود  زا  وا  يوس  درآ  وچ  سپ  تساطخ  یب  نآ  بآ  هک 
يرحب یکیرات  رد  وچمه  قیرف  نآ  کین  رادرک  دوب  ای  دورولا  موی  رد  تسیچ  اهلمع  ات  دوز  هب  ار  یباسح  ره  دیامن  قح  باسح  رد  ار  ازج 

موجن راونا  رتس  نآز  دوش  هک  موجه  رد  یباحـس  دـشاب  نآ  قوف  اهجوا  ضیـضح و  ردـنا  مه ،  قوف  اهجوم  ار  نآ  يور  دـشوپب  هک  قیمع 
(316) ّمی جوم و  ردنا  قرغ  دشاب  هدنام  مَلُظ  نآ  نایم  ردنا  هک  یـسک  سپ  ناکم  رد  دمآ  رگید  ضعب  قوف  نانچ  ياهیگریت  نآ  زا  یـضعب 
زا رون ،  تسین  ار  وا  يرون ،  هلا  دنادرگن  یم  ار  وا  هک  ره  شیوخ  تسد  دنیب  هکنآ  کیدزن  تسین  شیپ  هب  درآ  نورب  نوچ  ار  دوخ  تسد 

ياهیگژیو هتـشذگ ،  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هیبشت  هجو  ( 317  ) یهگآ بلق  هک  ای  نشور  لقع  یهر  ای  ییاـمنهر  ینعی  تسین  هار  چـیه 
و تملظ ))   )) و رون ))  )) نایم هسیاقم  ثحب و  لیمکت  يارب  نآ  لابند  هب  تسا و  هدومن  میـسرت  رون ))  )) لثم بلاق  رد  ار  ناـنم  ؤم  ناـمیا و 

 (( بارس  )) هب ار  نانآ  لامعا  لّوا ،  لثم  رد  تسا .  هدومرف  مّسجم  لاثم  ود  نمض  رد  ار  ناقفانم  نارفاک و  تالاح  رفک ، ))  )) و نامیا ))  ))
لابند هب  هچ  ره  یلو  دور ،  یم  نآ  غارس  هب  درادنپ و  یم  بآ  رود  زا  ار  نآ  ریوک ))  )) رد هنـشت  ناسنا  هک  تسا  هدرک  هیبشت  ییامن  بآ  و 
هنـشت ناسنا  هک  هنوگ  نامه  ینعی  تسا ؛  یماکان ))  ترـسح و  هدوهیب و  رادنپ   )) لثم نیا  رد  هیبشت  هجو  دبای .  یمن  يزیچ  دور ،  یم  نآ 
ترسح دبای ،  یمن  يزیچ  دسر  یم  اجنآ  هب  یتقو  دور ،  یم  نآ  یپ  رد  درادنپ و  یم  بآ  رود  زا  ار  بارـس  بآ ،  یب  کشخ و  ریوک  رد 

یتقو اّما  دنراد ،  یـشاداپ  نآ  ربارب  رد  دنرب  یم  نامگ  و  دنرادنپ ،  یم  کین  ار  دوخ  لمع  زین ،  ناقفانم  نارفاک و  دـنام ،  یم  ماکان  هدز و 
دنروخ یم  ترـسح  دندرگ و  یم  ماکان  سویءام و  دننیب ،  یمن  دوخ  لامعا  زا  يرثا  دنور ،  یم  ادخ  هاگـشیپ  هب  دـسر و  یم  ارف  ناشگرم 

نتفر ادخ  هاگشیپ  هب  یماکان  لاح  رد  گرم و  ندیسر  ارف  نمض  رد  دنا .  هدومن  فلت  یبارس  لامعا  تهج  رد  هدوهیب  ار  ناشرمع  ارچ  هک 
ُهَّللا ُمِهیُِری  َِکل  اَذَـک  دـیامرف . . . ( :  یم  ناقفانم  نارفاـک و  لاـمعا  هراـب  رد  دـنوادخ  تسا .  هدـیدرگ  هیبشت  بارـس ))   )) رب ندیـسر  هب  ، 
ماما زا  دهد . )) یم  ناشن  نانآ  هب  ییاز  ترـسح  تروص  هب  ار  اهنآ  لامعا  دـنوادخ  نینچ  نیا  (( ؛ ) 318  . . . () ْمِْهیَلَع ٍت  اَرَـسَح  ْمُهَلَمْعَءا 

رد ار  نآ  دنراذگ و  یم  راکیب  ار  دوخ  لاوما  هک  تسا  يدارفا  هراب  رد  هیآ  نیا   : )) دیامرف یم  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
هک دنراذگ  یم  ثرا  هب  یناسک  يارب  ار  لاوما  نآ  و  دنور ،  یم  ایند  زا  هاگنآ  دنزرو و  یم  لخب  نآ  هب  تبسن  دننک و  یمن  قافنا  ادخ  هار 
رد لام  بحاص  دننک ،  جرخ  ادخ  تعاط  هار  رد  رگا  یهلا ،  تیـصعم  تهج  رد  ای  دـننک و  یم  فرـص  ادـخ  تعاط  هار  رد  ای  ار  نآ  اهنآ 
هار رد  ار  نآ  شدوخ  ارچ  هک  دروخ ،  یم  ترـسح  تسا ،  هدرک  دنمـشزرا  نیگنـس و  ار  يرگید  لمع  نازیم  وا  لام  هک  دـنیب  یم  تماـیق 
رب مهزاب   ، ) دننک فرـص  ادخ  تیـصعم  ریـسم  رد  ار  شلام  رگا  و  دـهد . ) شتاجن  باذـع  هکلهم  زا  زورما  ات   ) تسا هدرکن  فرـص  ادـخ 

لامعا مّود ،  لثم  رد  ( 319  (( . ) تسا هدرک  تیوقت  کمک و  ادخ  ینامرفان  رد  ار  هثرو  وا  لام  هک  دوش ) یم  هدوزفا  شباذـع  ترـسح و 
رب تسا و  يرگید  جوم  جوم ،  زارف  رب  هدناشوپ و  ار  نآ  جوم  هتفرگ و  رارق  روانهپ  سونایقا  کی  رد  هک  هدش  هیبشت  ییاهتملظ  هب  نارفاک ، 
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ناشورخ جاوما  تملظ  بآ ،  قامعا  تملظ  تسا :  هدـش  مکارتم  مه  يور  رب  تملظ  هس  بیترت  نیا  هب  دراد .  رارق  یکیراـت  ربا  نآ ،  زارف 
ار دوخ  تسد  ناـسنا  رگا  یتح  دوب ،  دـهاوخن  تی  ؤر  لـباق  ایـشا ،  نیرتکیدزن  یتـملظ  نینچ  رد  هک  تسا  یهیدـب  کـیرات .  ربا  تملظ  و 

يا هناگ  هس  ياهتملظ  نیا  دنا :  هتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب  اََهلرَی . ) ْدَکَی  َْمل  ُهَدَی  َجَرْخَءا  َذِإ آ  ( ؛  دنیب یمن  ار  نآ  دروایب ،  شمـشچ  کیدزن 
هب و  دب ؛ )) رادرک  تملظ   )) و تسردان ))  راتفگ  تملظ  (( ، )) طلغ داقتعا  تملظ   : )) زا دنترابع  دـنرو ،  هطوغ  نآ  رد  نامیا  یب  دارفا  هک 

هتفگ رگید  یـضعب  يرهاظ .  قالخا  راتفر و  رظن  زا  مه  تسا و  کیرات  یتدـیقع  انب و  ریز  رظن  زا  مه  نامیا  یب  دارفا  لاـمعا  رگید ،  ریبعت 
 ، دنا هداد  تسد  زا  ار  هس  نیا  راّفک  نوچ  و  شوگ ))   )) و مشچ ))   (( ، )) بلق  : )) تسا زیچ  هس  تخانـش  یلـصا  لماع  هک  اجنآ  زا  دـنا : 
 ، دـنناد یمن  هکنیا  تسخن  تساهنآ :  لهج  لحارم  زا  ترابع  هناگ  هس  ياهتملظ  نیا  دـنا :  هتفگ  رگید  یـضعب  دـنرو .  هطوغ  اـهتملظ  رد 

رخف هکنانچ  تسا  بّکرم  لهج  نامه  هک  دـنناد  یم  دـننک  یم  رکف  لاـح ،  نیا  اـب  هک  نیا  مّوس  دـنناد ،  یمن  هک  دـنناد  یمن  هک  نیا  مّود 
هک دنادن  دنادب و  هک  سک  نآ  دناهجب و  یتیگ  دبنگ  زا  فرـش  بسا  دنادب  هک  دنادب  دنادب و  هک  سک  نآ  دـیوگ :  یم  هراب  نیارد  يزار 

و ( 321) دناسرب لزنم  هب  گنل  كرخ  رخآ  دنادن  هک  دـنادب  دـنادن و  هک  سک  نآ  و  ( 320) دنامن هتفخ  سب  هک  دوز  دینک  شرادیب  دـنادب 
نادـمه ار  نآک  مّظعم  تسیرهـش  ردـنا ،  قارع  هب  کنیا  ( 322) دنامب رهدلا  دـبا  بّکرم  لهج  رد  دـنادن  هک  دـنادن  دـنادن و  هک  سک  نآ 

ردـنا تملظ   )) ینعی تسا ،  ندوب ))  تلالـض  رد  یناـملظ و   )) هیبـشت نیا  رد  تهابـش  هجو  تروص  ره  هب  ( 323) دنادن چـیه  وا  یناوخ و 
ناـشقالخا لاـمعا و  راـکفا و  نارفاـک و  دوجو  تسا ،  ٍرُون )) یلع  ٌرون   )) ناـشراکفا یگدـنز و  هک  ناـنم  ؤـم  سکع  هب  تسرد  تملظ )) 

لاح و تست  رکف  ار  لد  کـیرات  رفاـک  دـندمآ  رون  یلع  ٌرون  مرجـال  دـندمآ  رود  یگریت  زا  ناـنم  ؤم  تسا ؛  ٍضَْعب ) َقْوَف  اَهُـضَْعب  ُتَُملُظ  )
زور رد  وت  تّما   : )) دندیـسرپ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هک  تسا  هدمآ  ثیدـح  رد  تسا  تملظ  ردـنا  تملظ  شراک 

هلیسو هب  یلع  دنک و  یم  روبع  طارـص  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رون  هطـساو  هب  نم  تّما  دومرف :  تشذگ ؟  دنهاوخ  هنوگچ  طارـص  زا  تمایق 
دنکن ّیلوت  اـم  هب  سکره  ادـخ و  زا  نم  رون  نم و  زا  یلع  رون  تسا و  یلع  زا  نم  تّما  رون  سپ  مرذـگ .  یم  ادـخ  رون  هب  نم  نم و  روـن 
ِلَعْجَی ْمَّل  نَمَو   : ) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  هاگنآ  دـشابن .  رون  ار  وا  دریذـپن ) ار  ام  تیالو  ینعی  )

هدش هدز  لَثَم  هس  نارفاک  لامعا  يارب  فیرش  نآرق  رد  نارفاک  لامعا  يارب  هیبشت  هس  - 1 اه :  هتکن  ( 324 ( (( . ) ٍروُّن نِم  َُهل  اَمَف  اًرُون  َُهل  ُهَّللا 
مهو لایخ و  زج  يزیچ  لصا ،  زا  هک  تسا  هدرک  هیبشت  امن )) بآ   )) هب ار  دـناعم  نارفاک  کـین  لاـمعا  هک  بارـس ))   )) لـثم فلا  تسا : 

هدومن هیبشت  قیمع  يایرد  ياهیکیرات  هب  ار  دناعم  نارفاک  تشز  لامعا  هک  تاُملُظ ))   )) لَثَم ب  درادن .  یتقیقح  ّتیعقاو و  چـیه  تسین و 
هک داب )) دـنت  رتسکاخ و   )) لَثم ج  دـیلپ .  ّتین  يوخ و  تملظ  تشز و  لامعا  تملظ  دانع ،  رفک و  تملظ  تسا :  تملظ  ردـنا  تملظ  هک 

تبرق و دـصق  هب  ناشترطف  مکح  هب  دانع  ریغ  لاح  رد  نارفاک  هک  تسا  یکین  ياهراک  هب  رظان  مّوس  لـثم  تشذـگ .  لثم 21  رد  شحرش 
دعب یلو  اهنیا ،  لاثما  مولظم و  زا  تیامح  محر ،  هلص  ادخ ،  ناگدنب  هب  یکین  قافنا ،  دننام :  دنهد ،  یم  ماجنا  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب 

یناسک هکلب  تسین ،  ناملسم  ریغ  ره  اجنیا  رد  نارفاک  زا  دوصقم  اریز  دننک ؛  یم  دوبان  ار  دوخ  کین  لامعا  نآ  ناشرفک  دانع و  ببـس  هب 
ادخ ترطف  هراب  رد  هّللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  ینخـس  - 2 دـنزرو .  یم  تجاجل  دانع و  رفک و  دنتـسیا و  یم  تقیقح  لـباقم  رد  هک  تسا 

هار رد  یمدآ  نکیل  تسا ،  تداعـس  لامک و  ناهاوخ  ترطف ،  مکح  هب  یناسنا  ره  دوش  یم  هدافتـسا  بارـس ))   )) لـثم زا  هکناـنچ  ییوج 
دنک یم  توعد  تسا ،  یعقاو  یباداش  تایح و  هیام  هک  یقیقح  بآ  يوس  هب  ار  وا  شترطف  دور ،  یم  هابتشا  هب  یهاگ  لامک ،  هب  ندیسر 

لابند دراد و  هناخ  رد  رای  ددرگ ،  یم  نابل  هنشت  دراد و  هزوک  رد  بآ  دور ؛  یم  نآ  لابند  درادنپ و  یم  بآ  ياج  هب  ار  بارـس  وا  یلو  ، 
یم هراشا  بلطم  نیا  هب  ناشتانایب  رد  ًارارک  هّرـس  سّدـق  ینیمخ  ماما  دـسر .  یمن  دـصقم  هب  دـنام و  یم  رای  زا  ماجنارـس  دود و  یم  راـیغا 

کی رـشب  نیا  و   : )) دـندومرف یطوسبم  نانخـس  یط  یمالـسا ،  ياروـش  سلجم  ناگدـنیامن  عـمج  رد  لاـس 1359  رد  هلمج  زا  دـندرک ، 
 ، دودحم تردـق  هن  تسا ،  قلطم  تردـق  بلط  رـشب  ترطف  رد  هک  تسا  نیا  هلمج  نم  تسین ،  يدوجوم  چـیه  رد  هک  دراد  ییاهتّیـصاخ 
ّقح ریغ  رد  قلطم  تردـق  نوچ  دـهاوخ و  یم  ار  هقلطم  تردـق  دـهاوخ ،  یم  ار  قلطم  ملع  دودـحم .  لامک  هن  تسا ،  قلطم  لامک  بلط 

نآرق زا  لثم  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


رـشب قشع  نیمه  قلطم ،  لامک  تابثا  مکحم  ّهلدا  زا  یکی  دمهف ،  یمن  شدوخ  دهاوخ و  یم  ار  ّقح  ترطف  هب  رـشب  درادـن ،  قّقحت  یلاعت 
یلعف قوشعم  نودـب  یلعف  قشاع  قلطم .  لامک  تقیقح  هب  قلطم  لامک  مّهوت  هب  هن  لامک  کی  هب  دراد  یلعف  قشع  تسا .  قلطم  لاـمک  هب 
لامک مّهوت  کی  لابند  هن  تسا  قلطم  لامک  تیعقاو  لابند  ترطف  هکنیا  يارب  درادـن  ریثءات  یفن  نتخاس  مّهوت و  اـجنیا  رد  تسا .  لاـحم 

تاراّیس نیا  مامت  اهناشکهک و  نیا  مامت  ار ،  ملاع  مامت  رگا  دروخ . . .  یمن  يزاب  ترطف  تسا .  هدروخ  يزاب  دیوگ  یم  یـسکات  قلطم ، 
هک دـینک  ضرف  تسین . . .  قلطم  لاـمک  اـهنیا  هکنیا  يارب  دوش  یمن  عناـق  زاـب  دـبایب .  رفن  کـی  هطلـس  تحت  رد  تسه  هچره  تباوث و  و 
یم لایخ  تسین  نیا  مهاوخ  یم  نم  هکنآ  تسا  مک  هکنیا  هک  دـنک  یم  لایخ  دراد و  ار  هراّیـس  نیا  تردـق  فصن  اکیرمآ  روهمج  سیئر 

هک دـمهف  یمن  نیا  تسا  سب  دـنیایب  وا  تردـق  تحت  رد  هراّیـس  نیا  همه  دـنک و  يوزنم  دـهدب و  تسکـش  مه  ار  يوروش  رگا  هک  دـنک 
وا هب  رگا  تسین  یفاک  دنیب  یم  اجنآ  هب  دیسر  یتقو  هک  تسا  نیا  لیلد  ایند .  قشاع  هن  تسادخ  قشاع  هک  دمهف  یمن  نیا  تسین ،  روجنیا 

چیه يرآ  دیوگ :  یم  هن ،  دیوگب :  هک  تسین  نکمم  چیه  یسررب ؟  وا  هب  یهاوخ  یم  تسه  ییاهزیچ  کی  مه  يرتشم  هراّیـس  رد  دنتفگ 
تسا نیا  يارب  باذع  تسادخ ،  هب  قشع  تسا  قلطم  لامک  هب  قشع  انثتـسا  یب  اهترطف  مامت  انثتـساالب  اهترطف  مامت  رد  دوش . . .  یمن  ریس 
ناسنا هکنیا  میسر  یم  قلطم  لامک  هب  میورب  شیپ  ام  ترطف  نیمه  يور  رگا  ار ،  لئاسم  میریگ  یم  یـضوع  میلهاج  ام  میمهف  یمن  ام  هک 

 . تسا ندش  هرادا  سیئر  تسا  ندش  سیئر  لامک  دنک  یم  لایخ  تسا .  هتفرگ  یـضوع  ار  لامک  هک  تسا  نیا  درک ،  دهاوخ  بّذـعم  ار 
روشک غارـس  دور  یم  دیـسر  یتقو  تسا ،  ندش  روشک  کی  سیئر  تسا  هچ  هرادا  تسا ،  مک  هکنیا  دـنیب  یم  دوش ،  یم  هک  هرادا  سیئر 

يوزرآ قلطم  لامک  هک  تسا  نیا  يارب  دوش  یمن  ریـس  زاـب  دـنهدب  وا  هب  ار  ملاـع  همه  يرگید  غارـس  دور  یم  دیـسر  یتقو  مه  نآ  رگید 
ات تسا  قلطم  لامک  ترطف  تسا ،  دـیحوت  ترطف  نیا  هک  ( 325  . . . () اَْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ناسنا . . . (  ترطف  تسا  ناـسنا 

قرو و نیا  لابند  ردقنیا  سپ  ار . . .  هدشمگ  نآ  دیریگ  یم  یضوع  دیتسه ،  امـش  يا  هدشمگ  کی  لابند  دیهاوخ ،  یم  یهدیـسرن  اجنآ 
ناسنا هک  ینآ  دش . . .  دیهاوخن  ریس  امـش  ار  ناتدوخ  دیهدن  تمحز  دیدرگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  ههبج و  نآ  ههبج و  نیا  قرو و  نآ 

رد و  ( 326 (( . ) دوش یم  ادـیپ  نانیمطا  دـنوش ،  یم  هتخیر  اـه  لزلزت  هک  تسادـخ  داـی  تسادـخ ،  رکذ  نآ  دروآ  یم  نوریب  لزلزت  زا  ار 
رد ناسنا   : )) دنتـشون تقو  نآ  يوروش  ریهاـمج  داـّحتا  هسیئر  تءاـیه  ردـص  فچاـبروگ ، ))   )) هب يا  هماـن  رد  دوخ  فیرـش  رمع  رخاوا 

چیه هب  دـشاب و  ناهج  قلطم  تردـق  دـهاوخ  یم  ناسنا  هک  دـیناد  یم  بوخ  امـش  دـهاوخ و  یم  قلطم  روط  هب  ار  یلامک  ره  دوخ  ترطف 
نآ تسا  لیام  ًاترطف  تسه ،  مه  يرگید  ناهج  دوش  هتفگ  دشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ملاع  رگا  تسا  هتـسبن  لد  تسا  صقان  هک  یتردق 

ار مولع  نآ  تسا  لیام  ًاترطف  تسه ،  مه  يرگید  مولع  دوش  هتفگ  دشاب و  دنمـشناد  هزادنا  ره  ناسنا  دشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  مه  ار  ناهج 
میهجوتم نآ  هب  همه  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  نآ  ددـنبب ،  نآ  هب  لد  یمدآ  اـت  دـشاب  دـیاب  قلطم  ملع  قلطم و  تردـق  سپ  دزوماـیب .  مه 

یناسنا ره  داهن  رد  يدبا  یگدنز  هب  قایتشا  ًالوصا  دوش .  ادخ  رد  یناف  ات  دسرب  قلطم ))  ّقح   )) هب دهاوخ  یم  ناسنا  مینادـن .  دوخ  هچرگ 
(327  . . . (( . ) تسا گرم  زا  نوصم  دیواج و  ناهج  دوجو  هناشن 

توبکنع لَثَم  - 30

ُمَْلعَی َهَّللا  َّنِإ  َنوُمَْلعَی  ْاُوناَک  َْول  ِتوبکنعلا  ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْؤَءا  َّنِإَو  اًْتَیب  ْتَذَـخَّتا  ِتُوبَکنَْعلا  ِلَثَمَک  َءآَِیلْوَءا  ِهَّللا  ِنُود  نِم  ْاوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  ُلَثَم  )
ریغ هک  یناسک  لَثَم  ( )) 328  ( . ) َنوُِملَْعلا الِإ  آَُهلِقْعَی  آَمَو  ِساَّنِلل  اَُهبِرْضَن  ُلَْثمالا  َْکِلتَو  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ٍءْیَش  نِم  یِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَی  اَم 
هناخ اه ،  هناخ  نیرت  تسـس  هک  یلاح  رد  هدرک ؛  باختنا  دوخ  يارب  يا  هناخ  هک  تسا  توبَکنَع  لَثَم  دـندیزگ  رب  دوخ  يایلوا  ار  ادـخ  زا 

ییاهلاثم اهنیا  تسا  میکح  ریذپان و  تسکـش  وا  دناد و  یم  دنناوخ ،  یم  وا  زا  ریغ  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  دنتـسناد  یم  رگا  تسا  توبکنع 
نآ نیا و  زا  دنا  هتفرگب  ادخ  زج  ناتسود  هک  ناسک  نآ  ناتساد  دننک . )) یمن  كرد  ار  نآ  نایاناد  زج  مینز و  یم  مدرم  يارب  ام  هک  تسا 

هن و توبکنع  تیبز  دوخ  دشابن  یم  تویب  زا  ینیب  هچنآ  تیب  رت ،  تسُـس  تُوُیب  دوخ  رهبز  دریگ  ارف  هک  توبکنع  نوچمه  دنـشاب  لثم  رد 
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رگا چـیه  ْدَرَد  مه  زا  ار  هلمج  شرات ،  رات  درب  ار  وا  دزو  رگ  يداب  مین  نوکـس  ردـنا  درب  ّرَح و  زا  هانپ  هن  نوتـس  راوید و  تسا و  فقـس  ار 
ّقح تسوا  ّبح  نآ  توبکنع  تیب  وچمه  تسود  رای و  يریگ  وت  قح  زج  ار  هچ  ره  لَثَم  نیا  قفاوم  ناشنید  اب  تسه  لمع  رد  اناد  دنـشاب 
نیا میدـق  زا  رادرک  هدوتـسا  بلاغ و  میکح  تسا و  زیزع  دوخ  کـلم  هب  وا  زاـیتما  یب  وا  زج  يزیچ  نآ  ره  زا  زاـب  دـنناوخ  ار  هچنآ  دـنادب 

هب یهلا ،  ریغ  ناربهر  ایلوا و  لطاب و  ياـهدوبعم  اـج  نیا  رد  هیبشت  هجو  ( 329  ) سانـش زا  دـنمهفن  نایاناد  ریغ  سان  رحب  زا  مینز  یم  اهلثم 
هک رکیپ  رد و  هن  فقـس و  هن  دراد و  راوید  هن  اریز  تساه ،  هناـخ  نیرت  هیاـپ  یب  نیرت و  تسـس  هک  دـنا  هدـش  هیبشت  توبکنع ))  هناـخ  ))
یم مه  رد  شدوپ  رات و  دزرل و  یم  يداب  كدنا  اب  هک  تسا  تسس  يا  هزادنا  هب  دنک و  ظفح  هریغ  امرـس و  امرگ و  زا  ار  شبحاص  دناوتب 

هیبـشت توـبکنع ))   )) دوـخ هب  دـننیزگ ،  یمرب  دوـخ  يارب  یهلا  ناربـهر  زج  یناتـسرپرس ،  هدوـمن و  هیکت  ادـخ  ریغ  هب  هک  يدارفا  دزیر . 
 . تسا يرابتعا ))  یب  یتسس و   )) هیبشت نیا  رد  تهابش  هجو  نیا ،  رب  انب  دنک .  یم  ذاّختا  شیوخ  يارب  یتسس  هناخ  نینچ  هک  دنا  هدیدرگ 
زا  : )) دـنیوگ یم  هکنانچ  دـننز :  یم  لثم  زین  توبکنع ))  رات   )) هب يزیچ  يرابتعا  یب  یتسـس و  يارب  یهاگ  یـسراف  تاـیبدا  لاـثما و  رد 

يارب نادنز  دنت ،  یم  دوخ  رب  دنچ  ره  توبکنع   : )) دـیوگ یم  قیاقحلارحب ))   )) بحاص نتخود . ))  دـیاشن  هماج  دـفاب ،  توبکنع  هچنآ 
 ، دنریگ ایلوا  ادخ  نودـب  هک  یناسک  نینچمه  تسا .  وا  سبحم  وا  هناخ  سپ  دـهن .  یم  دوخ  ياپ  تسد و  رب  دـیق  دزاس و  یم  دوخ  سفن 

دـنرادن و یـصالخ  يور  هتـشگ  دـیقم  لابَوو  رْزِو  لالْغَا و  لسالـس و  هب  دـننک ،  یم  ناطیـش  تعباتم  اـیند و  ّتبحم  اوه و  شتـسرپ  ینعی 
ار ایند  يرابتعا  یب  یتابث و  یب  راّطع )) خیش  ( )) 330 (( . ) دندرگ بّذعم  بقاعم و  هداتفا ،  نامرِح  دـُْعب و  هکرَد  نارین و  هکلهم  رد  تبقاع 
نآ هدید  دیوگ :  یم  هکنانچ  تسا ،  هدومن  هیبشت  نآ ))  رد  هدش  دیـص  سگم   )) هب ار  ناتـسرپ  ایند  ياه  هتخودنا  و   (( توبکنع هناخ   )) هب

(331  ) بجعلاوب ار  شیوخ  یجنک  هب  دزاس  يا  هناخ  ار  شیدـنا  رود  مهو  دریگ  شیپ  راـگزور  دراذـگ  یم  یلاـیخ  رد  رارق  یب  توبکنع 
یهگان هاگرید  ات  وا  زا  دزاس  دوخ  توق  هاگیاج  رد  دـنک  شکـشخ  نآ  زا  دـعب  سگم  کی  دـتفا  شماد  رد  رگم  ات  سوه  زا  دزاسب  یماد 

ایند تسه  سفن  کی  رد  دنک  ادیپان  هلمج  سگم  نآ  توبکنع و  نآ  هناخ  ياج  دزیخرب ز  تسد  ردنا  یبوچ  يارس  بحاص  نآ  هک  دشاب 
هب لاوـقا  دـیوگ :  یم  هک  دراد  يا  هـعطق  هراـب  نـیا  رد  یناـقاخ  ( 332  ) توـبکنع نآ  هناـخ  رد  سگم  نوـچ  توـق  تخاـس  يو  رد  هکنآ 

فیرح هک  سکنآ  تسیز  شدیاب  مارح  ( 334  ) توق زک  تسیچ  ار  توبکنع  هسدنه  زا  راذگب  توبکنع  هب  لاکشا  راپسب  ( 333  ) بیلدنع
اوفّظن  : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ( 336  ) تسا تُوُیْبلا ))  نَهْوَءا   )) شهگ ياوءاـم  تسا  توبکنع  ( 335)

نتـشاذگاو اریز  دـینک ،  هزیکاپو  فیظن  توبکنعراتزا  اردوخ  ياـه  هناـخ  َْرقَْفلا ؛  ُثِرُوی  ِْتیَْبلا  یف  ُهَکَْرت  َّنِاَـف  ِتُوبَْکنَْعلا  كوْحنِم  ْمُکَتُوُیب 
دیوگ یم  هّرس  سّدق  ییابطابط  همّالع  نآرق  ياهلاثم  زا  اهکرد  توافت  - 1 اه :  هتکن  ( 337  (( . ) تسا یتسد  یهتو  رقف  ثعاب  هناخرد  نآ 

هدز مدرم  همه  يارب  دنچره  نآرق  ياهلثم  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  َنوُِملَْعلا ) الِإ  آَُهلِقْعَی  آَمَو  ِساَّنِلل  اَُهبِرْضَن  ُل  َْثمالا  َْکِلتَو   ) هلمج : ))
ّربدت روما  قیاقح  رد  هک  دننک  یم  كرد  ینادنمشناد  اهنت  ار  نآ  دصاقم  یناعم و  ُّبل  تقیقح و  یلو  دنونـش ،  یم  ار  نآ  همه  دوش و  یم 

زا یخرب  تسا .  توافتم  نآرق  ياهلثم  هب  تبـسن  دارفا  كرد  نیا  رب  انب  دنزرو .  یمن  بّصعت  دومج و  نآ  رهاوظ  رب  دـنیامن و  یم  رّکفت  و 
یم نآ  يافرژ  قامعا و  هب  رگید  یخرب  و  دننک ،  یمن  لّقعت  ّربدـت و  هنوگچیه  نآ  قمع  رد  هدومن و  هدنـسب  نآ  رهاظ  هب  طقف  ناگدـنونش 

فلتخم ناشعاونا  هک  اهتوبکنع  اهتوبکنع  یگدـنز  زا  يرارـسا  - 2 ( 338 (( . ) دـننک یم  كرد  ار  نآ  قیقد  کیراب و  قیاـقح  دنـشیدنا و 
تالاح یگدـنز و  زا  ییاه  هشوگ  هب  نونک  اـت  یـسانش  تسیز  نادنمـشناد  دـنراد ،  يروآ  تفگـش  ارجاـم و  رپ  بلاـج و  یگدـنز  تسا 

هلمح فلا  ددرگ :  یم  هراـشا  نآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  لـیذ  رد  هک  دـنا  هدرب  یپ  اـهتوبکنع  فلتخم  ریبادـت  تسایـس و  زیمآرارـسا و  رـسارس 
شین هدرک  هلمح  نآ  هب  دننک ،  ادیپ  يراکش  اجره  اهروبنز  نیا  دنتسه .  اهتوبکنع  نانمـشد  درز  ناروبنز   )) اهتوبکنع کیتکات  اهروبنز و 

نیا يارب  هک  یخاروس  رد  ار  دوخ  راکـش  هاـگنآ  دـننک و  یم  جـلف  ار  توـبکنع  ياـهکف  اـهاپ و  هدرب و  ورف  وا  یبـصع  زکارم  رد  ار  دوـخ 
(( 9  )) شلوط هک  مه  هّراـح  هقطنم  فورعم  توـبکنع  یتـح  دـشاب .  ناـشنادازون  يارب  يا  هریخذ  اـت  دـنیامن  یم  نفد  دـنا ،  هدـنک  روـظنم 
زا دـعب  اـهمخت  نیا  دـننک و  یم  يزیر  مخت  اـهتوبکنع  ندـب  رد  اـهروبنز  زا  يا  هراـپ  تسین .  ناـما  رد  درز  روبنز  شین  زا  تسا  رتمیتناـس 
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توبکنع راکـش  هب  دوخ  ردام  ردپ و  دننام  دعب  دنـسرب و  غولب  دشر و  دـح  هب  ات  دـنیامن  یم  هیذـغت  دوخ  نابزیم  دـسج  زا  ندـش ،  هتفکش 
زا یـضعب  دـنرب ؛  یم  راک  هب  يا  هلیح  هدیـشیدنا  يا  هراچ  مادـک  ره  ناروبنز  یناهگان  تالمح  ربارب  رد  عاـفد  يارب  اـهتوبکنع  دـنزادرپب . 

دوخ يارب  ای  دوش  یم  ناهنپ  هتفاب ،  هک  يا  هکبـش  ياـهتنا  رد  گرب  ریز  دریگ ،  ياـج  دوخ  راـک  طـسو  رد  هکنیا  ياـج  هب  توبکنع  عاونا 
تسا هدش  هیهت  رات  دنچ  زا  اهگنز  نیا  دنفاب ،  یم  رطخ )) ياهگنز   )) دوخ راک  یکیدزن  رد  رگید  یضعب  دنک .  یم  هیهت  يرگید  هاگیفخم 

دزاس و یم  هاگآ  رطخ  زا  ار  توبکنع  اهرات ،  شاعترا  درک .  دـنهاوخ  دروخرب  اهنآ  اب  ًاـنیقی  دـننک ،  روبع  فارطا  نآ  زا  اـهروبنز  رگا  هک 
تاوصا هدنریگ ،  ياههاگتسد  لثم  تسا ،  تارشح  راکش  هلیـسو  هکنیا  رب  هوالع  توبکنع  کنوتراک ))   . )) دوش یم  ناهنپ  یخاروس  رد 

هب اهتوبکنع  عاونا  زا  رگید  یـضعب  دزاـس .  یفخم  ار  دوخ  دوب ،  كاـنرطخ  تروص  هب  رگا  هک  دـناسر  یم  توبکنع  شوگ  هب  ار  فلتخم 
تی ؤر  لباق  تکرح  لاح  رد  هک  امیپاوه  هناورپ  دـننام  دـننک و  یم  دـیدش  ناـسون  هب  عورـش  دنونـش ،  یم  ار  روبنز  يادـص  هکنیا  ضحم 

زا شاّقن ))  توبکنع   )) هلیح شاّقن  توبکنع  هلیح  ب  دـنک .  ادـیپ  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  روبنز  هجیتن  رد  دـنیآ  یمن  مشچ  هب  زین  اـهنآ  تسین 
هب ًالماک  هک  دـنفاب  یم  یـشقن  دوخ  ياهرات  طسو  رد  دـننک ،  یم  یگدـنز  مرگ  قطاـنم  رد  هک  اـهتوبکنع  عون  نیا  تسا .  رت  بلاـج  همه 
هب دـنروخ و  یم  لوگ  اهروبنز  زا  يا  هراپ  دنیـشن .  یم  نآ  راظتنا  هب  همعط و  نیمک  رد  رات ،  زا  يا  هشوگ  رد  دوخ  تسا و  هیبش  ناشدوخ 

کی توبکنع  هلیح  ج  تسا .  هداد  تاجن  ار  دوخ  توبکنع  دـنربب ،  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  هک  یماگنه  اـت  دـنرب و  یم  هلمح  شقن  نآ  يوس 
یّلحم هب  كانبـسچ  هّدام  اب  ار  نآ  رـس  کی  دـهد  یم  نوریب  دوخ  هّدـغ  زا  رات  کی  طقف  هکبـش  ياـج  هب  ییاـیلارتسا ))  توبکنع   )) يراـت
ضحم هب  دناخرچ .  یم  اوه  رد  ار  نآ  دنیـشن و  یم  نیمک  رد  دراد و  یم  هاگن  دوخ  ياهاپ  زا  یکی  اب  ار  نآ  رگید  رـس  دنک و  یم  مکحم 

یم نآ  هب  دروخب ،  مه  سگم  لاب  هب  رات  رگا  دـنک .  یم  باترپ  وا  يوس  هب  ار  رات  رـس  کی  دـنیب ،  یم  دوخ  کـیدزن  ار  يا  هرـشح  هکنیا 
یم تخرد  هخاش  يور  زور  مامت  یبونج ،  ياـقیرفآ  توبکنع  یعون  ییاـقیرفآ  توبکنع  هلیح  د  تساـّیهم .  توبکنع  كاروخ  دبـسچ و 

اب دنا ،  هتفر  باوخ  هب  شنانمشد  هکنیا  زا  سپ  بش  ماگنه  دهد .  صیخشت  تخرد  هناوج  زا  ار  وا  دناوت  یمن  یـسک  هک  یمـسق  هب  دنام ، 
زا ار  اهاپ  دوش ،  کیدزن  يا  هشپ  ای  هناورپ  رگا  تسا .  تسپ  ربمت  هزادـنا  هب  هک  دـنت  یم  دوخ  ياـهاپ  نیباـم  يا  هکبـش  یکانبـسچ  فاـیلا 
ماد رد  هرشح  دریگ .  یم  هرشح  هار  رـس  رب  ار  نآ  دوش و  یم  شا  هیلّوا  حطـس  ربارب  شـش  نآ  حطـس  هک  یمـسق  هب  دنک  یم  رود  رگیدکی 
یلو دنتـسه ،  نوگانوگ  دننک  یم  یگدـنز  بآ  رد  هک  ییاهتوبکنع  یبآ  توبکنع  یبابح  رـصق  ه  دـعلب .  یم  ار  نآ  توبکنع  دـتفا و  یم 

تسا و مزـال  شـسفنت  يارب  هک  رولب  باـبح  نتخاـس  رب  هوـالع  هک  دـشاب  یجاـجز ))  توبکنع   )) دـیاش اـهنآ  نیرت  شوهاـب  نیرت و  مهم 
فلتخم ياـهیهام  تارـشح و  اـی  بآ  ناـیرج  فرط  زا  یتـمحازم  هک  یعقوم  رد  دـنک ،  یم  رت  عیرـس  رت و  ناـسآ  بآ  رد  ار  وا  تاـکرح 

مکارتم و ياوه  زا  ّولمم  شرولب  بابح  دننام  زین  وا  رصق  هکنیا  بیاجع  زاو  دنک  یم  یهوکشاب  رـصق  نامتخاس  هب  عورـش  دنکن ،  ساسحا 
رد شنامیاز  قاطا  یسورع و  هلجح  يروخ و  اذغ  قاطا  باوخ و  قاطا  هک  تسا  هناگادج  ياهتمسق  ياراد  ناشخرد و  رولبتم و  هدرشف و 
 . دشاب یم  هزخو  زیر  ياهفلعو  کلا  وا  ياذغ  دنامب .  نوصم  نانمـشد  ّرـشزا  ات  دنک  یمانب  یکیرات  رد  ار  نآ  روناج  اهتنم  دراد ،  رارق  نآ 

ًاتبـسن گـنر و  دیفـس  يا  هتـشر  دوخ  ماد  طـسو  رد  سیروم  عون  توبکنع  دـیوگ :  یم  نوسنو ))   )) رتـکد توـبکنع  یچیپراـم  باـنط  و 
هریغ هشپ و  سگم و  لثم  یکچوک  تارـشح  رگا  دراد .  یم  هاگن  هدـیبات  لاح  هب  ار  نآ  هشیمه  هک  دـنت  یم  چـیپ  رام  تروص  هب  یمیخض 

یگرزب راکـش  رگا  یلو  دنک  یم  ادیپ  تسد  دوخ  همعط  هب  توبکنع  دنریگ و  یم  ورف  دوخ  رد  ار  اهنآ  ماد  ياهرات  ریاس  دـنداتفا ،  ماد  رد 
چیپرام تروص  هب  هک  یمیخض  گنر و  دیفس  هتشر  دوبن  رث  ؤم  هلت  رد  نآ  نتشاد  هگن  يارب  ددعتم  ياهرات  يورین  داتفا و  نآ  رد  خلم  لثم 

هاگنآ دزاس و  یم  زجاـع  ار  وا  دریگ و  یم  ارف  ار  خـلم  هّثج  درگادرگ  ینینهآ  مکحم و  لـباک  نوچ  دوش و  یم  زاـب  هدـینت ،  ماد  طـسو  رد 
نآ زا  روناج  هک  تسا  يا  هریخذ  ياوق  نوچ  یئاطـسو  گنر  دیفـس  هتـشر  عقاو  رد  دنک .  یم  ادـیپ  تسد  دوخ  ذـیذل  راکـش  هب  توبکنع 

یجزل عیام  زا  توبکنع  ياـهرات   )) توبکنع ياـهرات  ز  ( 339  . ) دـیامن یم  هدافتـسا  رت  يوـق  رت و  گرزب  تارـشح  ندیـشک  ماد  هب  يارب 
تسا یّصاخ  بیکرت  ياراد  عیام  نیا  دراد ،  رارق  وا  مکش  ریز  رد  نزوس  رس  نوچمه  یکچوک  رایـسب  ياه  هرفح  رد  هک  دوش  یم  هتخاس 
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نوریب اه  هرفح  نیا  زا  شصوصخم  لاگنچ  هلیسو  هب  ار  نآ  توبکنع  دوش .  یم  مکحم  تخس و  دریگ ،  رارق  اوه  ترواجم  رد  هاگره  هک 
رد دراد ،  رایتخا  رد  هک  رـصتخم  رایـسب  عیام  نیمه  اب  تسا  رداق  توبکنع  ره  دـنیوگ :  یم  دزاس .  یم  نآ  زا  ار  دوخ  ياـهرات  هدیـشک و 

ینیدالوف رات  زا  هنرگو  ( 340  ) تسا هداعلا  قوف  یکزان  رثا  رب  اهرات  نیا  یتسس  هک  دنا  هتشون  یضعب  دنتب !  اهرات  نیا  زا  رتم  دصناپ  دودح 
زا دوخ  زین  هتـشر  ره  هدش و  لیکـشت  هتـشر  راهچ  زا  مادک  ره  یهاگ  اهرات  نیا  هکنیا  بیجع  تسا !  رت  مکحم  دشاب  نآ  تماخـض  هب  هک 

نیا زا  کی  ره  دینک  رکف  نونکا  دیآ .  یم  نوریب  تسا ،  وا  ندب  رد  هک  یکچوک  رایسب  خاروس  زا  مادک  ره  هک  هتفای  لیکـشت  هتـشر  رازه 
هتفر راک  هب  توبکنع  هناخ  ینامتخاس  حلاصم  رد  هک  یبیاجع  رب  هوالع  دوش .  یم  هیهت  کیراب  قیقد و  فیرظ و  هزادنا  هچ  یعرف  ياهرات 
کی نوچمه  یبلاـج  هرظنم  مینک ،  ّتقد  توـبکنع ))  ملاـس  ياـه  هناـخ  هب   )) رگا تسا ،  بلاـج  زین  نآ  یـسدنهم  یناـمتخاس و  لکـش  ، 

بسانم و هناخ  توبکنع  يارب  هناخ  نیا  هتبلا  مینک .  یم  هدـهاشم  اهرات  نیمه  زا  یـصوصخم  ياه  هیاپ  يور  رب  شیاه  هلعـش  اب  دیـشروخ 
رب انب   . ) دنتـسرپ یم  ادـخ  زا  ریغ  هک  ییاهدوبعم  تسا  نینچ  نیا  و  دوش ،  یمن  رّوصت  نآ  زا  رت  تسـس  عومجم  رد  یلو  تسا ،  یلآ  هدـیا 
هب ار  ناسنا  نآ  رد  ّتقد  هک  تسا  شنیرفآ  بیاجع  زا  دوخ  دشاب ،  یم  یتسس  رد  لثملا  برض  هکنیا  اب  وا  ياهرات  توبکنع و  هناخ  نیا ) 

يراذگمان توبکنع  مان  هب  يا  هروس  نآرق  رد   )) تادوجوم ریاس  هب  تبسن  ناسنا  فعـض  - 3 ( 341  . ) دنک یم  رتانشآ  راگدیرفآ  تمظع 
زین نآرق  رگید  هروس  ود  هکنیا  رت  بیجع  درب .  یپ  ناوت  یم  هرشح  نیا  ّتیمها  هب  تسا  یحو ))   )) زین نآرق  روس  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدش و 
 ( . هچروم  ) لمن هروس  يرگید  و  لسع )  روبنز   ) لحن هروس  یکی  هدـش  يراذـگمان  دـنراد ،  يزیمآ  رارـسا  یگدـنز  هک  هرـشح  ود  مان  هب 

ناهج رد  اریز  درذـگن ؛  یگداـس  هب  یهلا  تیآ  چـیه  زا  درگنن و  تراـقح  هدـید  هب  يدوجوم  چـیه  هب  ناـسنا  هک  دـشاب  نیا  روظنم  دـیاش 
یگدنز رد  قّمعت  هّجوت و  هدـشن !  فشک  هدـیچیپ و  رارـسا  یناهج  دراد و  هارمه  هب  اهیتفگـش  بیاجع و  زا  یملاع  یقولخم ،  ره  شنیرفآ 

رت فیعـض  یقولخم  وا  زا  هک  دـنک  یم  فرتعم  تقیقح  نیا  هب  ار  ناسنا  سگم و ، . . .  هشپ و  توبکنع و  لـسع و  ناروبنز  ناـگچروم و 
(( دوخ نزو  ربارب  تصش   )) دناوت یم  هچروم ))   )) کی هشپ !  سگم و  زا  رت  ناوتان  هچروم و  زا  رت  فیعـض  يرآ ،  ( 342 ( ؛  درادن دوجو 
هنال يوس  هب  یناسآ  هب  ار  هناودنه و . . .  همخت  تشرد ،  سگم  خلم ،  نار  نوچ  ینیگنس  ياهراب  تهج  نیا  هب  دنک و  لمح  یناسآ  هب  ار 
مرگ ولیک  دوب 4200  رداق  دـنک ،  لمح  ار  دوخ  نزو  ربارب  تسناوت 60  یم  یمرگولیک  ناسنا 70  کی  تبـسن  نیمه  هب  رگا  دناشک و  یم 
نیمز زا  رتم  یتناس  یس  شهج  کی  اب  دناوت  یم  هدش ،  هتخانش  شرپ  نامرهق  هک  کک ))   . )) دربب رگید  ياج  هب  درادرب و  نیمز  زا  ار  راب 

 ، شرپ یناهج  تاقباسم  رد  تشاد ،  یم  شرپ  تردق  کک  هزادنا  هب  رشب  رگا  تسوا .  ندب  لوط  ربارب  تسیود  هلـصاف  نیا  هک  دوش  دنلب 
هدش هدیرفآ  ناوتان  فیعض و  ناسنا   )) هک درک  قیدصت  دیاب  بیترت  نیا  اب  رتم . . . !  هس  ات  ود  هن  دش ،  یم  رتم  رتم و 400  زا 300  تبحص 
رود رظن  زا  دوش  یمن  هدـید  مشچ  هب  هک  ار  یبورکیم  یتـح  دوخ ،  زا  رتاـناوت  تادوجوم  دـلابب و  دوخ  هب  دـیابن  ناوتاـن  دوجوم  و  تسا )) 

(343 (( . ) دراد

هیرق باحصا  لَثَم  - 31

َنُولَسْرُّم مُْکَیلِإ  آَّنِإ  ْاَُّولاَقَف  ٍِثلاَِثب  ( 344) اَنْزَّزَعَف اَمُهُوبَّذَکَف  ِْنیَْنثا  ُمِْهَیلِإ  آَْنلَسْرَءا  ْذِإ  َنُولَسْرُْملا  اَهَءآَج  ْذِإ  ِۀَیْرَْقل  َبَحْصَءا ا  ًالَثَّم  مَُهل  ْبِرْـضاَو  ) 
ُغَلَْبل ا الِإ ا  آَْنیَلَع  اَمَو  َنُولَـسْرَُمل  ْمُْکَیلِإ  آَّنِإ  ُمَْلعَی  اَنُّبَر  ْاُولاَق  َنُوبِذْـکَت  الِإ  ُْمتنَءا  ْنِإ  ٍءْیَـش  نِم  ُنَمْحَّرلا  َلَزنَءا  آَمَو  ِم  اَُنْلثّ ٌرََـشب  ـالِإ  ُْمتنَءا  آَـم  ْاُولاَـق 

ٌمْوَـق ُْمتنَءا  ْلـَب  ُمتْرِّکُذ  ِنبَءا  ْمُکَعَّم  مُکُِربََّط  ْاُولاَـق  ٌمِیلَءا  ٌباَذَـع  ِم  اَّنّ مُکَّنَّسَمََیلَو  ْمُکَّنَمُجْرََنل  ْاوُـهَتنَت  ْمَّل  نـَِبل  ْمُِـکب  ( 345) اَنْرَّیَطَت اَّنِإ  ْاَُّولاَـق  ُنِیبُْمل 
هک هاگنآ  دندمآ ؛  نانآ  يوس  هب  ادخ  ناگداتـسرف  هک  یماگنه  نزب ،  لاثم  ار  هیکاطنا )   ) هیرق باحـصا  اهنآ  يارب  و  ( )) 346 ( . ) َنُوفِرْسُّم
 ، میداتـسرف یمّوس  صخـش  ود ،  نآ  تیوقت  يارب  اذل  دندرک ؛  بیذـکت  ار  ود  نآ  اهنآ  و  میداتـسرف ،  اهنآ  يوس  هب  ار  نالوسر  زا  رفن  ود 

دنوادخ و  دیتسین ،  ام  دننامه  يرـشب  زج  امـش  دنتفگ :  باوج  رد  اهنآ  میتسه .  امـش  يوس  هب  ادخ )  ) ناگداتـسرف ام  دنتفگ :  یگمه  اهنآ 
هب وا )  ) ناگداتسرف اعطق  ام  هک  تسا  هاگآ  ام  راگدرورپ  دنتفگ :  ام ) نالوسر   . ) دییوگ یم  غورد  طقف  امـش  هدرکن ،  لزان  يزیچ  نامحر 
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دوجو و   ) میا هتفرگ  دب  لاف  هب  ار  امـش  ام  دنتفگ :  نالوسر )   ) هب نانآ  تسین .  راکـشآ  غالبا  زج  يزیچ  ام  هدهع  رب  و  میتسه ،  امـش  يوس 
امـش هب  اـم  زا  یکاـندرد  تازاـجم  درک و  میهاوخ  راسگنـس  ار  امـش  دـیرادنرب ،  تسد  نانخـس )  نیا  زا   ) رگا و  میناد )  یم  موش  ار  اـمش 

یهورگ امـش  هکلب  دیـشیدنیب ،  تسرد  رگا  تسامـش  دوخ  زا  امـش  یـسحن )   ) یموـش و دـنتفگ :  خـساپ  رد  نـالوسر )   . ) دیـسر دـهاوخ 
اجنآ دندمآ  نالوسر  نوچ  دوب  هیکاطنا  رد  هک  هد  نآ  لها  ناشن  دشاب  ناشلاح  زک  لثم  نیا  نایب  نک  دّمحم  يا  ار  نایّکم  دیراکفارـسا . ))

ناشیا دـنتفای  ثلاث  هب  سپ  غورد  رب  ار  نت  ود  ره  نآ  دنتـشاد  درک . . .  هّیکاطنا  اب  یـسیع  ناور  دوخ  درم  ود  نییراوح  زا  توعد  رهب  دورف 
داتسرفبن قح  ام  دننام  رشبّالا  دیتسین  امـش  هک  لفاغت  زا  دنتفگ  موق  َنُولَـسْرُّم  مُْکَیلِإ  آَّنِإ  نابز  کی  نوچ  موق  نآ  اب  دنتفگ  سپ  هس  ره  غورف 

یغالب زج  ام  رب  تسین  ناگداتـسرفاز  میـشاب  ام  هک  نیا  نامگ  یب  دناد  دـنتفگ  ام  ّبر  َنُوبِذْـکَت  الِإ  ُْمتنَءا  ْنِإ  امـش  رب  نوچ  یحو  زا  چـیه 
زا دب  لاف  ام  رب  دـیدوب  امـش  دوخ  ( 347) ُْمُلتُْـشا یب  امـش  زا  میتفرگ  دـب  ْمُِکب  اَنْرَّیَطَت  اَّنِإ  تفگ  موق  راـگدرک  زا  رما  میراد  ار  هچنآ  راکـشآ 

مینک یم  راک  فرح و  زا  دیتسیا  ین  رگزاب  ام  رابنا  رد  هداتفا  طحق  شوم  ام  راجـشا  کشخ  دوبان و  دش  هناد  دلب  رد  یطحق  تشگ  ناتمدق 
دـشاب امـش  اب  دب  لاف  نالوسر  نآ  دنتفگب  یم  كاندرد  باذع  امز  دسر و  یم  كاله  میب  نیقی  دـشاب  امـش  رب  راس  گنـس  ار  امـش  نونکا 

رد ات  یتفین  نیب  یهاچ  تسه  وت  هار  ردنا  هک  دیوگ  یـسکرگ  دیهد  دب  لاف  هب  ار  نآ  تبـسن  دیوش  ایآ  امـش  رگ  هداد  دنپ  دوخز  نآ  دینیبب 
هشیر ار  دب  لاف  نآ  ییوت  سپ  دب  لاف  رب  نآ  لمح  ییامن  وت  ناهگان  دتفا  رد  تسا و  بارخ  هک  نالف  يا  فقـس  نیا  ریز  نیـشنم  هک  ای  وا 

هیآ ًاعومجم 18  هک  دعب  هیآ  نیدنچ  تایآ و  نیا  هیبشت  هجو  ( 348  ) ناگتشذگب نتشیوخ  ّدح  مه ز  ناگتشگ  رس  زا  دیشاب  امـش  لب  دوخ 
تیاده رومءام  هک  تسا  مالّسلا )  هیلع  یسیع  ترضح  ناگداتسرف  ناغّلبم و   ) ای نیشیپ  ناربمایپ  زا  نت  دنچ  تشذگرـس  هرابرد  دوش ،  یم 

یهلا و نارومءام  هتـساخرب و  تفلاـخم  هب  اـهنآ  تسا .  هدرک  داـی  ِۀَـیْرَقلا ) ُباحـصَءا   ) ناونع هب  اـهنآ  زا  نآرق  هک  دـندوب  یتسرپ  تب  موق 
تخـس هب  دندوب ،  رفن  لهچ  دودح  دنا  هتـشون  هک  ار  ناگدنروآ  نامیا  ناوریپ و  زا  يدادعت  دـندرک و  دـیدهت  بیذـکت و  ار  ینید  ناغّلبم 

يا هقعاص  دندش و  یهلا  باذع  راچد  ماجنارـس  دوب و  نیـسای ))  لآ  نم  ؤم   ، )) راّجن بیبح  نانآ  هلمج  زا  هک  دندومن  دیهـش  عضو  نیرت 
هک شتآ  وچمه  َنوُدِماخ  ْمُه  اذِاَف  دمآ  هحیص  نوچ  هظحل  کی  رد  دندرم  یگلمج  درک .  دوبان  اج  کی  ار  شکرس  مدرم  نآ  همه  دمآ و 

یلوسر مه  نیک  قسف و  رفک و  فرـص  دـش  ناشرمع  نینچ  نیاک  يدابع  رب  فسءات  يا  لیئربج  شورخ  زا  دـندرم  هلمج  لـیبس  رد  دریمب 
ربمایپ هب  دنوادخ  ( 349  ) نورق زا  رایسب  میدرک  هبت  ام  نوچ  شیپ  زا  دنرگنن  ایآ  چیه  نایع  ءازهتسا  دوب  ناشوا  رب  هک  نآ  زج  ار  ناشیا  دمان 

مه اـت  نک  وگزاـب  هّکم  مدرم  يارب  یـشکرس ،  تجاـجل و  هنومن  و  لـثملا ))  برـض   )) ناوـنع هب  ار  تشذگرـس  نیا  دـیامرف :  یم  مالـسا 
نیا رب  هیکت  لاـح  ره  هـب  زور ،  نآ  كدـنا  ناـنم  ؤـم  ربماـیپ و  يارب  يرادـلد  یّلـست و  هیاـم  مـه  هّـکم و  ناکرـشم  يارب  دـشاب  يرادـشه 

 . دراد زور  نآ  ناناملـسم  ّتیعقوم  اب  هک  تسا  یّمات  تهابـش  رطاخ  هب  تسا ،  نآرق  بلق  دوخ  هک  نیـسای ))  هروس   )) بلق رد  تشذگرس 
 (( هیرق باحصا   )) زا دارم  ثحب  دروم  تایآ  رد  رهش .  هب  مه  دوش و  یم  هتفگ  اتـسور  هب  مه  دیجم ،  نآرق  رد  برع و  تغل  رد  هیرق ))  ))

ورملق ءزج  ییایفارغج  رظن  زا  نونکا  مه  هدوب و  تاماش  میدق  رایـسب  ياهرهـش  زا  هک  تسا  هیکاطنا ))   )) رهـش مدرم  نارّـسفم ،  هتفگ  قبط 
نوچ و  تسا ،  هدـنرپ  يانعم  هب  ریط ))  )) هدام زا  رُّیَطَت ))  )) تناید ّدـض  هبرح  تسوحن  دـب و  لاـف  - 1 اـه :  هتکن  تسا .  هیکرت ))   )) روـشک
هملک نیا  تشادنپ ؛  یم  یتخب  هریت  هناشن  پچ ،  تسد  زا  ار  هدنرپ  ندـیرپ  و  تسناد ،  یم  موش  ار  غالک ))  گناب   )) یهاگ یلهاج  برع 

ناتـسرپ تب  لوق  زا  ثحب  دروم  تایآ  رد  هلمج  زا  تسا .  هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  ارارک  نآرق  رد  تسا .  هدـمآ  ندز  دـب  لاف  ياـنعم  هب 
امش ام  (( ؛ ) ْمُِکب اَنْرَّیَطَت  اَّنِإ   : ) دنتفگ حیسم )  ترضح  ناگداتسرف  ناغّلبمای و  و   ) یهلا ناربمایپ  هب  اهنآ  هک  دنک  یم  لقن  هیکاطنا ))   )) رهش
نآ ندمآ  نراقم  دنا :  هتفگ  نارّـسفم  زا  یـضعب  تسام . )) )  راید  رهـش و  یتخبدـب  هیام  و  موش ،  امـش  دوجو  و   ) میا هتفرگ  دـب  لاف  هب  ار 

 . دوب هدش  داجیا  راید  نآ  مدرم  یگدنز  رد  یلاسکشخرثا  رب  یتالکـشم  دوب و  هدش  عطق  ناراب  لوزن  یتّدم  ینید ،  ناغّلبم  یهلا و  رومءام 
نامیا زا  اهنآ  هک  دوب  یفوخ  یلـصا  لماع  دوبن و  شیب  يا  هژوس  هناهب و  کی  نیا  دوش ،  یم  هدافتـسا  نانآ  نخـس  هلابند  زا  هک  نانچ  یلو 

رگا (( ؛ ) ْمُکَّنَمُجْرََنل ْاوُهَتنَت  ْمَّل  ِنَبل   : ) دنتفگ همادا  رد  اریز  دندوب ،  هدرک  ساسحا  دوخ  رد  ناوج  لسن  ًاصوصخ ،  مدرم ،  زا  یضعب  ندروآ 
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ناناوج هژیو  هب  مدرم  ندش  رادیب  ناغلبم و  تاغیلبت  زا  دوش  یم  مولعم  مینک . ))  یم  راسگنس  ار  امش  دیرادن ،  رب  تسد  دوخ ) تاغیلبت  زا  )
هدش لّسوتم  نادب  خیرات ،  لوط  رد  ناربمایپ  طخ  نانمـشد  هک  تسا  يا  هبرح  ندرمـش ،  سحن  ندز و  دـب  لاف  ًالوصا ،  دنتـشاد .  تشحو 

دش هراشا  هکنانچ  دننک .  یم  نیبدب  درسلد و  ینید ،  ناجّورم  ناغّلبم و  یهلا و  ناربمغیپ  هب  تبسن  ار  شیدنا  هداس  مدرم  هبرح  نیا  اب  دنا و 
راچد اـیوگ  هک  مالّـسلا  هیلع  حـلاص  ترـضح  موق  دروم  رد  هلمج  زا  تسا .  هدومرف  وگزاـب  ار  بلطم  نیا  دّدـعتم  دراوم  رد  دـیجم  نآرق  ، 

وت ام  دنتفگ  اهنآ  ( )) 350 ( ؛ ) . . .  َکَعَّم نَِمبَو  َِکب  اَنْرَّیَّطا  ْاُولاَق   : ) دیامن یم  لقن  نینچ  دندوب ،  هدش  ییاذـغ  داوم  دوبمک  یلاسکـشخ و 
نارای وت و  نومیمان  مدق  زا  همه  اهینارگ ،  ًالثم :  اهدوبمک و  اهیراتفرگ و  نیا  ینعی  میا ، ))  هتفرگ  دب  لاف  هب  دنتـسه  وت  اب  هک  یناسک  ار و 

ْمُْهبُِـصت ْنِإَو  دیامرف . . . ( :  یم  فارعا ))   )) هروس رد  دیا .  هدروآ  ناغمرا  هب  یتخبدـب  ام  هعماج  يارب  دـیتسه  یموش  مدرم  امـش  تسوت ، 
ناسک یـسوم و  یموش  زا  دنتفگ :  یم  دیـسر ،  یم  اهنآ  هب  الب ) و   ) يدـب هک  یماگنه  و  ( )) 351 ( ؛ ) . . .  ُهَعَّم نَمَو  یَـسوُِمب  ْاوُرَّیَّطَی  ِیَس  ٌۀَـئّ
تبسن ینید  تیریدم  ءوس  نید و  هب  ار  نآ  ناقفانم  دندش ،  یم  يدوبمک  لکشم و  راچد  ناناملسم  هاگره  زین  مالسا  ردص  رد  تسوا . )) 

ٌۀَئِّیَس ْمُْهبُِصت  ْنِإَو  دیامرف . . . ( :  یم  نآرق  هکنانچ  تسا ،  ربمغیپ  دوخ  هیحان  زا  همه  اه  ییاسران  نیا  دنتفگ  یم  یخاتسگ  لامک  اب  هداد و 
ماـّهتا يرآ ،  تسوـت . ))  هیحاـن  زا  نیا  دـنیوگ :  یم  دوـش ،  اـهنآ  ریگنماد  یلکـشم  رگا  و  ( )) 352 ( ؛ ) . . .  َكِدـنِع ْنِم  یِهِذَـه  ْاوـُلوُقَی 

هداس مدرم  هدش و  لّسوتم  نادب  ناشناوریپ  ناربمایپ و  ربارب  رد  خـیرات ،  لوط  رد  نانمـشد  هک  تسا  يا  هنیرید  ياه  هبرح  زا  تسوحن ))  ))
يارب زین ،  يولهپ  سوحنم  میژر  دـننک ؛  یم  نیبدـب  درـسلد و  ینید ،  ناجّورم  ناـغّلبم و  یهلا و  ناربهر  هب  تبـسن  ار  رگن  یحطـس  حول و 
هکنانچ دوب ،  هدش  عقاو  رث  ؤم  ناشموش  فادها  دربشیپ  يارب  هژوس  نیا  يا  هزادنا  ات  درک و  یم  هدافتسا  هبرح  نیمه  زا  ّتیناحور  اب  هلباقم 

نامه زا  اهّالم   : )) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنا ،  هتشون  ار  نآ  توغاط  نامز  رد  هک  رارـسالا )) فشک   )) باتک رد  هّرـس  سّدق  ینیمخ  ماما 
یـصوصخ هنایفخم و  دشن  یتقو  یمومع و  دنتـسناوت  ات  دنداد و  صیخـشت  روشک  حـلاصم  فالخ  رب  ار  ناخاضر  يّدـصت ،  لّوا  ياهزور 

زورما دندوب و  ناریا  گنن  هک  زور  نآ  ياه  همانزور  طسوت  هب  هتسد  نآ  تاغیلبت  یلو  دندرک  دزشوگ  مدرم  هب  ار  وا  زوسنامناخ  ياهداسف 
لیبموتا یبیع  ره  دـندرک و  یمن  لیبموتا  راوس  ار  اهنآ  هک  اجنآ  ات  درک  طقاس  مدرم  رظن  زا  ار ،  اهنآ  دـنناد  یم  رگیزاب  اـهنآ  زا  یـضعب  زین 

هب ناشنانخـس  نمـض  فلتخم  دراوم  رد  زین  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هّللا  همحر  تّما  ماما  ( 353 (( . ) دنتـسناد یم  دنوخآ  مدـق  زا  درک  یم 
دوب یتالاقم  دنتشون  یم  هک  یتالاقم   : )) دندومرف هنیمز  نیارد  یطوسبم  نانخـس  یط  لاس 1357  رد  هلمج  زا  دـندومن ،  هراشا  بلطم  نیا 

ّدض هب  هک  دندوب  هدرک  راداو  ار  اه  هورگ  همه  دندرک ،  یم  تاغیلبت  دنتـشون و  یم  تحاقو  لامک  اب  تقو  نآ  دوب و  ّتیناحور  ّدض  هب  هک 
دوب نیا  طایتحا  دندوب و  هدیشک  ّتیناحور )  ّدض  رب   ) اهنآ هک  يا  هشقن  نیا  تقو  نآ  رد  دنهدب . . .  ار  ناشدوخ  فیاظو  ماجنا  هفیاط  نیا 
هتفرگ هاگـشناد  زا  ّتلم  ياهرـشق  همه  یهارمه  اب  ناشدوخ و  توعد  اب  اهدنوخآ  دندید  هک  الاح  دننکب ،  يراک  کی  اهدنوخآ  ادابم  هک 

 . دنتسه ددص  رد  تقو  نآ  زا  رتشیب  الاح  دندرک ،  ار  یگرزب  راک  وچمه  کی  دندوب و  مهاب  اهنیا  همه  زرواشک ،  ات  رگراک و  ات  رازاب ،  ات 
دننک نیب  دب  مهاب  ار  اهرـشق  همه  هکلب  دننک و  ادج  هّیملع )   ) هسردم زا  ار  هاگـشناد  دننک و  ادج  تیناحور )   ) هفیاط نیا  زا  ار  ّتلم  هک  . . 

هک هیکاطنا ))   )) رهـش ناتـسرپ  تب  تاراهظا  هب  خساپ  رد  یهلا  ناگداتـسرف  دـب  کین و  لاف  ریثءات  - 2 ( 354 (( . ) دـنزادنیب مه  ناج  هب  و 
؛ ))  تسامـش دوخ  هیحان  زا  یـسحن  یموش و  (( ؛ ) ْمُکَعَم ْمُکِِرئاط   ) دـندومرف دنتـشادنپ ،  یم  موش  ار  نانآ  هدز و  دـب  لاف  ناشیا  هب  تبـسن 

تاغیلبت هک  يرّکفت  زرط  نیمه  زین  و  دـیرادنپ ،  یم  اشگ  لگـشم  زاس و  راک  ار  دوخ  تسد  هتخاـس  بوچ  هک  یفارخ  هدـیقع  نیمه  ینعی 
اه و ّتلم  زا  يرایـسب  نایم  رد  هک  دب  کین و  لاف  ًالوصا  تسا .  یتخب  هریت  تسوحن و  عون  نیرتدـب  دوخ  دـیریگ ،  یم  دـب  لاف  هب  ار  ینید 
يدـیمون و سءای و  بجوم  دـب  لاف  یلو  تسا ،  تکرح  يراودـیما و  هیام  ًاـبلاغ  کـین  لاـف  دراد .  یناور  رثا  تسا ،  جـیار  فلتخم  ماوقا 
هب دـب )) لاف   )) اما هدـشن ،  یهن  کین ))  لاـف   )) زا یمالـسا  تاـیاور  رد  هک  تسا  عوضوم  نیمه  رطاـخ  هب  دـیاش  تسا .  یناوتاـن  یتسس و 

اُولَّءاَفَت  : )) دیامرف یم  ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  زا  یفورعم  ثیدح  رد  تسا .  هدیدرگ  موکحم  تّدش 
متشه نرق  ناگدنـسیون  زا  هک  يریمد ))  ( )) 355 (( . ) دیـسرب نآ  هب  ات  دیـشاب ) راودیما  و   ) دیریگب کین  لاف  هب  ار  اهراک  ُهوُدَِـجت ؛  ِْریَْخلِاب 
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ار کین  لاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  دـیوگ :  یم  هدرک و  بلطم  نیمه  هب  هراـشا  دوخ  ياـه  هتـشون  زا  یکی  رد  تسا ،  يرجه 
دیما هک  یماگنه  دراد و  یم  رب  ماگ  ریخ  هار  رد  دشاب  راگدرورپ  لضف  هب  راودیما  هاگ  ره  ناسنا  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  تشاد ،  یم  تسود 
 (( . تسا ندیـشک  یتخبدب  الب و  راظتنا  بجوم  ّنظ و  ءوس  هیام  ندز  دب  لاف  داتفا و  دهاوخ  ّرـش  هار  رد  دـنک ،  عطق  راگدرورپ  زا  ار  دوخ 

اهَْتنَّوَه ْنِإ  اـُهلَعَْجتام ،  یلَع  ُةَرَیِّطلا   : )) دـیامرف یم  هک  تسا  هدـش  هراـشا  یناور  رثا  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد  ( 356)
ار نآ  رگا  يریذپ ،  یم  ار  نآ  هک  تسا  هزادنا  نامه  هب  شرثا  دب  لاف  اْئیَـش ؛  ْنُکَت  َْمل  اْئیَـش  اْهلَعَْجت  َْمل  ْنِإَو  ْتَدَّدَشَت  اهَتْدَّدَـش  ْنِإَو  َْتنَّوهَت 
(357  (( . ) تشاد دهاوخن  يرثا  چـیه  ینکن ،  انتعا  نآ  هب  رگا  و  رثا ،  رپ  يریگب  مکحم  ار  نآ  رگا  دوب و  دـهاوخ  رثا  مک  يریگب ،  کبس 

سمـش دـبع  یناشیپ  هب  مشاه  تشگنا  دـّلوت  ماگنه  هدوب و  مءاوت  سمـش ))  دـبع   )) اب مشاه ، ))   : )) هک تسا  فورعم  خـیرات  لـها  ناـیم 
هریـس رد  یبلح  دنریگ .  دب  لاف  هب  ار  نآ  مدرم  هک  دش  ببـس  دمآشیپ  نیا  دش و  يراج  يراشرـس  نوخ  ندرک ،  ادج  عقوم  دوب .  هدـیبسچ 

مشاه و نادـنزرف  زا  سابع  ینب  نایم  مالـسا ،  زا  سپ  يزیرنوخ  گنج و  اریز  دیـشخب .  ار  دوخ  رثا  دـب ،  لاف  نیا  هک   : )) دـسیون یم  دوخ 
 . تسا هتفرگ  هدیدان  ار  یلع  نادنزرف  زادگناج  عیاقو  هریـس ،  هدنـسیون  ایوگ  دوب . )) امرف  مکح  دندوب  سمـش  دبع  بلـص  زا  هک  هّیُما  ینب 
رب هاوگ  نیرت  هدـنز  دـندروآ ،  دوجوب  ربمایپ  نادـنزرف  كاپ  ياهنوخ  نتخیر  اب  هّیما  نادـنزرف  هک  نینوخ  ياه  هنحـص  نآ  هک  یتروص  رد 
زا یضعب  ( 358 ( . )) ! ؟  تسا هدربن  یمان  اهنایرج  نیا  زا  هدربمان  هدنـسیون  ارچ  تسین  مولعم  یلو  تسا .  هفیاط  نیا  نایم  تموصخ  دوجو 

شیپ ار  ناوراک  ات  تفر ،  نوریج  رصق  ماب  رب  دیزی ،  دندرک ) دراو  ماش  رهش  هب  ار  لوسر  لآ  ناریسا  هک  یماگنه   : )) ) دنا هتشون  ناخروم 
دب لاف  هب  برع  ار  غالک  گناب  تشادرب .  گناب  یغالک  داتفا ،  نادیهـش  ياهرـس  هب  هک  شمـشچ  درگنب .  دوش ،  خاـک  نورد  هب  هکنآ  زا 

گناب متفگ :  ودب  تشادرب  گناب  یغالک  تفاتب  نوریج  رصق  هراب  رب  اهرس  رون  هک  یتقو  دورس :  نومـضم  نیدب  يرعـش  دیزی  دریگ .  یم 
دوب شناکاین  دادجا و  اهبلط  زا  دیزی  روظنم  ( 359  ! ! (( . ) متفرگب ربمغیپ  زا  ار  دوخ  ياهبلط  مدرک و  ار  دوخ  راک  نم  يرواینرب  ای  يرآرب 
نانآ هلمج  زا  دندوب و  هدش  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسد  هب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  يربهر  هب  ردب ))  )) گنج رد  هک 

 . دندوب هیواعم  ردارب  هلظنح ))   )) هیواعم و ییاد  هبتع و  رـسپ  دیلو ))  )) هبتع و ردارب  هبیـش ))   )) هیواعم و يردام  دج  دنه و  ردـپ  هبتع ))  ))
َخو َكِّدَِجب  ُُهتْضَضْعَءا  يذَّلا  ُْفیَّسلا  يِْدنِعَو   : )) دیامرف یم  هدومن و  هراشا  بلطم  نیا  هب  هیواعم  هب  يا  همان  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ره هب  تسا . ))  نم  دزن  مدز  اج  کی  رد  تردارب  تیئاد و  هب  وت و  ّدـج  هب  نآ  اب  هک  يریـشمش  و  ( 360 ( ؛  ٍدِحاو ٍماقَم  یف  َکیخَءاَو  َِکلا 
دب کین و  لاف  عوضوم  هک  تسا  نیا  بیجع  تسا .  هدشن  یهن  کین  لاف  زا  یلو  هدش  تّمذم  تّدش  هب  ندز  دب  لاف  زا  مالـسا  رد  تروص 

نایم رد  هلمج  زا  دراد ،  هتشاد و  دوجو  فورعم  غباون  یتح  ورکفنشور  حالطصا  هب  دارفا  نایم  رد  یتعنص و  هتفرشیپ  ياهروشک  رد  یتح  ، 
لاف هب  تّدش  هب  دشاب  هدزیس  نآ  هرامـش  هک  یقاتا  یلدنـص و  لزنم ،  وقاچ ،  نداد  هیده  نادکمن ،  نداتفا  نابدرن ،  ریز  زا  ندش  در  اهیبرغ 

فذح ار  هدزیس  ددع  ًالصا  ای  دنـسیون و  یم  (( 12  + 1  )) نآ نتـشون  ماگنه  دنناد و  یم  سحن  ار  هدزیـس ))   )) ددع دوش و  یم  هتفرگ  دب 
رد درادن ،  دوجو  ًالصا  هدزیـس  هقبط  دوش و  یم  لقتنم  هقبط 14  هب  هقبط 12  زا  روسناسآ  دّحتم  للم  نامزاس  رد  دـنیوگ :  یم  دـننک .  یم 

ندـمتم حالطـصا  هب  عماوج  نایم  رد  ناریگلاف  نـالاّمر و  رازاـب  مه  زونه  تسا .  یناـبز  هدراـهچ  هقبط  ناـمه  یعقاو  هدزیـس  هقبط  تقیقح 
درگ هرود  هتـشذگ  دـننام  ینونک  ناریگلاـف  دراد ؛  ناوارف  يرتشم  اـهنآ  ناـیم  رد  علاـط  تخب و  موهوم  هلءاـسم  تسا و  عاد  مرگ و  یبرغ 

ار نانآ  یلبق  رارق  قبط  دنهد و  یم  یصوصخ  تقو  عوجر  بابرا  هب  نفلت  ای  همان  هلیسو  هب  دننیـشن و  یم  دوخ  راک  رتفد  رد  هکلب  دنتـسین ، 
 . دنهد یم  شوگ  اضف )) رصع  ناریگلاف   )) موهوم ياه  هتفگ  هب  یتّدم  دنزادرپ و  یم  یغلابم  نادان  مدرم  دنریذپ .  یم 

هجاوخ دنچ  مالغ  هجاوخ و  کی  مالغ  لَثَم  - 32

(361 ( . ) َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَءا َال  َْلب  ِهَِّلل  ُدْـمَْحل  ًـالَثَم ا  ِناَیِوَتْـسَی  ْلَـه  ٍلُـجَّرِل  اًمَلَـس  ًـالُجَرَو  َنوُسِکَـشَتُم  ُءآَکَرُـش  ِهِیف  ًـالُجَّر  ًـالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  ) 
هک يدرم  و  دنلوغشم ،  هرجاشم  هب  مهاب  هتـسویپ  وا  هراب  رد  هک  تسا  یناکیرـش  كولمم  هدرب و  هک  ار  يدرم  تسا :  هدز  یلاثم  دنوادخ  ))
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كرـش و ردنا  دز  ّقح  دنناد . )) یمن  نانآ  رتشیب  یلو  تسادخ ،  صوصخم  دـمح ،  دـنناسکی ! ؟  ود  نیا  ایآ  تسا ؛  رفن  کی  میلـست  اهنت 
دیوگ یتمدخ  شکیرـش  ره  هدنیوج  رگدکی  فالخ  رب  هدـنبرگ  شدـشاب  الوم  دـنچ  ّلحم  رد  ناکیرـش  ار  يدرم  تسه  لثم  نیا  دـیحوت 

ره رفن  کی  مالغ  يدرم  دوب  ات  کَح  دنزاس  ات  دنهاوخ  وا  شقن  کی  چیه  یضار  دنوبن  وا  زا  مه  روما  نآ  مامتا ،  هب  دیان  کی  چیه  رودز 
رد لاعتم  دـنوادخ  هیبشت  هجو  ( 362) ّمذ حدـم و  هکنانچمه  ایآ  چـیه  مه  لثم  دـشاب  ود  نیا  تهابـش  رد  رتدونـشوخ  شدزاس  دوخ  زا  مد 

رگیدـکی دـض  يراک  هب  ار  وا  مادـک  ره  تسا و  بابرا  دـنچ  ياراد  هک  تسا  هدرک  هیبشت  يا  هدرب  مـالغ و  هب  ار  كرـشم ))  مدآ   )) اـجنیا
نآ فالخ  رب  يرگید  روتـسد  یمّوس  دنک ،  یم  یهن  راک  نآ  زا  ار  يو  يرگید  هدب و  ماجنا  ار  همانرب  نالف  دیوگ  یم  یکی  دنراد ؛  یماو 

و دزاس .  گنهامه  کی  مادـک  ياون  اب  ار  دوخ  دـنک و  هچ  دـناد  یمن  تسا ،  نادرگرـس  ناریح و  ّبترم  روط  نیمه  دـهد و  یم  وا  هب  ود 
بحاص صخـشم و  وا  هماـنرب  طـخ و  تسا .  رفن  کـی  میلـست  اـهنت  هک  تسا  هدومن  هیبشت  يدرف  هب  ار  تسرپ ))  اـتکی  دـحوم و  ناـسنا  ))

یم رب  ماگ  حور  شمارآ  رطاخ و  نانیمطا  اب  دهد و  یم  ماجنا  ار  شراک  ینادرگرـس  هغدغد و  هنوگ  چیه  نودـب  تسا و  مولعم  شرایتخا 
ینعی تسا ؛  یحور ))  شمارآ  نانیمطا و   )) نم ؤم  درف  رد  و  ینادرگرس ))  ّریحت و   )) كرشم مدآ  رد  تهابش ))  هجو   )) نیا رب  انب  دراد . 

نئمطم یبلق  رطاخ و  شمارآ  هشیمه  دّـحوم  تسا و  مگ  ردرـس  رو و  هطوغ  اهلزلزت  اهـضقانت و  اهّداضت ،  عاونا  ناـیم  رد  هراومه  كرـشم 
يراد لـقاع  ناقــشاع  بهذــم  رگ  يراد  لد  کـی  هـک  نـک  هدنــسب  تـسود  کـی  دراد .  ادــخ  قـشع  ورگ  رد  لد  طــقف  نوـچ  دراد ، 

دوش یم  هتفگ  یناسک  هب  سکاشتم ))   )) نیا رب  انب  تسا ؛  تموصخ  اوعد و  قلخ و  ءوس  يانعم  هب  هساکـش ))   )) هداـم زا  َنوُسِکاـشَتُم )) ))
رفن کی  صلاخ  کلم  کیرش ،  نودب  صلاخ و  ینعی  مَلَس ، ))  ( )) 363 (( . ) دنلوغشم عازن  ثحب و  ّرج و  هب  یقلخ  دب  ّتینابـصع و  اب  هک 

هراومه هک  يدرم  نآ  منم  ِهّللا ؛  ِلوُسَِرل  ُمَلَّسلا  ُلُجَّرلا  َكاذ  اَنَءا   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  یتیاور  رد  ندوب . 
هک يدرم  ُُهتَعیـشَو ؛  ُِّیلَع  اّقَح  ِلُجَّرِلل  ُمَلَّسلا  ُلُجَّرلا   : )) هدـمآ يرگید  ثیدـح  رد  دوب . )) مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  میلـست 

ا  (( . ) تسا دنوادخ  صوصخم  ساپـس  دمح و   : )) دـیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  و  دـندوب .  وا  هعیـش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دوب ،  میلـست  اتقیقح 
رد لطاب  زا  قح  صیخـشت  يارب  ار  حـضاو  یلیالد  و  هداد ،  ناـشن  امـش  هب  ار  هار  نشور  ياـهلثم  نیا  رکذ  اـب  هک  يدـنوادخ  ِهَِّلل . ) ُدْـمَْحل 
زا یتمعن  هچ  دـشخب ،  یم  شمارآ  صالخا  هیاس  رد  دـنک و  یم  توعد  صالخا  هب  ار  همه  هک  يدـنوادخ  تسا ،  هداد  رارق  امـش  راـیتخا 

ایند و ّبح  رطاخ  هب  نشور  لیالد  نیا  دوجو  اب  و  دـنناد )) یمن  اـهنآ  رثکا  یلو  (( ؟  رت مزـال  نیا  زا  يدـمح  يرکـش و  هچ  و  رتـالاب ،  نیا 
(364 ( . ) َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَءا َال  َْلب   . ) دنرب یمن  هار  تقیقح  هب  شکرس  تاوهش 
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اًن اَوْـضِرَو  ِهَّللا  ِم  َنّ ًالْـضَف  َنوـُغَْتبَی  ( 366) اًدَّجُس ( 365) اًـعَّکُر ْمُهلََرت  ْمُهَْنَیب  ُءآَـمَحُر  ِراَّفُْکل  یَلَع ا  ُءآَّدِـشَءا  ُهَـعَم  َنـیِذَّلاَو  ِهَّللا  ُلوُـسَّر  ٌدَّمَحُّم  )
َظَْلغَتْساَف ( 368  ) ُهَرَزاََف ( 367  ) ُهطَـش َجَرْخَءا  ٍعْرَزَک  ِلیِجنِْال  ِیف ا  ْمُُهلَثَمَو  ِۀـلَرْوَّتلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َِکل  اَذ  ِدوُجُّسلا  َِرثَءا  ِم  ْنّ مِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهاَـمیِس 

( اَمیِظَع اًرْجَءاَو  ًةَرِفْغَّم  ْمُْهنِم  ِتَِحلَّصلا  ْاُولِمَعَو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  َراَّفُْکل  ُمِِهب ا  َظیِغَِیل  َعاَّرُّزلا  ُبِْجُعی  ( 370  ) یِِهقوُس یَلَع  يَوَتْساَف  ( 369)
نایم رد  و  دیدش ،  تخس و  رس  راّفک  ربارب  رد  دنتسه ،  وا  اب  هک  یناسک  تسادخ و  هداتسرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلصدّمحم  ( )) 371 . )
نانآ هناشن  دنبلط ؛  یم  ار  وا  ياضر  ادخ و  لضف  هراومه  هک  یلاح  رد  ینیب ،  یم  دوجس  عوکر و  لاح  رد  ار  نانآ  هتسویپ  دننابرهم ؛  دوخ 
هناوج هک  یتعارز  دـننامه  تسا ،  لیجنا  رد  نانآ  فیـصوت  تاروت و  رد  نانآ  فیـصوت  نیا  تسا ،  ناـیامن  هدجـس  رثا  زا  ناـشتروص  رد 
هدرک دشر  ّومن و  يردق  هب  و  تسا ،  هداتـسیا  دوخ  ياپ  رب  هدـش و  مکحم  ات  هتخادرپ ،  نآ  تیوقت  هب  سپـس  هتخاس ،  جراخ  ار  دوخ  ياه 
نامیا هک  ار  اـهنآ  زا  یناـسک  دـنوادخ  یلو )   ، ) دروآ مشخ  هب  ار  نارفاـک  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دراد !  یماو  یتفگـش  هب  ار  ناـعراز  هک 

دش دّمحم  هک  هاوگ  يو  رب  مه  یفاک و  دوب  قح  تسا . ))  هداد  یمیظع  رجا  شزرمآ و  هدعو  دنا ،  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و 
لاح ره  هب  دجاس  عکار و  مادم  ار  ناشیا  هدننیب  يا  ینیب  نیک  رهق و  رپ  سب  راّفک و  رب  تخس  نینم  ؤم  زا  دنیو  اب  هکناسکناو  هل  هداتـسرف إ 
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دصق هوکش  اب  قح  هدجس  ناشن  زا  هوجو  رد  تمالع  ار  ناشیا  تسه  دیما  اب  وا  يدونشوخ  نینچمه  دیزم  رب  یلـضف  دنیوج  ادخ  زا  ماقم  و 
زا فصو  نیا  دشاب  نید  رون  دشابن  ارواک  یسک  ین  نیقی  نافرع و  لها  دننیبب  ناو  دوجس  لها  خر  زا  دباتب  هک  دوهش  رون  دوب  امیس  نیا  زا 

هتـشاک هناد  وچمه  باوث  ردنا  دابعلا  ّبر  تفـص  نیز  باتک  رد  هدوتـس  ار  ناشیا  ینعی  نایب  نآ  لیجنا  تاروت و  رد  هتـشگ  نانم  ؤم  ناشن 
نانچ نآ  دتـسیا  قاس  رب  تخـس و  ربطـس و  وا  دوش  سپ  ار  نآ  دـنادرگ  يوق  سپ  تسـس  کیراب و  نورب  درآ  اـه  هخاـش  تسخن  ردـناک 

فعـض دعب  نانچ  نآ  جیردت  هب  ناشیا  دندش  هک  نانم  ؤم  تسا و  دـمحا  لاثم  نیا  بلط  رد  تعارز  لها  دـننک  وز  بجع  هک  روانت  ددرگ 
هدعو نیگمـشخ  ناشیاز  راّفک  دوش  ات  نید  لها  رهب  هیبشت  نیا  تفگ  تخرد  ندنام  نتـسر و  زا  دعب  وچمه  تخـس  دنتـشگ و  يوق  ینعا 

هجو ( 372  ) میظع رجا  شزرمآ و  ناشتـسه  میعن  رپ  نانج  رد  ناهج و  رد  رایع  زا  کین  ناـشرادرک  دوب  هک  راـگدرک  ار  ناـنم  ؤم  نآ  درک 
ناسل زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  ّصاخ  باحـصا  تسا ،  حـتف ))  هروس   )) هیآ نیرخآ  هک  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هیبشت 

دوخ ياه  هناوج  هک  تسا  هدرک  هیبشت  یتعارز ))   )) هب ار  نانآ  لیجنا  زا  لقن  هب  سپس  هدومن ،  فیصوت  زاتمم  تفـص ))  جنپ   )) هب تاروت 
تکربرپ هدرک و  ّومن  دشر و  يردق  هب  و  تسا ،  هداتـسیا  دوخ  ياپ  رب  هدـش و  مکحم  ات  هتخادرپ ،  نآ  تیوقت  هب  هاگنآ  هتخاس ،  جراخ  ار 

هّللا یلصربمایپ  ناهارمه  ینعی  تسا ؛  ریگمـشچ )) ندش  دنمورین  عیرـس و  ّومن   )) هیبشت هجو  دراد .  یم  او  یتفگـش  هب  ار  ناعراز  هک  هدش 
رب زور  هب  زور  هک  دیشکن  یلوط  دندوب ،  فیعض  كدنا و  رایسب  تثعب  زاغآ  رد  هک  ترضح  نآ  طخ  نیتسار  ناوریپ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 

لقن تاروت  زا  هک  تفص  جنپ  نآ  ( 373  . ) دیدرگ روآ  باجعا  نانآ  یگرزب  تکوش و  هک  يا  هنوگ  هب  دش ،  هفاضا  اهنآ  يورین  دادـعت و 
2 دنتـسه . )) مکحم  تخـسرس و  مالـسا ، )  نانمـشد  و   ) نارفاک ربارب  رد  نانآ  (( ؛ ) ِراَّفُْکل یَلَع ا  ُءآَّدِشَءا   ) 1 زا :  دنترابع  بیترت  هب  هدـش 
ناتـسود و ناردارب و  هـب  تبـسن  تـّبحم  فـطاوع و  زا  ینوناـک  اـهنآ  يرآ ،  (( . )) دـننابرهم مـیحر و  دوـخ  نـیب  رد  (( ؛ ) ْمُـهَْنَیب ُءآَـمَحُر  )
(( رهق  )) و رهم ))  )) نیا رد  اهنآ  فطاوع  تقیقح  رد  نانمشد .  لباقم  رد  نیدالوپ  مکحم و  يّدس  نازوس و  تخس و  یشتآ  دنناشیکمه و 

4 دنلوغـشم . )) ) ادخ  تدابع  هب  و   ) ینیب یم  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  ار  نانآ  هتـسویپ  (( ؛ ) اًدَّجُـس اًعَّکُر   ) 3 ( 374 (( . ) دوش یم  هصالخ 
يارب صلاـخ  كاـپ و  اـهنآ  ّتین  ینعی  (( ؛ )) دـنبلط یم  ار  وا  ياـضر  ادـخ و  لـضف  هراومه  ناـنآ  (( ؛ ) اـًن اَوْضِرَو  ِهَّللا  ِم  َنّ ًالْـضَف  َنوـُغَْتبَی  )
هتخود وا  لضف  اضر و  هب  اهنت  ناشمـشچ  هکلب  دنراد ،  ادخ  قلخ  زا  شاداپ  راظتنا  هن  دنراد و  یم  رب  مدـق  ایر  رهاظت و  يارب  هن  تسادـخ . 

رد نانآ  هناشن  (( ؛ ) ِدوُجُّسلا َِرثَءا  ِم  ْنّ مِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهاَمیِس   ) 5 ( 375  (( . ) سب تسا و  نیمه  یگدنز  مامت  رد  اهنآ  تکرح  هزیگنا  هدش و 
رد ای  دشاب  تروص  رد  تمالع  نیا  هاوخ  تسا ،  تءایه  تمالع و  يانعم  هب  لصا  رد  امیس ))  (( . )) تسا نایامن  هدجـس  رثا  زا  ناشتروص 

رگید يریبعت  هب  دوش .  یم  هتفگ  هرهچ  يرهاظ  عضو  تروص و  ياه  هناشن  هب  یـسراف  هّرمزور  تالامعتـسا  رد  دنچ  ره  ندب ،  رگید  ياج 
اهنآ تروص  رد  اهنت  هن  دـنتلادع ،  نوناق و  قح و  دـنوادخ و  ربارب  رد  عضاخ  ییاهناسنا  اهنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  اهنآ  هفاـیق ))  ))
جنپ زین  هدـمآ ،  لیجنا  رد  هک  مّود  فیـصوت  رد  هک  نیا  بلاـج  ( 376  . ) تسا سکعنم  تمالع  نیا  ناـنآ  یگدـنز  دوجو و  ماـمت  رد  هک 

؛ ) ُهطَـش َجَرْخَءا  ٍعْرَزَک   (( : ) ندز هناوـج   )) 1 تسا :  هدـش  رکذ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصدّمحم  نارای  ناـنم و  ؤم  يارب  هدـمع  فصو 
هتخادرپ نآ  تیوقت  هب  سپس  (( ؛ ) ُهَرَزاََف  (( : ) شرورپ يارب  ندرک  کمک   )) 2 هتخاس . ))  جراخ  ار  دوخ  ياه  هناوج  هک  یتعارز  دننام  ))
هداتسیا دوخ  ياپ  رب  (( ؛ )  یِِهقوُس یَلَع  يَوَتْساَف   (( : ) نداتسیا دوخ  ياپ  رب   )) 4 هدش . ))  مکحم  (( ؛ ) َظَْلغَتْساَف  (( : ) ندش مکحم   )) 3 (( . 

یتـح هک  هدرک  عیرـس )   ) دـشر ومن و  يردـق  هب  (( ؛ ) َعاَّرُّزلا ُبِْجُعی   (( : ) نتـشاد زیگنا  باـجعا  ریگمـشچ و  وـمن  دـشر و   )) 5 تـسا . )) 
تاروت رد  هک  یفاصوا  تقیقح  رد  (( . )) دـنور یم  ورف  یتفگـش  رد  دـنراد ) راکورـس  لئاسم  نیا  اب  هتـسویپ  هک  ینازرواشک  و  ناـعراز ( 

اّما دـنک و  یم  ناـیب  رهاـظ  تروص  لاـمعا و  فادـها و  فطاوع و  رظن  زا  ار  اـهنآ  دوجو  داـعبا  هک  تسا  یتافـص  هدـش ،  رکذ  اـهنآ  يارب 
دنتسه ییاهناسنا  اهنآ  يرآ ،  دینک . ) ّتقد   ) تسا فلتخم  ياه  هبنج  رد  اهنآ  دشر  ّومن و  تکرح و  رگنایب  هدمآ ،  لیجنا  رد  هک  یفاصوا 

 . دوش یم  روراـب  دـبای و  یم  شرورپ  اـه  هناوج  دـننز و  یم  هناوج  هراوـمه  دنتـسیا ،  یمن  زاـب  تکرح ))   )) زا ینآ  هک  ـالاو ،  تافـص  اـب 
اهنآ يرآ ،  دنیازفا .  یم  یمالسا  هعماج  رب  يا  هزات  لیخ  زور  هب  زور  دنهد و  یم  رشن  ناهج  رد  دوخ  لامعا  راتفگ و  اب  ار  مالـسا  هراومه 
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هتسارآ يرهاظ  دندباع ،  داهج  نیع  رد  دندهاجم و  ندوب ،  دباع  نیع  رد  دننک .  یم  تکرح  ولج  هبور  ًامئاد  دننیـشن و  یمن  ياپ  زا  زگره 
رگنایامن ّقح ،  ناتسود  ربارب  رد  دنیادخ و  مشخ  رهظم  ّقح ،  نانمـشد  ربارب  رد  دنراد ،  كاپ  یتاّین  دنمورین و  یفطاوع  هتـساریپ ،  ینطاب  ، 

نیشنمه شموهفم  دنتسه ، )) وا  اب  هک  یناسک  (( ؛ ) ُهَعَم َنیذَّلاَو   ) هلمج هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  ( )) 377 (( . ) وا تمحر  فطل و 
هکلب دندوب ،  یتبحاصم  نینچ  ياراد  مه  نیقفانم  هک  ارچ  تسین ،  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  اب  ینامـسج  تبحاصم  ندوب و 

طخ رد  هک  دوش  یم  یناسک  لماش  هیآ  نیا ،  رب  اـنب  ( 378  (( . ) تساوقت ناـمیا و  لوصا  رظن  زا  ندوب  هارمه  عطق  روط  هب  ُهَعَم )  ) زا روظنم 
رد هّرس  سّدق  ینیمخ  ماما  هکنانچ  دنشاب ،  هتـشادن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  اب  ینامـسج  یتبحاصم  دنچ  ره  دنـشاب ،  هّللا  لوسر 

راذگتمدخ ار  هل  مظعم  يا ،  هنماخ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  يربهر ،  مّظعم  ماقم  يروهمج ،  تسایر  مکح  ذیفنت  ماگنه  هب  لاس 1360 
(379  . ) دنا هدرک  فیصوت  ْمُهَْنَیب ) . . .  ُءآَمَحُر  ِراَّفُْکل  یَلَع ا  ُءآَّدِشَءا  قادصم . . . (  فعضتسم و  رشق  رادفرط  ّتلم و  مالسا و 
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ار يرگید  امـش  زا  کی  چیه  و  ( )) 380  . . . ( . ) ُهوُُمتْهِرَکَف اًْتیَم  ِهیِخَءا  َمَْحل  َلُکْءاَی  نَءا  ْمُکُدَـحَءا  ُّبُِحیَءا  اًضَْعب  مُکُـضْعَّب  بَتْغَی  َـالَو  ) . . . 
(( . دیراد تهارک  رما  نیا  زا  امش  همه  نیقی )  هب  ( ! ؟  دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  یسک  ایآ  دنکن ،  تبیغ 
امش سپ  دروخ  هک  ات  ار  وا  محل  ردارب  رم  درم  وچ  ایآ  امش  زا  دراد  تسود  دننک  ات  دیابن  یضعب  تبیغ  دنم  لقع  دشاب  هک  یـضعب  امـش  زا 
دوخ هدرم  ردارب  تشوگ  ندروـخ  هب  تبیغ ))   ، )) هیآ نیا  رد  هیبـشت  هجو  ( 381  ) نینچ تبیغ  زا  هارکا  دـینک  سپ  نیا  زا  دـشاب  ناتهارکا 

یناـهنپ رارـسا  ياـشفا  تبیغ و  هلیـسو  هب  وربآ  نیا  نتخیر  تسوا و  نت  تشوگ  نوچمه  ناملـسم  ردارب  يوربآ  ینعی  تسا !  هدـش  هیبـشت 
هک دریگ ،  یم  تروص  دارفا ،  بایغ  رد  تبیغ ))   )) هک تسا  نآ  رطاخ  هب  هدرم )  (( ) اْتیَم  )) هب ریبعت  تسوا .  ندب  تشوگ  ندروخ  دننامه 

دوخ ردارب  هراب  رد  ناسنا  تسا  نکمم  هک  تسا  یمتـس  نیرت  هنادرم  ناوجان  نیا  و  دنتـسین ،  نتـشیوخ  زا  عافد  هب  رداـق  ناـگدرم  نوچمه 
یم نآ  میظع  هاـنگ  تبیغ و  ندوب  حـیبق  هداـعلا  قوف  رگناـیب  تسا و  لـمع ))  یتشز  تّدـش   )) هیبشت نیا  رد  تهابـش ))  هجو   . )) دراد اور 

اهگس و هب  ناگدننک  تبیغ  تقیقح  رد  دشاب .  هدش  هدرمش  حیبق  تشز و  تبیغ  هزادنا  هب  مالسا  رد  هک  تسا  یهانگ  رتمک  و  ( 382) دشاب
یم دـننک و  یم  هکت  هکت  ار  نآ  دـنوش و  یم  عمج  يا  هشال  رود  اهروخـشال  اهگـس و  هک  هنوگناـمه  ینعی  دـنا !  هدـش  هیبشت  اهروخـشال 

رد دـنزیر ،  یم  ار  شیوربآ  شاـف و  ار  وا  ّرـس  دـننز و  یم  فرح  ینم  ؤم  رـس  تشپ  دـنوش و  یم  عمج  مه  رود  هک  مه  يدارفا  دـنروخ ، 
ناگدننک تبیغ  لمع  رهاظ  دنچ  ره  دنعلب !  یم  دننک و  یم  هعطق  هعطق  هدیرد و  ار  وا  ندب  تشوگ  هک  دنتسه  يروخشال  دننامه  تقیقح 

( ِرئارَّسلا یَْلُبت   ) زور گرم و  زا  دعب  دـنریمب ،  هبوت  نودـب  رگا  هک  تسا  يراوخ  رادرم  نآ  نطاب  یلو  تسا ،  کف  ناهد و  نابز و  تکرح 
نآ هک  دـنک  یم  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  تاداعـسلا ))  عماج   )) باتک بحاص  دوش .  یم  راکـشآ  تلاح  نآ 

(383 ( ؛  ِراّنلا ِبالِک  ُمادِإ  اهَّنِإَف  َۀَـبیْغلا  ِِبنَتْجاَف  ِۀَـبیْغلِاب ،  ِساّنلا  َموُُحل  ُلُکْءاَی  َوُهَو  ٍلالَح  ْنِم  َدـِلُو  ُهَّنَءا  َمَعَز  ْنَم  َبِذَـک   : )) دومرف ترـضح 
زا سپ  دروخ .  یم  ندرک  تبیغ  هلیـسو  هب  ار  مدرم  تشوگ  هک  یلاح  رد  درادنپ ،  یم  هداز  لالح  ار  شدوخ  هک  یـسک  دیوگ  یم  غورد 
هک هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  یثیدـح  رد  تسا . ))  مّنهج  ناگـس  شروخ )  اـی   ) كاروـخ تبیغ  اریز  نک ،  باـنتجا  تبیغ 
؛  ِراّنلا ِبالِک  ُمادِإ  اهَّنِإَف  ِۀَبیْغلا  ِنَع  َّفُک  اذَـه  ای   : )) دومرف وا  هب  باطخ  ماما  درک ،  یم  تبیغ  یـسک  زا  ترـضح  نآ  روضح  رد  یـصخش 

هروخ يرامیب   )) هب تبیغ  تایاور ،  زا  یـضعب  رد  تسا . ))  مّنهج  ناگـس  كاروخ  تبیغ  اریز  نک ،  يراددوخ  تبیغ  زا  درم !  يا  ( 384)
لوسر زا  ترـضح  نآ  مالّـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینیلک ))  موـحرم   )) هکناـنچ دروـخ .  یم  ار  هدـننک  تبیغ  نید  هک  هدـش  هیبـشت  (( 

ءوس رثا  ( 385 ( ؛  ِِهفْوَج یف  ِۀَلِکَّْالا  َنِم  ِِملْسُْملا  لُجَّْرلا  ِنید  یف  ُعَرْسَءا  ُۀَْبیِْغلَا   : )) دومرف هک  دنک  یم  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلصادخ 
 (( ماذج  )) نآ هب  یسراف  رد  هک  هلکآ ))   (( . )) تسا رتعیرس  دوش ،  دراو  وا  مسج  لخاد  هک  يا  هروخ  يرامیب  زا  ناملـسم  نید  رد  تبیغ 

تسا يا  هنوگ  هب  ضرم  نیا  دروخ و  یم  لخاد  زا  ار  ندب  تشوگ  هک  تسا  يدرد  یب  كانرطخ  يرسُم  يرامیب  عون  کی  دوش  یم  هتفگ 
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دوش یم  فشک  هاگنآ  درک ،  دوبان  دروخ و  ار  يوضع  هک  نآ  زا  سپ  درادن و  درد  نوچ  دوش ،  یمن  نآ  هجوتم  زاغآ  رد  ضیرم  درف  هک 
زا مه  تبیغ  اریز  دشاب ،  ندوب ))  درد  یب   )) نامه كان  رطخ  يرامیب  نیا  هب  تبیغ ))  هیبشت   )) دیاش تسا .  هتشذگ  راک  زا  راک  رگید  هک 
یب ضارما  هب  ناسنا  دنکن  ادخ   : )) دیامرف یم  ربکا )) داهج   )) باتک رد  هّرـس  سّدق  ینیمخ  ماما  تسا .  درد  یب  كانرطخ  یحور  ضارما 

نکیل دنک ،  هعجارم  ناتسرامیب  رتکد و  هب  دیآ ،  رب  جالع  ماقم  رد  هک  دنک  یم  راداو  ار  ناسنا  دراد  درد  هک  ییاهـضرم  ددرگ .  التبم  درد 
 . . . تسا هتشذگ  راک  زا  راک  هک  ددرگ  یم  رادربخ  ناسنا  یتقو  دشاب  یم  كانرطخ  رایسب  دوش  یمن  ساسحا  تسا و  درد  یب  هک  یضرم 

نیا دزاـس  یم  دـساف  ار  حور  بلق و  درد ،  داـجیا  نودـب  رگید  یـصاعم  تسا  درد  یب  تبیغ ))   )) و یهاوـخدوخ ))   )) و رورغ ))  )) ضرم
 ! تسا نیریـش  مرگ و  یلیخ  درذگ ،  یم  تبیغ  هب  هک  یلفاحم  سلاجم و  دراد ،  زین  یـشخب  تّذل  رهاظ  هکلب  درادن ،  درد  اهنت  هن  اهـضرم 
زا سَفَن  نیرخآ  اـت  یلو  دوـش  یم  فـلت  بآ  زا  یقـستسم  دـشاب .  یم  شخب  تّذـل  تسا  ناـهانگ  همه  هشیر  هک  اـیند  ّبُح  سفن و  ّبُح 

مالعا وا  هب  هچره  تفر و  دـهاوخن  هجلاعم  لابند  تشادـن ،  مه  درد  درب و  تّذـل  ضرم  زا  ناسنا  رگا  ًارهق  درب و  یم  تّذـل  نآ  ندـیماشآ 
هنوگنامه تسا ،  هدش  هیبشت  شتآ ))   )) هب تبیغ  تایاور ،  زا  یضعب  رد  ( 386 (( . ) درک دهاوخن  رواب  تسا ،  هدنشک  نیا  هک  دننک  رطخ 

 (( تبیغ  )) تبیغ - 1 اـه :  هتکن  ( 387  . ) دزاـس یم  دوباـن  دروـخ و  یم  ار  یمدآ  کـین  لاـمعا  زین  تبیغ  دروـخ ،  یم  ار  مزیه  شتآ  هک 
نیا هاوخ  دزاس ،  شاف  ار  وا  بویع  زا  یبیع  هک  ینخس  اهتنم  دنیوگ ،  ینخس  یـسک  بایغ  رد  هک  تسا  نیا  تسادیپ ،  شمـسا  زا  هکنانچ 

رسمه هناخ ،  سابل ،  دننام  تسا ،  وا  هب  طوبرم  هک  يروما  رد  یّتح  شنخس و  رد  ای  دشاب  وا  لامعا  رد  یقالخا ،  ای  دشاب ،  ینامسج  بیع 
تّمذم دصق  هکنیا  رگم  دوب ،  دهاوخن  تبیغ  دنک ،  نایب  ار  يرگید  راکشآ  رهاظ و  تافص  یسک  رگا  نیا  رب  انب  اهنیا .  دننام  نادنزرف و  و 

ای گنر  هایس  ای  دق ،  هاتوک  ای  انیبان ،  درم  نآ  دیوگب  تّمذم  ماقم  رد  هکنیا  لثم  تسا ،  مارح  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ییوجبیع  و 
تّمذم دـصق  هب  رگا  راکـشآ  بویع  رکذ  و  تسا .  مارح  تبیغ و  دـشاب  هک  یتّین  دـصق و  ره  هب  یناهنپ  بویع  رکذ  بیترت  نیا  هب  هسوک ! 

فرط رد  ًاعقاو  تافـص  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  همه  اـهنیا  هن .  اـی  مینادـب  دراو  تبیغ  موهفم  رد  ار  نآ  هاوخ  تسا ،  مارح  زین  نآ  دـشاب 
رت نیگنـس  رتدیدش و  بتارم  هب  نآ  هانگ  هک  دوب  دهاوخ  تمهت ))   )) ناونع رد  لخاد  دشاب ،  هتـشادن  دوجو  ًالـصا  یتفـص  رگا  اما  دشاب ، 

هدننک تبیغ  یهاگ  ًالثم  تسین ،  عومـسم  دنروآ ،  یم  تبیغ  يارب  یـضعب  هک  يا  هناماوع  ياهرذع  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و  تسا . . . 
نیا دیوگ :  یم  هکنیا  ای  تبیغ .  هن  تسا  تمهت  دـشابن ،  شتفـص  رگا  هک  یلاح  رد  تسا !  وا  تفـص  هکلب  تسین ،  تبیغ  نیا  دـیوگ  یم 
رطاخ هب  هکلب  دـهاک  یمن  تبیغ  هانگ  زا  اـهنت  هن  فرط  يور  شیپ  نآ  نتفگ  هک  یلاـح  رد  میوگ ،  یم  زین  وا  روضح  رد  هک  تسا  ینخس 

 ، دشابن شتبیغ  دنیوگ :  یم  نخس  زاغآ  رد  دوخ  تشز  لمع  هیجوت  يارب  یضعب  ( 388 (( . ) دروآ یم  راب  هب  ار  يرت  نیگنس  هانگ  ءاذیا ، 
 . دـنک یم  لـالح  ار  نآ  و  تسا !  تبیغ  زّوـجم  دـشابن )) شتبیغ   )) هلمج نیا  دـننک  یم  لاـیخ  ندرک !  تبیغ  هب  دـننک  یم  عورـش  هاـگنآ 

ملد سوسفا !  یلو  تسا ،  يراکتـسرد  بوخ و  مدآ  هچ  ینالف  دـنیوگ :  یم  ًالثم  دـننک ،  یم  تبیغ  یبآم  سّدـقم  تسژ  اب  رگید  یـضعب 
دنک یم  يزوسلد  هب  رهاظت  ینیچ و  همدقم  هنوگنآ  تسین !  راگزاس  شا  هّچب  نز و  اب  یبوخ  نیا  هب  مدآ  ارچ  هک  دزوس  یم  شیارب  ردقنآ 
اریز تسا ،  رتدیدش  شهانگ  تساه و  تبیغ  نیرتکانرطخ  تبیغ  عون  نیا  دنا :  هتفگ  قالخا  ملع  ياملع  و  دنزب !  شین  وا  هب  هنوگ  نیا  ات 
نیا و  منزب !  فرح  وا  رـس  تشپ  هک  تشاداو  ارم  نید  درد  يزوسلد و  هک  دـهد  یم  بیرف  ار  هدنونـش  يراد  نید  هب  رهاظت  يراکایر و  اب 

ندرک تبیغ  اهنت  هن  هک  تسا  هّجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  تبیغ . ))   )) هانگ و  ییامندوخ ))  ایر و   )) هانگ هدش :  بکترم  هانگ  ود  تقیقح  رد 
رب تاـیاور  زا  يا  هراـپ  قـبط  هکلب  تسا ،  هریبـک  هاـنگ  مارح و  زین  نتفاـی  روـضح  تبیغ  سلجم  رد  تبیغ و  هب  نداد  شوـگ  تسا ،  مارح 

دشاب و هتـشاد  عافد  ناوت  هچنانچ  دـیامن و  عافد  هدـش ،  شتبیغ  هک  یناملـسم  ردارب  ّتیثیح  زا  دـنک و  تبیغ  ّدر  هک  تسا  بجاو  هدـنونش 
ینخـس و اب  هکلب  دـننک ،  یمن  عافد  اهنت  هن  اه  یـضعب  فسءات  لامک  اب  ( 389  . ) تسا رتشیب  هدـننک  تبیغ  هانگ  زا  شهانگ  دـنکن ،  عافد 

 ! (( ، هّللا ناحبس   : )) دنیوگ یم  دنونش ،  یم  هدننک  تبیغ  زا  ینخـس  یتقو  ًالثم :  دننک ؛  یم  تبیغ  همادا  هب  قیوشت  رتشیب  ار  فرط  يرکذ 
وربآ ّتیثیح و  یگدنز ،  رد  ناسنا  گرزب  هیامرـس  (( ؟  هدش میرحت  تّدش  هب  تبیغ  ارچ  - 2 و . . . .  َهّللا )) ُرِفْغَتْـسَءا   (( ، )) هّللا ّالا  هلِإ  ال  ))
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ّتیصخش رورت   )) هاگ هکلب  دشاب ،  هتخادنا  رطخ  هب  ار  وا  ناج  هک  تسا  نآ  دننام  دزادنیب ،  رطخ  هب  ار  نآ  زیچ  ره  تسا و  وا  ّتیـصخش  و 
ياـه هفـسلف  زا  یکی  تسا .  رت  نیگنـس  زین  سفن  لـتق  زا  نآ  هاـنگ  هاـگ  هک  تسا  اـجنیا  دوش و  یم  بوسحم  رت  مهم  صخـش  رورت  زا  (( 

نیا دزاـسن و  راد  هکل  ار  اـهنآ  ّتیثـیح  دنکـشن و  مه  رد  صاخـشا  تمرح  دورن و  داـبرب  گرزب  هیامرـس  نیا  هک  تسا  نیا  تـبیغ  مـیرحت 
ياهدـنویپ دـنیرفآ ،  یم  ینیبدـب ))   (( )) تبیغ  )) هک نیا  رگید  هتکن  دـنک .  یم  یّقلت  رایـسب  تـّیمها  اـب  ار  نآ  مالـسا  هـک  تـسا  یبـلطم 

هجیتن رد  و  ( 390 (() دزاس یم  لزلزتم  ار  يراکمه  نواعت و  ياه  هیاپ  درب و  یم  نیب  زا  ار  دامتعا  هیامرـس  دـنک ،  یم  تسـس  ار  یعاـمتجا 
هتشذگ اهنیا  زا   . )) دنک یم  فیعـضت  تسا ،  هدش  لئاق  نآ  يارب  يا  هداعلا  قوف  ّتیمها  مالـسا  هک  ار  یمالـسا  هعماج  ماجـسنا  تدحو و 

رگا هک  نیا  هصالخ  ددرگ .  یم  راتـشک  لتق و  نینوخ و  ياهعازن  همـشچرس  هاگ  و  دشاپ ،  یم  اهلد  رد  ار  توادع  هنیک و  رذب  تبیغ ))  ))
-3 ( 391  (( . ) تسا نآ  یعامتجا  يدرف و  ءوس  راثآ  رطاخ  هب  هدش ،  هدرمش  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  تبیغ  مالـسا  رد 

 (( ، يزوت هنیک   (( ، )) بضغ  : )) دـننام دـنا ،  هدرک  رکذ  تبیغ  هزیگنا  يارب  يدّدـعتم  لماوع  قالخا  ملع  ياـملع  تبیغ  هزیگنا  لـماوع و 
زا ترابع  نآ  هدرمـش و  رب  تبیغ  هزیگنا  يارب  يرگید  لماع  رـصاعم ،  ناقّقحم  زا  یـضعب  اهنیا .  لاثما  و  يزاـب ))  کـقلد  (( ، )) دـسح ))

تسا ندرک  تبیغ  هلمج  زا  ناهانگ ،  زا  يرایسب  ءاشنمرس  ندوب  لطاب  لطاع و  يا و  همانرب  یب  يراکیب و  دنا :  هتفگ  تسا و  يراکیب ))  ))
یم هدولآ  نآ  لاثما  ینیچ و  نخـس  تمهت و  تبیغ و  دـننام  یقـالخا ،  داـسف  هب  رتشیب  لـبنت  راـکیب و  دارفا  هک  هدـش  تباـث  مه  هبرجت  هب  و 

روهـشم میدـق  رد  اهنز   : )) دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  هر )   ) يرهطم هّللا  تیآ  تسا .  ندرک  تبیغ  لماوع  زا  يراکیب ))   )) نیا رب  اـنب  دـنوش . 
نک تبیغ  ًاسنج  تسا و  نیا  شتعیبط  نز  هک  دوب  هدش  فورعم  هنانز  تلـصخ  کی  ناونع  هب  نیا  دیاش  دـننک .  یم  تبیغ  دایز  هک  دـندوب 

هک ییاهنز  تانّیعتم ،  ياـهنز  ًاـصوصخم  نز  هک  دوب  نیا  شتّلع  دـننک .  یمن  قرف  درم  نز و  تسین ،  يزیچ  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا ؛ 
یجراخ هن  یلخاد و  هن  يراک ،  چـیه  یلغـش و  چـیهدنداد  یم  ماـجنا  رکون  تفلک و  ار  ناـشیاهراک  همه  هناـخ ،  رد  دـنا و  هتـشاد  تفلک 

مه نز  کی  دیاب  هدوبن ؛  هک  مه  ملع  لها  هدرک و  یمن  هعلاطم  هک  مه  باتک  دنکن ،  يراک  چیه  دنیـشنب و  دـیاب  بش  ات  حبـص  تشادـن ، 
؛  هدوب يرورـض  رما  کی  ناشیارب  نیا  و  هدوبن ،  زاب  ناشیور  هب  ندرک  تبیغ  زا  ریغ  یهار  دنک ؟  هچ  نز  نآ  اب  دـنک ؛  ادـیپ  شدوخ  نءاش 

جیار ردـقنآ  رامق  اه  هداوناخ  رد  اکیرمآ  تالایا  ای  اهرهـش  زا  یکی  رد  دـندوب . . .  هراچیب  تخبدـب و  اعقاو  دـندرک  یمن  تبیغ  رگا  ینعی 
اهنز هک  دوب  نیا  همه  تیاکـش  و  دوب ،  هتفای  جاور  يرامیب  کی  تروص  هب  اه  هناـخ  رد  دـندوب و  هدرک  تداـع  نآ  هب  اـهنز  هک  دوب  هدـش 
رخآ یلو  دـنربب .  نوریب  مدرم  رـس  زا  ار  يرامیب  نیا  اهنآ  هک  دنتـشاذگ  اهظعاو  هدـهع  هب  ار  نیا  لّوا  دـنرادن .  راـمق  زا  ریغ  يراـک  رگید 
راثآ راـمق و  ياـهنایز  رد  هظعوم  هب  دـندرک  عورـش  اـهظعاو  دور .  یمن  نیب  زا  يراـمیب  هک  دورن  ناـیم  زا  شتّلع  اـت  دراد ؛  ّتلع  يراـمیب 
لیبق زا  یتسد  ياهراک  دـمآ و  منک .  یم  هجلاعم  ار  يرامیب  نیا  نم  هک  تفگ  دـش و  ادـیپ  رادرهـش  کی  تشادـن .  رثا  یلو  نآ ؛  يورخا 
رامق زا  تسد  اهنز  هک  دیـشکن  یلوط  درک .  نییعت  بوخ  ياه  هزیاج  تشاذـگ و  بوخ  ياه  هقباسم  اـهنز  يارب  درک و  قیوشت  ار  ینتفاـب 

اهنآ جایتحا  يراکیب و  رامق ،  هب  اهنز  نتخادرپ  ّتلع  هک  دوب  هدیمهف  هداد و  صیخشت  ار  ّتلع  درم  نآ  دنتخادرپ .  اهراک  نیا  هب  هدیـشک و 
اهنآ نایم  رد  یحور  الخ  کی  عقاو  رد  ینعی  دربب  نایم  زا  ار  رامق  تسناوت  اـت  دروآ  دوجو  هب  ناـشیارب  يرگید  راـک  تسا .  یمرگرـس  هب 

هب الخ  نآ  ات  درب و  نیب  زا  ار  رامق  دوشب  ات  درک  رپ  دـیاب  ار  ـالخ  نیا  هک  دـیمهف  مدآ  نآ  دوب ؛  هاـنگ  نیا  ءاـشنم  ـالخ  نآ  تشاد و  دوجو 
و تبیغ ))   )) هب ندـش  هدوـلآ  لـماوع  زا  یکی  هک  نیا  هصـالخ  ( 392  (( . ) تـشادرب ناـیم  زا  ار  نآ  ناوـت  یمن  دوـشن  رپ  يرگید  هلیـسو 
و دـشاب ؛  یم  یلبنت  يراکیب و  زا  زیهرپ  راک و  هب  لاغتـشا ))   )) نآ زا  يریگولج  مهم  ياههار  زا  یکی  تسا و  يراکیب ))   )) رگید ناهانگ 

ریما هچنانچ  دـنامب ،  ناما  رد  نارگید  ییوج  بیع  زا  هلیـسو  نیدـب  ات  دزادرپب  شیوخ  بویع  یـسررب  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  راـک  نیرتهب 
هک یـسک  لاح  هب  اشوخ  مدرم  يا  ( 393 ( ؛  ساّنلا ِبُویُع  ْنَع  ُُهْبیَع  ُهَلَغَـش  ْنَِمل  یبوُط  ساّنلا  اهّیا  اـی   : )) دـیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملا 

همیمذ تافـص  زا  يرایـسب  دننام  تبیغ ))   )) نآ هبوت  تبیغ و  جالع  - 4 دراد . )) زاـب  نارگید  ییوجبیع  زا  ار  وا  شدوخ  بیع  هب  لاغتـشا 
يوربآ هتـسویپ  هک  نیا  زا  درب و  یم  تّذل  دوخ  راک  زا  هدننک  تبیغ  هک  يا  هنوگ  هب  دیآ ،  یم  رد  یناور  يرامیب  کی  تروص  هب  ًاجیردت 
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تبیغ هک  تسا  اجنیا  تسا .  یقالخا  كانرطخ  رایـسب  لـحارم  زا  یکی  نیا  دـنک و  یم  يدونـشوخ  اـضر و  ساـسحا  دزیرب ،  ار  نآ  نیا و 
؛  دزادرپـب دـنز ،  یم  نماد  هاـنگ  نیا  هب  تسا و  وا  حور  قاـمعا  رد  هک  تبیغ  ینورد  ياـه  هزیگنا  ناـمرد  هب  زیچ  ره  زا  لـبق  دـیاب  هدـننک 

رّکفت يزاس و  دوخ  قیرط  زا  دیاب  ینیب . ))  رترب  دوخ   )) و توادع ))   )) و يزوت ))  هنیک   )) و دـسح ))  )) و لخب ))   )) نوچمه ییاه  هزیگنا 
لد ناج و  زا  ار  اهیگدولآ  نیا  سفن  تضایر  قیرط  زا  نینچمه  و  دروآ ،  یم  راب  هب  هک  یموش  جیاتن  تشز و  تافص  نیا  ءوس  بقاوع  رد 

دراد سانلا ))  قح   )) هبنج تبیغ  هک  اجنآ  زا  دیآرب و  هبوت ))   )) ماقم رد  سپـس  دراد .  زاب  تبیغ  هب  یگدولآ  زا  ار  نابز  دناوتب  ات  دیوشب ، 
 ، دشاب هتـسبرس  تروص  هب  دنچ  ره  دنک ،  یهاوخ  رذع  وا  زا  دنک ،  یمن  داجیا  يا  هزات  لکـشم  دراد و  تبیغ  بحاص  هب  یـسرتسد  رگا  ، 
يا هزات  داسف  لماع  ادابم  دهدن ،  يرتشیب  حرـش  و  شخبب ،  ارم  ما ،  هدرک  تبیغ  امـش  زا  يربخ  یب  ینادان و  رثا  رب  یهاگ  نم  دـیوگب  ًالثم 

هب دیاش  دهد ،  ماجنا  کین  لمع  دنک و  رافغتسا  وا  يارب  تسا ،  هتفر  ایند  زا  ای  دسانش ،  یمن  ار  وا  ای  درادن  فرط  هب  یسرتسد  رگا  دوش و 
هراب رد  نخس  نیرخآ   )) تبیغ رد  انثتـسا  دراوم  - 5 ( 394 (( . ) دزاس یـضار  ار  لباقم  فرط  دـشخبب و  ار  يو  لاعتم  دـنوادخ  نآ  تکرب 

 ، رـسمه باختنا  يارب  ًالثم  تروشم ))   )) ماقم رد  هاگ  هکنیا  هلمج  زا  دراد ،  ییاهانثتـسا  رگید  نوناق  ره  دننام  تبیغ ،  نوناق  هکنیا  تبیغ 
 ، تسا یمالـسا  مّلـسم  نوناق  کی  هک  تروشم  رد  تناـما  دـنک ،  یم  ناـسنا  زا  یلا  ؤس  یـسک  نآ  دـننام  راـک و  بسک و  رد  کیرـش  اـی 
 ، دریگ یم  ماجنا  ّتین  نینچ  اب  هک  یتبیغ  نینچ  دتفیب و  ماد  رد  یناملـسم  ادابم  دیوگب ،  دراد  غارـس  فرط  زا  یبویع  رگا  دـنک  یم  باجیا 

تروص مّلظت  ّقح و  قاقحا  يارب  اـی  دـشاب ،  راـک  رد  تروشم  فدـه  دـننام  یّمهم  فادـها  هک  يرگید  دراوم  رد  نینچمه  تسین .  مارح 
ار وا  هانگ  رگا  تسا و  جراخ  تبیغ  عوضوم  زا  تسا   (( قسف هب  رهاـجتم   )) حالطـصا هب  دـنک و  یم  هاـنگ  اراکـشآ  هک  یـسک  هّتبلا  دریگ . 

 (( . تسا رهاجتم  نآ  هب  تبـسن  هک  تسا  یهانگ  صوصخم  مکح  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  درادـن ،  يداریا  دـننک  وگزاب  وا  رـس  تشپ 
 . دنز یم  رس  وا  زا  افخ  رد  ینلع و  ریغ  روط  هب  هک  یناهانگ  هن  دهد  یم  ماجنا  ار  نآ  ینلع  و  ( 395)

ناراب بآ  ایند و  یگدنز  لَثَم  - 35

ُجیِهَی َُّمث  ُُهتاَبَن  َراَّفُْکل  َبَجْعَءا ا  ٍْثیَغ  ِلَثَمَک  ِدـَلْوال  اَو  ِل  اَْومال  ِیف ا  ٌُرثاَکَتَو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخاَفَتَو  ٌۀَـنیِزَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اَْینُّدـلا  ُة  اوَیَْحل  اَمَّن ا  َءا  ْاَّوُمَلْعا  ) 
دینادب ( )) 396  ( . ) ِروُرُْغل ُعَتَم ا  الِإ  آَْینُّدلا  ُة  اوَیَْحل  اَمَو ا  ٌن  اَوْضِرَو  ِهَّللا  ِم  َنّ ٌةَرِفْغَمَو  ٌدیِدَش  ٌباَذَع  ِةَرِخال  ِیفَو ا  اًمَطُح  ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْصُم  ُهلَرَتَف 
یناراب دننامه  تسا ،  نادنزرف  لاوما و  رد  یبلط  نوزفا  امش و  نایم  رد  یشورف  رخف  یتسرپ و  لّمجت  یمرگرس و  يزاب و  اهنت  ایند  یگدنز 
لیدبت سپس  ینیب ؛  یم  گنر  درز  ار  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  کشخ  سپس  درب ،  یم  ورف  یتفگش  رد  ار  نازرواشک  شلوصحم  هک 
تسین بیرف  عاتم  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  لاح )  ره  هب  ( ؛  یهلا ياضر  ترفغم و  ای  تسا ،  دیدش  باذع  ترخآ ،  رد  و  دوش !  یم  هاک  هب 
رخافت زج  دبا  تاریخ  دراد ز  ناتزاب  دـب  ّیلوغـشم  لافطا و  يزاب  وهل  بعل و  زج  يویند  تایح  نیا  وهـس  یب ز  دوبن  هکنیا  دـینادب  یم  (( . 

دالوا و لام  ینوزف  رد  ناتنیب  رخافت  تاـهابم و  مه  نآ  هک  ینعی  یـشیارآ  زج  تسین  شتمعن  اـی  دـلو  لاـم و  رد  تسین  شتنیز  رثاـکت  زج 
مغ رب  لد  هب  ددرگ  شیداش  فَسا  هودـنا و  وت  رب  يو  زا  دـنام  فرط  ربددرگ  هچیزاب  نیا  دوز  دـلو  لام و  نیا  لصاح  دـشخب  هچ  ات  ددـع 

تـساکب اـیند  شلوا  تفگ  یـضترم  دوـمن  زا  دـتفا  شتآ  هرارـش  نوـچ  دوـب  هک  یتاـهابم  رخف و  همهنآ  همه  مه  زا  ورف  دزیر  شتنیز  همه 
هایگ ناز  دیورب  دـیآ  نیمز  رب  لحم  رد  ناراب  دـننام  دوب  ناک  لَثَم  ناس  نیا  دـنز  یم  ایند  هب  ّقح  ( 397  ) تسانف رخآ  انع و  دشاب  شطـسوا 

رم بیجع  يایشا  رفاک ز  نم و  ؤم  تسا  تنیز  زا  تفگش  مه  ار  نارفاک  تستربع  ایند  شباجعا ز  نم  ؤم  هاگب  درآ  تفگـش  رد  ار  نارفاک 
نی ز نوزف و  شلوقعم  كاردا  دوش  نآ  لغتـشم  نآ  تروص  رب  دوش  نی  لقتنم و  قح  تردـق  رب  دوش  نآ  بیـصن  دـشاب  ار  ود  ره  بّجعت 

يایشا اهتعنـص و  هک  ای  عیفر  تارامع  بابـسا و  هک  ای  اهرهن  اهغاب و  زج  درگنن  اهرهـش  رد  درخ  مک  تحایـس  زا  نورب  دهنن  اپ  تاسوسحم 
زج نیا ،  زا  كاخ  زج  درگنن  نامسآ  نیمز و  دنیب  را  قمحا  دوجو  ناونع  لصا و  رب  درب  یپ  ( 398) دومن رد  یهاک  ّرپ  کی  زا  فراع  عیدب 

دنیب رگد  نـی  و  ( 399  ) نْوـَل اـپ ز  نوریب  هداـهنن  یکی  نآ  نف  ملع و  نآ  لاـمک  ردـنا  ار  ود  ره  نت  ود  ینیب  ناـشناد  یعیبـط  زا  نآ  زا  دود 
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رگید زور  ددرگ  گرب  يو  بـیکرت  يزبـس و  دــنیبب  ناو  ( 403) ْیَم ِْفیَک  دـنیبب  ( 402) زَر گربز  نـیا  ( 401  ) نْوَـک ار ز  ( 400  ) نِّوکُم
او کـشخ  يدرز  دـعب  هاـیگ  نآ  يزبس  دـعب  زا  کـشخ  درز و  ُهارَتَف  ُجـیهَی  َُّمث  ناز  تفگ  درم  روز  هوکـش و  رب  دـیازف  یم  درز  کـشخ و 
نآ لاوز  دـشاب  ناهج  رد  تابث  يزور  زج  تسین  ار  وا  هکناز  تافتلا  دـنمدرخ  يو  رب  دروان  دَُوب  یناـف  ناـهج  لاـم  نینچمه  دوش  هتـسکش 
رپ ناهج  نیا  یگدنز  قح  شزرمآ ز  يدونـشوخ و  تسه  قرو  تروص  نیا  زا  ددرگرب  هکنوچ  دـیدش  شجنر  ترخآ  ردـنا  کیل  دـیدپ 

یمرگرـس  (( ، )) يزاب  )) هلحرم جنپ  رد  ار  ایند  یگدنز  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هیبشت  هجو  ( 404) رورغ زا  یعاتم  زج  دشابن  یم  رورش 
نانچ دوش و  یم  لزان  نامسآ  زا  هک  هدومن  هیبشت  یناراب  هب  ار  نآ  هاگنآ  هدومن و  میسرت  رثاکت ))  )) و رخافت ))  (( ، )) یتسرپ لّمجت  (( ، ))

یم لیدبت  هاک  هب  هتسکش و  مهرد  کشخ و  درز و  سپس  درب ،  یم  ورف  یتفگش  رد  ار  ناعراز  یّتح  شناهایگ  هک  دنک  یم  هدنز  ار  نیمز 
یمدآ و رمع  نینس  هب  رظان  هدش  رکذ  هفیرش  هیآ  رد  هک  یتلصخ  جنپ  نیا   : )) تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  هّرـس  سّدق  یئاهب  خیـش  زا  ددرگ . 

هرود دراو  سپس  دراد .  يزاب  و  بعل ))   )) هب يدیدش  هقالع  هرود  نیا  رد  هک  تسا  یکدوک ))   )) نارود تسخن  تسوا .  یگدنز  نارود 
هب هرود  نیا  رد  هک  دـسر  یم  ارف  یناوج ))   )) هرود دـعب  دروآ .  یم  يور  اهیمرگرـس  و  وهل ))  )) هب هرود  نیا  رد  دوش ،  یم  یناوجون ))  ))
 ، دوش راوس  یهّجوت  بلاج  بکرم  دـنک ،  هّیهت  يرخاـف  ساـبل  هک  تسا  نیا  رکف  هب  هراومه  دـیارگ و  یم  شیارآ  لّـمجت و  و  تنیز ))  ))

رکف هب  رتـشیب  هرود  نـیا  رد  دـسر .  یم  ارف  تلوـهک ))  يریپ و   )) هرود درذـگب ،  هـک  هـلحرم  نـیا  زا  و  دـشاب و . . .  هتـشاد  ییاـبیز  لزنم 
 (( یگدروخلاس  )) هرود ینعی  مجنپ  هلحرم  هب  ماجنا  رـس  و  دوش .  یم  هدنز  وا  رد  یبلط  رخف  ّسح  دتفا و  یم  بسن  بسح و  هب  رخافت )) ))

دندقتعم یضعب  ( )) . . . 405 (( . ) دنک یم  بلج  دوخ  هب  ار  شرکف  نادـنزرف  لاوما و  رد  ینوزف  و  رثاکت ))  )) هرود نیا  رد  هک  دـسر  یم 
یماگنه و  ددرگ ،  یم  غلاب  لاس  لهچ  هبًاعومجم  و  دریگ ،  یم  ار  ناسنا  رمع  زا  لاـس  تشه  هناـگجنپ  ياـه  هرود  نیا  زا  يا  هرود  ره  هک 

نامه رد  ناش  تیـصخش  اهناسنا  زا  یـضعب  هک  تسا  نکمم  ًالماک  زین  رما  نیا  ددرگ .  یم  تیبثت  ناـسنا  ّتیـصخش  دیـسر  ّنس  نیا  هب  هک 
فّقوتم یتسرپ  لّمجت  نارود  رد  ای  دنـشاب و  يریگ ))  هکرعم  یمرگرـس و  يزاـب و   )) رکف رد  يریپ  اـت  ددرگ و  فّقوتم  مّود  لّوا و  هلحرم 

یناریپ تلوهک و  ّنس  رد  دنتـسه  یناکدوک  اهنیا  دـشاب ،  یتنیز  سابل  بکرم و  هناخ و  ندرک  مهارف  گرم  مد  ات  ناشرکف  رکذ  و  ددرگ ، 
هیآ 24 سنوی ))  هروس   )) رد ناراب ))   )) بآ هب  اـیند  یگدـنز  هیبشت  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  ( 406  ! (( . ) كدوک هیحور  اـب  دنتـسه 

تسا هایگ ))   )) یلصا رصنع  لیثمت  هس  نیا  رد  دنا :  هتفگ  یـضعب  تسا .  هدمآ  زین  لثم 26 )  ) هیآ 45 فهک ، ))  هروس   )) رد و  لثم 17 ) )
 ، ناهایگ تاـیح  دـننامه  ناـهج ،  نیا  یناگدـنز  هک  تسا  نینچ  لـثم  هس  ره  ياـنعم  هصـالخ  اریز  دراد ،  رارق  مّود  هجرد  رد  بآ ))   )) و

هروس  )) رد هدـش ، )  ورد  (( ) دیـصح  )) ار ناهایگ  یگدـنز  ناـیاپ  سنوی ))  هروس   )) رد ( 407  . ) تسا یناف  رذـگ و  دوز  تّدـم و  هاـتوک 
تاغل و حیضوت  تسا .  هدرک  ریبعت  هاک )  هدنکارپ  يازجا   (( ) ماطُح  )) ثحب دروم  هیآ  رد  و  هدش )  هتسکش  مه  رد   (( ) میـشه  (( )) فهک

نیا ددرگ و  ریزارـس  اهبل  زا  هک  تسا  ناهد  بآ  ینعم  هب  رابغ ) نزو  رب   (( ) باعل  )) هدام زا  لـصا  رد  جزل )  نزو  رب   (( ) بَِعل  )) اه 1 هتکن 
2 ( 408 (( . ) دریگ یم  ماجنا  فدـه  نودـب  هک  تسا  ناهد  زا  باعل  شزیر  دـننامه  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـنیوگ ،  یم  بعل  ار  يزاب  هک 

لد ایند  هب  اهنت  هک  ییاهنآ  نیا  رب  انب  دراد .  زاب  یتایح  مهم و  ياهراک  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هدننک  مرگرس  لمع  ره  يانعم  هب  وهل )) ))
همه زا  هتخادرپ و  یمرگرس  يزاب و  هب  رمع  کی  هک  دنتـسه  يزابـسوه  ناکدوک  عقاو  رد  دنبلط ،  یمن  دنیوج و  یمن  نآ  زج  دنا و  هتـسب 

زا یمرگرـس  يزاب و  هب  ایند  یگدنز  هیبشت  يزابکاخ  نالفط  دننام  ینک  ینک  يزاجم  خاک  نیا  رد  یک  ات  الد  دـنا !  هدـنام  ربخ  یب  يزیچ 
شا يزوریپ  هن  دـنرود ،  یقیقح  یگدـنز  نتم  زا  هک  دنتـسه  ساسا  یب  یلاخوت و  ياهراک  ًالومعم  اهیمرگرـس  اهیزاب و  هک  تسا  رظن  نیا 

يزاب رد  ناکدوک  هک  دوش  یم  هدید  رایسب  ددرگ !  یم  زاب  دوخ  ياج  هب  زیچ  همه  يزاب  نایاپ  زا  سپ  اریز  شتسکش ،  هن  دراد و  تقیقح 
ریما زا  يربخ  هن  هک  درذـگ  یمن  یتعاساما  دـنمان ،  یم  هلفاـق ))   )) ار يرگیدو  دزد ))  )) ار یکی  ریزو ، ))  )) ار يرگید  و  ریما ))  )) ار یکی 

ای قشع  ای  گنجزا  ییاـه  هنحـص  دوش ،  یم  ماـجنا  یمرگرـس  روظنم  هب  هک  ییاـه  همانـشیامن  رد  اـی  هلفاـق و  هنو  دزد  هنو  ریزو  هن  تسا و 
نیا مدرم  نآ ،  نارگیزاب  هک  دـنام  یم  يا  همانـشیامن  هب  ایند  تسین .  مادـکچیه  زا  يربخ  یتعاس  زا  سپ  اـما  ددرگ ،  یم  مّسجم  توادـع 
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یم مالعا  شیامن  یمرگرـس و  نیا  نایاپ  دوز  هچ  اّما  دراد ،  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  دنمدرخ  دارفا  یتح  هناکدوک  يزاب  نیا  هاگ  دنناهج و 
 ، گنراگنر ياهاذـغ  رد  شیارآ  ًـالثم :  دـنک ،  بوذـجم  ار  هدـننیب  هک  تسا  یـشیامن  شیارآ و  ياـنعم  هب  تنیز ))   )) 3 ( 409  . ) ددرگ

عقاو شهوکن  دروم  مالسا  رد  هچنآ  یلو  متسیس و . . .  نیرخآو  نردم  ياهبکرم  شارخنامسآ ،  ياهنامتراپآ  نوگانوگ ،  رخاف  ياهـسابل 
زا ار  نوراق ))   ، )) لاعتم دنوادخ  ایند .  بهاوم  تعیبط و  ياه  ییابیز  زا  يداع  هدافتـسا  هن  تسا ،  یتسرپ  لّمجت  تنیز و  شیامن  هدـش ، 

درک و یم  شتورث  لام و  بوذجم  ریقحت و  ار  نامیا  تسـس  مدرم  دوخ ،  تالمجت  تورث و  شیامن  اب  هک  تسا  هدومن  تّمذم  تهج  نیا 
 : ) . . . دنتفگ یم  دندیشک و  یم  لد  زا  ینازوس  هآ  هک  داد  یم  ناکت  ياج  زا  ار  ناشبلق  تنیز ))  شیامن   )) هدننک هریخ  هنحص  نانچ  نآ 

یتسار هب  میتشاد !  زین  ام  تسا  هدش  هداد  نوراق  هب  هچنآ  دننامه  شاک !  يا  ( )) 410  ( . ) ٍمیِظَع ٍّظَح  وَُذل  ُهَّنِإ  ُنوُرَق  َِیتوُءا  آَم  َْلثِم  اََنل  َْتیَلَی 
 . دشاب قلخ  سردایرف  ثایغ و  هک  دنا  هتفگ  ثیغ  تهج  نآ  زا  ار  نآ  تسا و  ناراب  يانعم  هب  ثیغ ))   )) 4 دراد . )) !  یمیظع  هرهب  وا  هک 
رد رفک ))  )) اریز نامیا ،  یب  دارفا  هن  تسا ،  نازرواشک  ياـنعم  هب  نارّـسفم ،  رثکا  رظن  قبط  ثحب  دروم  هیآ  رد  راّـفک ))  )) هملک  5 ( 411)

هتفگ رذب  هدنناشوپ  ینعی  رفاک ،  وا  هب  ور  نیا  زا  دـناشوپ ،  یم  كاخ  ریز  رد  ار  رذـب ))  )) زرواشک نوچ  تسا و  ندـناشوپ  يانعم  هب  لصا 
ثحب دروم  هیآ  تقیقح  رد  دـناشوپ .  یم  ار  نآ  هدومن و  نامتک  ار  ّقح  هک  دـنیوگ  یم  رفاک  تهج  نیا  زا  مه  ّقح  رکنم  هب  تسا و  هدـش 

؛ ) َعاّرُّزلا ُبِْجُعی   : ) دـیوگ یم  دـنک  یم  هاـیگ  روآ  تفگـش  ناوارف و  ّومن  زا  نخـس  یتـقو  هک  دـشاب  یم  حـتف ))  هروس   )) هیآ 29 دننامه 
دنا هداد  لامتحا  زین  نارّسفم  زا  یـضعب  یلو  هدش .  هتفگ  عاّرُز ))  (( ، )) راّفک  )) هملک ياج  هب  هک  دروآ )) یم  رد  یتفگـش  هب  ار  ناعراز  ))
رفاک عراز  ینعی  تسا ،  رتشیب  ایند  تنیز  هب  نارفاک  باجعا  اریز  دشاب ،  دـنوادخ  هب  تبـسن  نارفاک  نامه  اجنیا  رد  راّفک ))  )) زا روظنم  هک 
دوخ تاسوسحم و  هب  شهّجوت  مامت  دلاب و  یم  دوخ  هب  هدز  تفگـش  دـنک ،  یم  هدـهاشم  ار  دوخ  تعارز  یباداش  توارط و  هک  یماگنه 

 (( نیملاعلّابر  )) ینعی یقیقح  عراز  هّجوتم  شرکف  درگن ،  یم  ار  دوخ  تعارز  ناوارف  ّومن  دـشر و  یتقو  نم  ؤم  عراز  یلو  تسا ،  تعارز 
زا يا  هّدـع  یلو  ناهایگ .  یباداش  توارط و  هن  دراد ،  یم  او  یتفگـش  هب  ار  وا  راگدوررپ  تردـق  دوش و  یم  ملاع  همه  هدـنهد  شرورپ  ، 

عاتم  )) 6 ( 412  . ) دنکیرش یتفگش  نیا  رد  رفاک  نم و  ؤم  اریز  دسر ،  یمن  رظن  هب  بسانم  نادنچ  ریسفت  نیا  دنیوگ :  یم  رصاعم  نارّـسفم 
تـسا نیا  شموهفم  هدیمان ،  بیرف  يالاک  ینعی  رورغلا ، )) عاتم   )) ار ایند  هک  نیا  تسا .  يریگ  هرهب  عّتمت و  لیاسو  هنوگره  يانعم  هب  (( 

 ، دـهد یمن  بیرف  ار  یـسک  ایند  هتبلا  نارگید .  نداد  بیرف  مه  دوخ و  نداد  بیرف  مه  يراکبیرف ؛  يارب  تسا  يرازبا  هلیـسو و  اـیند  هک 
 ، دـنک یمن  ناـهنپ  ار  يزیچ  اـیند  دـننک ،  یفخم  ار  يزیچ  هک  تسا  ییاـج  رد  بیرف  اریز  دروخ ،  یم  ار  اـیند  بیرف  هک  تسا  ناـسنا  نیا 

یحابص دنچ  دندمآ و  امـش  ناینیـشیپ  همه  دادجا و  ناردپ و  متـسه ،  یتابث  یب  ینوگرگد و  رییغت و  لحم  نم  دیوگ :  یم  فاص  ُكر و 
هاگرارق  )) هن متسه  هاگرذگ ))   )) نم مرادن ،  دارفا  یمئاد  تنوکـس  يارب  ییاج  نم  تفر ،  دیهاوخ  مه  امـش  دنتفر و  دندوب و  نم  نامهم 

رب انب  تسا .  هدش  نایب  یهلا  يایلوا  تعیبط و  ملاع  دوخ  ّطسوت  نابز  دـص  اب  بلطم  نیا  و  ینوکـسم ))  لزنم   )) هن متـسه  لپ ))   )) نم (( ، 
دنناد یم  هاگرذگ ))   )) ار ایند  هک  يدارفا  یلو  دنرگنب ،  نادب  هاگرارق ))   )) هاگدـید زا  هک  تسا ))  بیرف  يالاک   )) یناسک يارب  ایند  نیا 

رد تسا و  يدبا  تداعـس  دـیواج و  یگدـنز  نآ ،  هجیتن  هک  تسا  يدوسرپ  هناختراجت ))   )) هکلب تسین ،  بیرف  عاتم  نانآ  يارب  اهنت  هن  ، 
يارس رد  (( ؛ ) 413  . . . () ٌن اَوْضِرَو  ِهَّللا  ِم  َنّ ٌةَرِفْغَمَو  ٌدیِدَش  ٌباَذَع  ِةَرِخال  ِیفَو ا  دیامرف . . . ( :  یم  هک  هدـش  هراشا  نادـب  ثحب  دروم  هیآ 
بیرف هک  یناسک  ینعی  یهلا ؛ ))  ناوضر  ترفغم و  لومـشم  ای  دندیدش و  باذع  راتفرگ  ای  دنتـسین : ) جراخ  لاح  ود  زا  اهناسنا   ) ترخآ

 ، ناشراک هجیتن  دنا ،  هداد  رارق  یبلط ))  نوزف   )) و رخافت ))  (( ، )) یتسرپ لّمجت   (( ، )) یمرگرـس  (( ، )) هچیزاب  )) لحم ار  ایند  هدروخ و 
ینابدرن هلیـسو و  ار  نآ  دنا و  هتخانـش  یتسرد  هب  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  ایند  هک  ییاهنآ  یلو  تسین .  يرگید  زیچ  هجنکـش  باذـع و  زج 

يدونشوخ تیاضر و  اب  مءاوت  يدبا  تداعس  ناشرمع ،  لوصحم  هرمث و  دنا ،  هداد  رارق  یهلا  یناسنا و  يالاو  ياهشزرا  هب  ندیـسر  يارب 
 . تسا یهلا 

ناهد فپ  ادخ و  رون  لَثَم  - 36

نآرق زا  لثم  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهد فپ  ادخ و  رون  لَثَم  - 36

یَلَع ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحل  ِنیِدَو ا  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسْرَءا  َّيِذَّلا  َوُه  * َنوُرِفَْکل َهِرَک ا  َْولَو  یِهِروـُن  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  ْمِهِه  اَْوفَءاـِب  ِهَّللا  َروـُن  ْاوـُِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  ) 
یم لماک  ار  دوخ  رون  ادخ  یلو  دنزاس ؛  شوماخ  دوخ  ناهداب  ارادخ  رون  دـنهاوخ  یم  نانآ  ( )) 414 ( . ) َنوُکِرْشُْمل َهِرَک ا  َْولَو  ِلُک  ِهّ ِنیِّدلا 

بلاغ نایدا  همه  رب  ار  وا  ات  داتـسرف  ّقح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  وا  دنـشاب !  هتـشادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  دنک 
راومهان راتفگ  زا  ینعی  ّولغ  زا  دنناشن  ناشاهناهد  اب  ورف  ّقح  رون  هکنآ  دـنهاوخب  یم  دنـشاب . )) هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دـنچ  ره  دزاس ، 

هک سکنآ  تسوا  نآ  زا  هارکا  تسه  هچ  رگ  ار  نارفاـک  ناـنچ  ّقح  دـیامن  لـماک  دوخ  رون  تشرـس  دـب  زا  دـننک  قـح  لـها  رب  هک  تشز 
قح نید  نید ،  ره  هب  بلاغ  دنک  ات  بلط  ردنا  ّقح  نید  قیرط  رب  ببس  ار  تیاده  رم  دشاب  هچناو  دابع  داشرا  رهب  ربمیپ  رم  دادو  زا  داتسرف 

بلاغ دوب  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  رم  تسا  ترثک  ماهدزا و  يورز  ین  تسا  تّجح  قیرط  زا  ّتیبلاغ  قد  هارکا و  تسه  هچ  رگ  ار  ناکرشم 
 (( ییانـشور رون و   )) هب مالـسا  میلاعت  دیجم و  نآرق  ادخ و  نییآ  هیآ  نیا  رد  هیبشت  هجو  ( 415) دیهـش دش  وا  دیزی  غیت  زا  هچ  رگ  دیزی  رب 
رون دـنهاوخ  یم  اهنآ  هک  تسا  هتـشگ  هیبشت  ناهد  اـب  ندرک  توف  ندـیمد و  هب  نانمـشد  هناحوبذـم  ياهـشالت  اـه و  هئطوت  هدـش و  هیبشت 
فپ اب  دـهاوخب  ار  باتفآ  رون  نوچمه  یمیظع  رون  ناسنا  هک  تسا  کحـضم  ردـقچ  دـنزاس .  شوماـخ  ندرک  فپ  اـب  ار  یهلا  باـتملاع 

تملظ ياه  هدرپ  رد  ار  دوخ  دنشوپ و  ورف  باتفآ  زا  مشچ  رگا  دننک  یم  نامگ  هک  دنتـسه  یناشاّفخ  اهنآ  ( 416  ! . ) دنک شوماخ  ندرک 
باتفآ رازاب  قنور  دهاوخن  باتفآ  لصو  رگ  هرپ  بش  لطاب .  لایخ  یهز  دـنزیخ .  رب  رون  عبنم  نیا  اب  هلباقم  هب  دـنناوت  یم  دـنرب ،  ورف  بش 
یفرعم فیعـض  روک و  ار  نانآ  هشقن  ریقحت و  تّدش  هب  ار  مالـسا  نید  نانمـشد  اسر  هاتوک و  هیبشت  ریبعت و  نیا  اب  لاعتم  دـنوادخ  دـهاکن 
هئطوت مالسا  روهظ  زور  نیتسخن  زا  هکارچ  نآرق ،  گرزب  ییوگشیپ  نیا  ینیع  قّقحت  رب  تسا  يا  هدنز  دنس  مالـسا  خیرات   . )) تسا هدرک 

 . یعامتجا يداصتقا و  هرصاحم  قیرط  زا  هاگ  نانمشد .  رازآ  ءاذیا و  هیرخس و  قیرط  زا  هاگ  دش :  هدیچ  نآ  يدوبان  يارب  نوگانوگ  ياه 
زا هاگ  ناقفانم .  یلخاد  ياه  هئطوت  قیرط  زا  هاگ  نینح و . . .  بازحا ،  دـحا ،  ياهنادـیم  رد  نوگاـنوگ  ياـهگنج  لـیمحت  قیرط  زا  هاـگ 
 . نیملسم لّوا  هلبق  سدق و  نیمزرس  لاغشا  قیرط  زا  هاگ  یبیلص .  ياهگنج  قیرط  زا  هاگ  نیملسم .  فوفص  نایم  رد  فالتخا  داجیا  قیرط 

گنهرف زا  مالـسا  ناناوج  ندـیرب  طخ و  رییغت  همانرب  قیرط  زا  هاگ  روشک .  لـهچ  زا  شیب  هب  یمالـسا  میظع  روشک  میـسقت  قیرط  زا  هاـگ 
یماظن و رامعتسا  قیرط  زا  هاگ  ناوج .  ياهرشق  نایم  رد  هدیقع  فارحنا  قالخا و  داسف  لئاسو  اشحف و  رـشن  قیرط  زا  هاگ  شیوخ .  نهک 

شرتسگ رد  زور  هب  زور  یهلا  رون  نیا  تسا ،  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  هنوگنامه  یلو  رگید . )) . . .  قرط  زا  هاگ  و  يداصتقا .  یـسایس و 
مغر یلع  ناهج  ناناملـسم  ّتیعمج  هک  دهد  یم  ناشن  رامآ  و  دوش ،  یم  رت  عیـسو  هتـشذگ  هب  تبـسن  نامز  ره  مالـسا  هنماد  دـشاب و  یم 

هک دنهاوخ  یم  هتسویپ  اهنآ  يرآ  تسا ،  شیازفا  هب  ور  قرش ))  ياهتسیلایرتام   )) و اه )) یبیلص   )) و اهتـسینویهص ))  )) كرتشم ياهـشالت 
نیا هکنیا  هجوت  لـباق  تسا . ))  نآرق  ینادواـج  هزجعم  کـی  نیا  و   ، )) دراد يرگید  هدارا  دـنوادخ  یلو  دـنزاس ،  شوماـخ  ار  ادـخ  رون 

رد یلو  ( ، 32 هبوت /   ) تسا هدمآ  اُؤِفُْطی ) ْنَءا  َنوُدیُِری   ) دروم کی  رد  هک  توافت  نیا  اب  هدش  رکذ  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  رابود  نومـضم 
ندرک شوماخ  هب  هراشا  تسخن  هیآ  دیوگ :  یم  توافت  نیا  حیـضوت  رد  تادرفم ))   )) رد بغار ))   . )) دشاب یم  ْاوُِفُْطِیل ) َنوُدـیُِری   ) اجنیا

رداق دننکن  ای  دننک  ینیچ  همّدقم  اهنآ  هاوخ  ینعی  تسا ؛  تامّدـقم  هب  لّسوت  اب  ندرک  شوماخ  هب  هراشا  یمّود  یلو  تسا ،  همدـقم  نودـب 
 ، تسا مالـسا  هبلغ  يزوریپ و  زمر  ناـیب  هلزنم  هب  ِّقَْحل ) ِنیِدَو ا  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسْرَءا   ) هب ریبعت  دنتـسین . . .  یهلا  رون  ندرک  شوماـخ  هب 
ار دوخ  راـثآ  دـشاب  اـج  ره  رون  تسا و  یهلا  رون  نآرق  مالـسا و  تسا ،  هتفهن  يزوریپ  نیا  ّقح )) نید   )) و تیادـه ))   )) تعیبـط رد  اریز 
اب زین  هیآ  نیا  هکنیا  بلاج  دنک .  داجیا  هار  نیا  رد  يّدـس  دـناوت  یمن  نارفاک  ناکرـشم و  تهارک  تسا و  يزوریپ  هیام  دـهد و  یم  ناشن 

نیمه رد  راب  کی  و  هیآ 38 )  ) حتف هروس  رد  راب  کی  و  هیآ 32 )  ) هبوت هروس  رد  راب  کی  هدمآ :  دیجم  نآرق  رد  راب  هس  یتوافت  رـصتخم 
هچ ات  دوب ،  هداتفین  اج  ناتـسبرع  هریزج  رد  مالـسا  زونه  هک  دوب  ینامز  رد  دیکءات  رارکت و  نیا  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو  ّفص .  هروس 

گرزب ییوگـشیپ  نیا  قدص  هدنیآ  ثداوح  درک و  هیکت  هلءاسم  نیا  يور  ادّـک  ؤم  تقو  نامه  رد  نآرق  اّما  ناهج ،  رگید  طاقن  هب  دـسر 
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ياهتمـسق زا  ار  نانمـشد  و  دش ،  بلاغ  رگید  بهاذـم  رب  یلمع  تفرـشیپ  رظن  زا  مه  قطنم و  رظن  زا  مه  مالـسا  ماجنارـس  دومن و  تباث  ار 
اب ام  هدیقع  هب  يورشیپ  نیا  ییاهن  هلحرم  هّتبلا  تسا .  يورشیپ  لاح  رد  زین  نونکا  مه  تفرگ و  ار  اهنآ  ياج  دز و  بقع  ناهج  زا  یعیـسو 

(417  (( . ) تسا میظع  روهظ  نآ  رب  یلیلد  دوخ  تایآ  نیا  هک  دبای  یم  ققحت  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح   )) روهظ

شوگ زارد  لَثَم  - 37

يِدْهَی ا ُهَّللاَو َال  ِهَّللا  ِتَیَاِب  ْاُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقل  ُلَثَم ا  َْسِئب  ( 418) اًراَفْـسَءا ُلِمْحَی  ِراَمِْحل  ِلَثَمَک ا  اَهُولِمْحَی  َْمل  َُّمث  َۀلَرْوَّتلا  ْاُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَثَم  )
ییاهباتک هک  دنتـسه  یـشوگزارد  دـننام  دـندرکن ،  ادا  ار  نآ  قح  یلو  دـندش ،  تاروت  هب  فّلکم  هک  یناسک  ( )) 419  ( . ) َنیِِملَّظلا َمْوَْـقل 

 ، دنراد يدب  لاثم  دندرک ،  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  یهورگ  دمهف ) !  یمن  نآ  زا  يزیچ  اما  دشک  یم  شود  رب  ار  نآ   ، ) دنک یم  لمح 
دندرکن سپ  ار  نآ  لمح  دنسپ  ردنا  دنا  هتشگ  هدرک  راب  دنچ  تاروت  رب  هک  نانآ  لثم  رد  دنک . )) یمن  تیاده  ار  رگمتـس  موق  دنوادخ  و 

یب نآ  شیوخ  تشپ  زا  ربخ  یب  باتک  رافـسا و  لمح  دـیامن  یم  باتع  زک  يرامح  نآ  لاثم  رب  نآ  لمح  ِّقح  دوب  هکنانچ  نآ  ناسک  نآ 
نامگ زا  دندرک  بیذکت  ناسک  نآ  هوجو  زا  دنوادخ  تایآ  هب  هک  هورگ  نآ  لاثم  انام  دوب  دب  زیچ  هچ  دشاب  یم  تسا  راب  رد  هچنآک  زیمت 

توالت ای  تاروت  مان  هب  اهنت  هک  ار  دوهی ))  )) یضار دوخ  زا  موق  هیآ ،  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هیبشت  هجو  ( 420  ) ناملاظ رب  ادخ  دیامنن  هار 
نآ تشپ  رب  ییاهباتک  هک  هدرک ))  هیبشت  یـشوگ  زارد   )) هب دنیامن ،  لمع  دننک و  هشیدـنا  نآ  ياوتحم  رد  هکنآ  یب  دـندرک ،  تعانق  نآ 

ای دراد  تشپ  رب  بوچ  گنـس و  هک  درادـن  توافت  شیارب  و  دـنک ،  یمن  ساـسحا  ینیگنـس  زج  يزیچ  باـتک  زا  وا  و  دـننک ،  راـب  ناویح 
نیا هک  تسا  ینادان ))  تقامح و   )) تهابـش هجو  تسا .  نآ  رد  یگدـنز  ياه  همانرب  نیرتهب  شنیرفآ و  رارـسا  نیرت  قیقد  هک  ییاـهباتک 
نایب ناوت  یم  لمع ))  یب  ملاع   )) يارب هک  تسا  یلاثم  نیرت  اـیوگ  نیا  ( )) 421  . ) تسا ماع  ّصاخ و  لثملا  برـض  تهج  نیا  رد  ناویح 

 ، دـنراد راک  رـس و  نآرق  ظافلا  اـب  هک  يدارفا  و  دریگ .  هرهب  نآ  تاـکرب  زا  هکنآ  یب  دراد  شود  رب  ار  ملع  تیلو  ؤسم  ینیگنـس  هک  درک 
نیتسخن تایآ  ندینـش  اب  دوهی ))  )) هک دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  دنا .  هیآ  نیمه  لومـشم  دنربخ ،  یب  نآ  یلمع  همانرب  اوتحم و  زا  یلو 

و میباتک ،  لها  زین  ام  هک  دنـشاب  هتفگ  دـیوگ ،  یم  نخـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  تثعب  تبهوم  زا  هک  نآ  دـننام  هروس و  نیا 
اپ ریز  ار  تاروت ))   )) ياهروتـسد هک  هدـئاف ؟  هچ  دـیوگ :  یم  اهنآ  خـساپ  رد  نآرق  میتسه ،  میلک ))  یـسوم  ترـضح   )) تثعب هب  رختفم 

یتشونرـس دنـشاب  بقارم  هک  ناناملـسم  همه  هب  تسا  يرادشه  لاح  ره  هب  یلو  دـیدرکن .  هدایپ  زگره  دوخ  یگدـنز  رد  ار  نآ  دـیداهن و 
نیا يارب  هدیدرگ ،  لزان  اهنآ  رب  هک  دیجم )) نآرق   )) نیا و  هدش ،  اهنآ  لاح  لماش  هک  یهلا  میظع  لضف  نیا  دـننکن ،  ادـیپ  دوهی  نوچمه 

زا رفـس  ماگنه  هب  ثداوح  زا  ظفح  يارب  ای  دننک ،  لیامح  مخز ))  مشچ  ذـیوعت   )) ناونع هب  ای  دروخب ،  كاخ  اه  هناخ  رد  اهنت  هک  تسین 
ار نآ  ّدـح  نیا  ات  و  دنتـسرفب ،  هزات  هناخ  هب  بوراج ))   )) و هنییآ ))   )) هارمه دـیدج  هناخ  نوگـش  تنمیم و  يارب  اـی  دـنوش ،  در  نآ  ریز 
يدرف و یگدنز  رد  یلو  دشاب ،  نآ  ظفح  لیترت و  ابیز و  توالت  دـیوجت و  يارب  شـشوک  شالت و  اهنآ  تّمه  نیرخآ  ای  و  دـنهد ،  لّزنت 

کـش نودـب   )) لمع یب  ملاع  ( 422 (( . ) دروخن مشچ  هب  يرثا  نآ  زا  لـمع  هدـیقع و  رد  دـشاب و  هتـشادن  یـساکعنا  نیرتـمک  یعاـمتجا 
ناسنا یگراچیب  تسا ،  زیچان  ملع  زا  لصاح  تاکرب  ربارب  رد  دشاب  ردق  ره  تالکشم  نیا  یلو  دراد ،  یناوارف  تالکـشم  ملع ،  لیـصحت 
تسا ییاپراهچ  ناسب  تسرد  دوشن ،  وا  دئاع  شتاکرب  زا  يزیچ  اّما  دنک ،  راومه  دوخ  رب  ار  ملع  لیـصحت  تمحز  هک  دوب  دهاوخ  يزور 

 ، تاریبعت زا  یضعب  رد  ( 423 (( . ) دریگ هرهب  نآ  ياوتحم  زا  هکنآ  یب  دـنک ،  یم  ساسحا  دوخ  تشپ  هب  ار  باتک  راب  کـی  ینیگنـس  هک 
هکنانچ تسا ،  هدـش  هیبشت  گنـشف )  یب  گنفت  ینعی   (( ) هز یب  ناـمک   )) و رمث )) یب  تخرد   )) و ناراـب ، ))  یب  ربا   )) هب لـمع  یب  ملاـع 

هشوگ رگنایب  مادک  ره  هک  تاهیبشت  نیا  دننام  و  ٍَرتَو )) ِالب  ِسْوَْقلاَکَو  ٍرَمَث  ِالب  ِرَجَّشلاَکَو  ٍرَطَم  ِالب  ِباحَّسلاَک  ٍلَمَع ،  ِالب  ُْملِْعلَا   : )) دنا هتفگ 
یکی دندرک  هدیاف  یب  یعس  دندرب و  هدوهیب  جنر  سک  ود   : )) دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يدعس  تسا .  لمع  یب  ملاع  موش  تشون  رـس  زا  يا 

دنار واگ  هک  دنام  نادب  درکن  لمع  دناوخ و  ملع  هک  ره  ( )) 424 (( . ) درکن لـمع  تخومآ و  ملع  هکنآ  رگید  دروخن و  درکدرگ و  هکنآ 
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لوسر هکنانچ  تسین ،  ملاع  مان  هتـسیاش  لمع ،  یب  ملاع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  یـضعب  زا  ًـالوصا  ( 425 (( . ) دـناشفاین مخت  و 
هب هک  تسا  ملاع  هاگنآ  ناـسنا  ( 426 ( ؛  ًالماع ِهِْملِِعب  َنوُکی  یّتَح  ًاملاع  ُءْرَْملا  ُنوُکَی  ـال   : )) دـیامرف یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا 
ّالِإَو َُهباجَءا  ْنِإف  ِلَمَْعلِاب  ُِفتْهَی  ُْملِْعلاَو  َلِمَع ،  َِملَع  ْنَمَف  ِلَمَْعلِاب ،  ٌنوُْرقَم  ُْملِْعلا   : )) دیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـنک . )) لمع  شملع 

هب ار  لمع  دنز و  یم  دایرف  ملع  دنک و  لمع  نآ  هب  دیاب  دناد ،  یم  ار  يزیچ  سک  ره  سپ  تسا ،  مءاوت  لمع  اب  ملع  ( 427 ( ؛  ُْهنَع َلََحتْرا 
ماـما زا  دـنک . )) یم  چوـک  اـجنآ  زا  ّـالا ،  دوـش و  یم  هدرب  دوـس  ملع  نآ  زا  داد  تبثم  خـساپ  وا  هـب  رگا  دـنک ؛  یم  توـعد  دوـخ  يوـس 

فوخلا هّثحو  هفاخ ،  هّللا  فرع  نمف  نافلت ،  ؤم  نافل  لمعلا إ ّال إ  هّللاب و  ملعلا  امو  دیامرف (( :  یم  هک  هدـش  تیاور  زین  مالّـسلا  هیلعداجس 
تـسود ود  لمع  ملع و  ( )) 428  (( . ) هیلا اوبغر  هل و  اوـلمعف  هّللا  اوـفرع  نیذـّلا  مهعاـبتءا  ملعلا و  باـبرءا  َّن  إو  هّللا ،  ۀـعاطب  لـمعلا  یلع 

لمع و هب  ار  وا  سرت  نیمه  و  دسرت ،  یم  وا  تاروتـسد )  ربارب  رد  تفلاخم   ) زا دسانـشب  ار  ادخ  سک  ره  نیا  رب  انب  دنرگیدکی ،  یمیمص 
هب دننک و  یم  لمع  ناشملع  ياضتقم  هب  دنا و  هتخانـش  یبوخ  هب  ار  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  یقیقح  ناملاع  و  دراد ،  یم  او  ادـخ  تعاطا 

ناگدنب نایم  زا  انامه  (( ؛ ) 429  . . . () ْاُؤََّمَلُْعل ِهِداَبِع ا  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  اَمَّنِإ  دیامرف . . . ( :  یم  دـنوادخ  هکنانچ  دـنراد . )) تبغر  وا  يوس 
هلوق قّدَص  نَم  ءاملعلاب  ینعی   : )) دومرف ْاُؤََّمَلُْعل ) ا   ) هملک دروم  رد  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دنـسرت . )) یم  وا  زا  نادنمـشناد  اهنت  ادخ ، 

شرادرک هک  یسک  دشاب و  گنهامه  شلمع  اب  شراتفگ  هک  تسا  یسک  ملاع  ( )) 430  (( . ) ملاعب سیلف  هلوق  هلعف  قدصی  مل  نَم  هلعف و 
رتشیب هکنادـنچ  ملع  دـیوگ :  یم  تایاور  تایآ و  نیا  زا  هدافتـسا  سابتقا و  اب  مه  يدعـس  تسین . ))  ملاع  دـنکن ،  قیدـصت  ار  شراـتفگ 

مزیه وا  رب  هک  ربخ  ملع و  هچ  ار  زغم  یهت  نآ  دنچ  یباتک  وا  رب  ییاپراچ  دنمشناد  هن  دوب  ّققحم  هن  ینادان  تسین  وت  رد  لمع  نوچ  یناوخ 
هدیاف ملع  نیا  دشابن ،  وا  رد  هیکزت  دشابن ،  وا  رد  تیبرت  هک  یملع   : )) دومرف یم  هراب  نیا  رد  هّرـس  سّدق  ینیمخ  ماما  ( 431) رتفد ای  تسا 

هقف باتک  دـشاب ،  دـیحوت  باتک  دـشاب ،  یباتک  ره  دـشاب ،  باتک  وا  راب  هب  غالا  هچنانچ  رگا  رامح ،  غالا و  رگا  هک  يروطناـمه  درادـن ، 
یمن هدافتـسا  وا  زا  رامح  نآ  درادن و  هدیاف  روطچ  دشاب  وا  شود  هب  دشاب و  وا  راب  رد  دشاب ،  هچ  ره  دشاب ،  یـسانش  ناسنا  باتک  دـشاب ، 
هتـشاد ار  تاصـصخت  مامت  ار ،  تاعانـص  مامت  دینک ،  ضرف  ار  مولع  مامت  ناشنطاب  تسه و  ناشنطاب  رد  ملع  رابنا  هک  مه  ییاهنآ  دـنک ، 

اسب هچ  تسا . . .  رضم  تاقوا  زا  يرایسب  هکلب  درادن  هدیاف  اهنآ  يارب  ناشمولع  نآ  مه  اهنآ  دنـشاب ،  هدشن  هیکزت  تیبرت و  نکل  دنـشاب ، 
 ، دننک یم  داجیا  تکاله  رشب  يارب  هک  یناصصختم  اسب  هچ  دنتسه و  رتدب  لاهج  زا  اهنآ  دنروآ ،  یم  هیده  یهابت  رشب  يارب  هک  یناملاع 
زا و  رامحلا )) لثمک   )) هک دومرف  نآرق  هک  تسا  نامه  تسا ،  رتشیب  ناشررـض  دنتـسه  رتدب  یماع  مدرم  زا  اهنآ  دـننک ،  یم  داجیا  یهابت 

عقاو تسا و  هدومرف  رکذ  ایبنا  هلیـسو  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  ار  ملع  نازیم  دوش . . .  یم  نارگید  هب  همدص  بجوم  هکنیا  رتالاب  مه  نآ 
نیا ناسنا  يارب  دروآ ،  تینارون  رگا  دنک ،  یم  دراو  ار  وا  مدرم  بولق  رد  ادـخ  هک  تسا  يرون  ملع  ٌرون )) ملعلا   )) هک تسا  نیمه  بلطم 
نامه هّتبلا  ( 432 (( . ) ربکالا باجحلا  وه  ملعلا   )) تسا باجح  نآ  تسین ،  ملع  نآ  ناسنا ،  يارب  دـش  باـجح  هچناـنچ  رگا  تسا و  ملع 

یم هراب  نیا  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هکنانچ  تسا .  رمث  یب  زین  ملع  نودـب  لـمع  تسا ،  ّرـضم  هکلب  هدـئاف ،  یب  لـمع  یب  ملع  هک  هنوگ 
حالـصا زا  رتشیب  شداسف  دیامن ،  لمع  ملع  نودب  سک  ره  ( 433 ( ؛  حلـصی امّم  رثکءا  هدسفی  ام  ناک  ٍملِع  ِریغ  یلع  َلمَع  نَم   : )) دـنیامرف

ور تاّیونعم  زا  مدرم  بلغا  هک  هزورما   : )) دـسیون یم  ثحب  دروم  هیآ  لیثمت  لیذ  رد  نآرقلا ))  لاثما  ریـسفت   )) باتک بحاـص  تسا . )) 
اهنلاس تنیز  ناملبم و  لئاسو  زا  یکی  لزانم  رد  هک  تسا :  نینچ  موسرم  دـنا ،  هدروآ  يور  يرهاظ  لماوع  تایّدام و  هب  رتشیب  هتفاـت و  رب 

هب تغل  ياـهباتک  فراـعملا ،  ةرئاد  دـیجم ،  نآرق  ریـسافت  لـیبق  زا  سیفن  ياـهباتک  زا  ییاـه  هرود  نآ  رد  هک  اـبیز  تـسا  یئاـه  نرتـیو  و 
ِیملع ییاناوت  لزانم  نانکاس  اه و  هناخ  ناـبحاص  هکنآ  نودـب  هدـش ،  هدـیچ  گـنراگنر  ياهدـلج  ربارب و  ياـهعطق  اـب  فلتخم  ياـهنابز 

سوبحم تقیقح  رد  هک  دیفم  ياهباتک  نیا  دـنهد .  ناشن  اهنآ  هعلاطم  يارب  یقایتشا  رـصتخم  هک  نآ  ای  دنـشاب و  هتـشاد  ار  نآ  زا  هدافتـسا 
رهاظت ییامن و  دوخ  يارب  طقف  دنمورحم و  اهنآ  هعلاطم  قیفوت  زا  دنراد  ار  اهنآ  ندناوخ  يارب  هقالع  یفاک و  داوس  هک  مه  نارگید  هدش و 

(434  (( . ) تسا هدش  هیهت 
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 ( ناقفانم  ) کشخ بوچ  لَثَم  - 38

ْمُهْرَذْـحاَف ُّوُدَْـعل  ُمُه ا  ْمِْهیَلَع  ٍۀَْحیَـص  َّلُک  َنُوبَـسْحَی  ٌةَدَّنَـسُّم  ٌبُشُخ  ْمُهَّن  َءاَک  ْمِِهلْوَِقل  ْعَمْـسَت  ْاُولوُقَی  ْنِإَو  ْمُهُماَسْجَءا  َُکبِْجُعت  ْمُهَْتیَءاَر  اذِإَو  )
یتفگـش رد  ار  وت  نانآ  ياه  هفایق  هتـسارآ و ) رهاظ   ) ینیب یم  ار  ناقفانم )   ) اهنآ هک  یماگنه  ( )) 436 (( . ) 435) َنوُکَفُْؤی یَّن  َءا  ُهَّللا  ُمُهَلَتَق 

نانچ نطاب  رظن  زا  اما  و   ! ) یهد یم  ارف  شوگ  ناشیاهفرح  هب  زین  وت  دننز  یم  فرح  یتقو  هک )  دنیوگ  یم  نخـس  باّذـج  و   ) درب یم  ورف 
ّدـض رب  ارنآ  دوش ،  دنلب  اج  ره  زا  يدایرف  ره  دنا ،  هدش  هداد  هیکت  راوید  هب  هک  دنتـسه  یکـشخ  ياهبوچ  ییوگ  هک )  دنتـسه  يوتحم  یب 
دنوش یم  فرحنم  ّقح  زا  هنوگچ  دشکب ،  ار  اهنآ  دنوادخ  شاب ،  رذح  رب  نانآ  زا  سپ  دنتسه  وت  یعقاو  نانمشد  اهنآ  دنرادنپ ،  یم  دوخ 
سب یهدـب  شوگ  ناـشراتفگ  رب  دـنیوگ  نخـس  رگ  مـالک  مسج و  زا  تدـنرآ  تفگـش  ود  ماـن  هب  ار  ناـیورود  نآ  ینیب  هکنوـچ   . )) ! ؟

کـشخ بوچ  وچ  ناشیاک  یهگناو  شیک  نید و  زا  بذـک  دـنیوگ  یم  هچنآ  شیوخ  ّنظ  نسح  رواـب ز  ینک  یم  ناـیب  زا  ( 437) دنقیلط
ره ناـشنامگ  رب  رمث  زا  تسا  رود  تسا و  هداـتفا  مرِک  رب  زغم  رد  شک  تسیبوـچ  بُـشُخ  اـی  تـشرد  لـکیه  رد  راوـید و  رب  هتـشه  تـشپ 

تهورگ نیا  دننانمشد  كاب  میب و  ناشیا  رهب  دشابن  ات  كانسرت  ییادص  ره  زا  دنوش  یم  دنچ  تسناشیا  رب  عقاو  دوش  یم  دنلب  هک  ییادص 
زا قتـشم  ای  نوکف  ؤی  نومزآ  رد  ّقح  هار  زا  دنوش  یم  نوچ  هدنادرگ  ادخ  ار  ناشیا  دشکب  رـسب  رـس  ناشیا  دقح  رکم و  سپ ز  رذـح  نک 

باّذج و يرهاظ  هک  ار  ناقفانم ))   ، )) هیآ نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هیبشت  هجو  ( 438  ) سب دنیوگ  ناسچ  ناشیا  غورد  نیب  سپ  تسا  کفا 
ره ناقفانم  ینعی  تسا ؛  هدش  هداد  هیکت  راوید  رب  هک  یکشخ ))  ياهبوچ   )) هب تسا  هدرک  هیبشت  دنراد ،  چوپ  حور و  یب  ینطاب  هدنبیرف و 

ةَدَّنَسُم  . )) دنتسه هدارا  لالقتسا و  هنوگره  دقاف  یلاخوت و  تسـس و  نطاب  رد  یلو  دنراد ،  هدنبیرف  یلکیه  هفایق و  هتـسارآ و  يرهاظ  دنچ 
یمن يزاس  نامتخاس  راک  هب  هک  دشاب  يا  هدیـسوپ  یلاخوت و  ياهبوچ  هب  رظان  تسا  نکمم  دیق  نیا  هدـش .  هداد  هیکت  راوید  رب  ینعی  (( ، 

دنا هدش  كوپ  هدیـسوپ و  لخاد  زا  یلو  دنیآ ،  یم  رظن  هب  ملاس  رهاظ  رد  اهبوچ  نیا  دـنهن .  یم  راوید  رانک  هدومن و  ادـج  ار  اهنآ  دـیآ و 
يزیگنا هنتف  زج  دنـضیرم ،  نورد  زا  نوچ  دنتـسه ،  نینچ  زین  ناقفانم  دنیآ .  یمن  يرگید  راک  هب  ندنازوس ،  ندرک و  شتآ  يارب  زج  هک 
ياهبوچ (( ؛ ) ٌةَدَّنَـسُّم ٌبُشُخ   ) زا دارم  دـیاش  دـنا :  هتفگ  یـضعب  دـنرادن .  هعماج  يارب  يرگید  ّتیـصاخ  چـیه  يزورفا ،  شتآ  داـسف و  و 

رد اهنآ  هب  ناقفانم  هیبشت  تروص  نیا  رد  هک  دنا ،  هدش  هداد  هیکت  راوید  رب  هک  دشاب  هدیشارت  ياهتب  هدش ، ))  هداد  هیکت  راوید  رب  کشخ 
شنوردنا رد  هک  تسا  یبوچ  نآ  تسا و  ءابـشخ  عمج  بشخ ))   : )) دنا هتفگ  رگید  یعمج  تسا .  نانآ  ندوب  هدیاف  یب  تروص و  نسح 

ناقفانم هک  تسا  نآ  شیانعم  تروص  نیا  رد  دوش ،  یم  دومناو  ملاس  حیحـص و  نآ  رهاظ  هک  دشاب  هدروخ  ار  نآ  لخاد  زا  هداتفا و  مرک 
ٌبُشُخ ْمُهَّن  َءاَک   ) هلمج ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 439  . ) دنتـسه اهبوچ  نیا  دـننام  هدـیقع  داسف  نطاب و  ثبخ  رهاظ و  نسح  رد 
بوچ نوچمه  ناـنآ  ینعی  ( 440 ( ؛ )) دـننک یم  لّـقعت  هن  دنونـش و  یم  هن  اـهنآ  هک  تسا  نیا  دارم   : )) دوـمرف هک  هدـش  تـیاور  ٌةَدَّنَـسُّم )
ینورد لزلزت  ندوب و  یلاخ  وت  رگنایب  هیبشت  نیا  هصالخ  دـنرادن .  یناسنا  روعـش  رّکفت و  هنوگ  چـیه  دنتـسه و  حور  یب  هدرم و  کشخ ، 

(( دنرادنپ یم  دوخ  ّدض  رب  ار  نآ  دوش  دنلب  اج  ره  زا  يدایرف  ره  (( ؛ ) ْمِْهیَلَع ٍۀَْحیَص  َّلُک  َنُوبَـسْحَی   : ) دیامرف یم  نآ  لابند  هب  اذل  تساهنآ 
هیاس زا  یتح  زیچ ،  همه  زا  ٌفئاخ )) نئاخلا   )) مکح هب  هتفرگ و  ارف  ار  اهنآ  حور  رس  ات  رـس  هاکناج  ینیبدب  ّنظ و  ءوس  تلاح  کی  ینعی  . 
ینابز برچ  بیرف و  رکم و  ّرش  زا  ار  همه  دهد و  یم  رادشه  ناناملسم  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلصربمایپ  هب  نایاپ  رد  دنسرت .  یم  دوخ 

دنتـسه قح )  نید  و   ) وت یعقاو  نانمـشد  اهنیا  (( ؛ ) َنوُکَفُْؤی یَّن  َءا  ُهَّللا  ُمُهَلَتَق  ْمُهْرَذْحاَف  ُّوُدَْعل  ُمُه ا   : ) دیامرف یم  دراد و  یم  رذـح  رب  نانآ 
 (( هرقب هروس   )) رد نآرق  دنوش . )) ! ؟  یم  فرحنم  قح  زا  هنوگچ  دشکب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  دـنوادخ  شاب ،  رذـح  رب  نانآ  ّرـش )  ) زا سپ 

( ِماَصِْخل َُّدلَءا ا  َوُهَو  یِِهْبلَق  ِیفاَم  یَلَع  َهَّللا  ُدِهُْشیَو  اَْینُّدلا  ِةوَیَْحل  ِیف ا  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو   : ) دیامرف یم  زین  هراب  نیا  رد  هیآ 204 ) )
( دننک یم  يدیدش  ّتبحم  راهظا  رهاظ ،  رد  ( ؛  دوش یم  وت  باجعا  هیام  ایند  یگدنز  رد  نانآ ،  راتفگ  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم ،  زا  و  (( ؛

مالسا ربمایپ  هک  ییاج  دننانمشد . )) نیرت  تخسرس  نانآ ،  هک ، )  تسا  یلاح  رد  نیا   . ) دنریگ یم  هاوگ  دنراد  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادخ  و 
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برچ نانمشد  رطخ  تسا .  نشور  نارگید  فیلکت  دنهد ،  رارق  دوخ  نانخس  تیباّذج  ریثءات  تحت  ارهاظ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
یم اهنآ  نانخـس  نّولت  ینابز و  برچ  هراب  رد  هلمج  زا  هدرمـش ،  رب  ناقفانم  يارب  تفـص  لـهچ  دودـح  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناـبز 
ٍْبلَق ِّلُک  یل  إَو  ٌعیرَـص  ٍقیرَط  ِّلُِکب  ْمَُهل  ِءاجَّْرلا  اوُِطنْقُمَو  ِءالَْبلا  اوُدِّکَُؤمَو  ِءاخَّرلا  ُةَدَسَح  ُءایَْعلا  ُءاّدـلا  ُمُُهْلِعفَو  ٌءافِـش  ْمُُهلْوَقَو  دـیامرف . . . (( : 
مدرم یشوخ  هافر و  هب  ریذپان ،  نامرد  تسا  يدرد  ناشرادرک  اّما  شخب ،  افش  رهاظ  هب  ناشراتفگ  ( 441 ( ؛ . . .  ٌعُومُد ٍوْجَش  ِّلُِکلَو  ٌعیفَش 

يا هتـشک  یهار  ره  رد  دننک ،  یم  سویءام  ار  ناراودـیما  دـنراد و  يراشفاپ  دـیکءات و  اهنآ )  ) ندـش راتفرگو  الب  رب  دـنزرو و  یم  دـسح 
عمد عمج  اهکشا ،  ینعی  عُومُد : ))   . )) هودنا مغ  تبیصم و  ینعی  وجش : ))  . . . (( . )) یکشا یتبیـصم  ره  رد  یهار و  یلد  ره  رد  دنراد و 
چن  )) اب و  دنزیر ،  یم  یگتخاس  کشا  هثداح  ره  يارب  دنتسه و  يا  هژوس  یپ  رد  هراومه  اهنآ  هک  تسا  نیا  ٌعُومُد )) ٍوْجَش  ِّلُِکل   )) يانعم . 
دننک یم  کیرحت  ناشناوریپ  نید و  نیتسار  ناربهر  ّدض  رب  ار  رگن  یحطس  حول و  هداس  مدرم  نیغورد ،  هیرگ  و   (( خآ خآ و   )) و چن ))  ، 

هاگ و دوب و  هدرک  نازیوآ  ماش  دجـسم  رد  ار  نامثع  دولآ  نوخ  نهاریپ  اهتّدم  دوب  نامثع ))   )) یعقاو لتاق  دوخ  هک  هیواعم ))   )) هکنانچ : 
ار حول  هداس  مدرم  هلیـسو  نیدـب  و  دز !  یم  هنیـس  رـس و  رب  ربمایپ  هفیلخ  گوس  رد  تخیر و  یم  کشا  نآ  ياپ  رد  مومع  راظنا  رد  هاگیب 

نآرق هک  تسا  نیا  دندش .  یم  هتشک  دنداد و  یم  نوخ  ادخ  هار  رد  هدش و  یم  کیرحت  ادخ  رطاخ  هب  ادخ و  يارب  نانآ  داد و  یم  بیرف 
بتارم هب  امن ،  تسود  نمشد  رطخ  يرآ ،  دراد .  یم  رذح  رب  نانآ  كانلوه  رطخ  زا  ار  ناناملسم  درامش و  یم  یلصا  نمـشد  ار  ناقفانم 
راـهظا رهاـظ  رد  هک  ینمـشد  ربارب  رد  یلو  دراد ،  یگداـمآ  راکـشآ  نمـشد  ربارب  رد  ناملـسم  اریز  تسا ،  رتشیب  حیرـص  نمـشد  رطخ  زا 

هدش کیرحت  وا  عفن  هب  رگن  یحطـس  دارفا  زا  یهوبنا  هکلب  درادن ،  یگدامآ  اهنت  هن  دزیر ،  یم  حاسمت  کشا  هدومن و  يزوسلد  یتسود و 
وا تلـصخ  هچنآ  متـسنادب  ات  متـسشنن  رام  نمیا ز  زگره  دیوگ :  یم  يدعـس  هکنانچ  دنرب !  یم  راک  هب  وا  تیوقت  تهج  رد  ار  ناشناوت  و 
رفک اب  تقو  ره  مالـسا   : )) دـیوگ یم  يرهطم ))  دیهـش  ( )) 442  ) تسود مدرم  مشچ  هب  دـیامن  هک  تسا  رتـب  ینمـشد  نادـند  مخز  تسا 
هدرک هدافتسا  مالسا  دوخ  يورین  زا  قافن  نوچ  تسا .  هدروخ  تسکش  تسا  هدش  وربور  قافن  اب  هک  تقو  ره  هداد و  تسکش  هدش  وربور 
ربمایپ مینیب  یم  خیرات  رد  هک  نیا  ( )) 443  (( . ) تسا هدـیگنج  نآ  اب  هدومن و  نت  هب  مالـسا  سابل  ینعی  تسا ،  هدرب  راک  هب  نآ  ّدـض  رب  و 

هک تسا  نیمه  شتهج  دربب ؛  شیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـننام  تسناوتن  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلو  دـش  زوریپ  دـیگنج و 
(444  (( . ) نیقفانم اب  یلع  دیگنج و  راّفک  اب  ربمایپ 
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ایَـش ِهَّللا  َنِم  اَمُْهنَع  اَِینُْغی  ْمَلَف  اَمُه  اَتَناَخَف  ِْنیَِحلَـص  اَنِداَبِع  ْنِم  ِْنیَْدبَع  َتَْحت  اَتَناَک  ٍطُول  َتَءاَْرماَو  ٍحُون  َتَءاَْرما  ْاوُرَفَک  َنیِذَّّلِل  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  )
تحت اهنآ  هک  هدز  لثم  طول  رسمه  حون و  رـسمه  هب  دنا  هدش  رفاک  هک  یناسک  يارب  دنوادخ  ( )) 445  ( . ) َنِیلِخ اَّدلا  َعَم  َراَّنلا  َالُخْدا  َلِیقَو 

رد  ) ناشلاح هب  يدوس  ربمایپ )  ) ود نیا  اب  نانآ  طابترا  دـندرک و  تنایخ  ود  نآ  هب  یلو  دـندوب  اـم  حـلاص  ناگدـنب  زا  هدـنب  ود  یتسرپ  رس 
ار یلاثم  دوخ  یلاعت  قح  دـنوش . )) !  یم  دراو  هک  یناسک  هارمه  دـیوش  شتآ  دراو  دـش :  هتفگ  اهنآ  هب  و  تشادـن ،  یهلا )  باذـع  ربارب 
ود ره  دـندوب  نز  ود  نیا  هـلهاو  نـیو  ( 446  ) هلعاو کـی  نآ  ماـن  هله  ود  نیا  طوـل  حوـن و  هجوز  دوـب  نارفاـک  رهبز  ینعم  رد  هدرک  ناـیب 

چیه نز  ود  ربمغیپ ز  ود  نآ  نحتمم  زارف  رـس  دـبع  ود  اب  نز  ود  نآ  دـندرک  ود  ره  تنایخ  نیحلاص پ س  دابع  زا  نیدـبع  تحت  نیقیلاب 
اب دش  هتفگ  ندرم  تقو  قرف  هب  شدیراب  طول  هجوز  گنـس ،  قرغ  تشگ  نافوط  هب  وا  حون  هجوز  عفن  هب  ّقح  باذع  زا  دـندرکن  یم  عفد 

نیا تسین  هک  نیا  لصاح  لوسر  ياهنز  ریذـحت  رب  تسه  لوقع  دزن  رد  تسین  کـش  لـثم  نیا  نینچ  نیا  شتآ  ردـنا  دـیئآ  ردـنا  نیلخاد 
یم هیبشت  خیرات  نز  ود  تلاح  هب  ار  نارفاک ))  تیعـضو   )) هیآ نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  ( 447) ّبر رهق  باذع و  زا  ار  ینمیا  ببس  تلـصو 

رد دندومن ،  تنایخ  ربمایپ  ود  نآ  هب  نز  ود  نیا  نوچ  دندوب و  طول ))  )) و حون ))   )) ياهمان هب  راوگرزب  ربمایپ  ود  رـسمه  ود  ره  هک  دـنک 
ره زا  لوسر  ادـخ و  هب  تناـیخ  ینعی  تسا ،  ندرک ))  تناـیخ   )) هیبشت نیا  رد  تهابـش ))  هجو   )) نیا رب  اـنب  دـنتفرگ .  رارق  نارفاـک  هرمز 
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َراَّنلا َالُخْدا  َلِیق   : ) دیوگ یم  هیآ  نایاپ  رد  اذل  دشاب .  ناربمایپ  هب  لصّتم  هتسباو و  دنچ  ره  تسا ،  خزود  شتآ  شا  هجیتن  دنزب ،  رـس  سک 
لوسر ادـخ و  هب  هک  نارفاک  امـش و  ناـیم  ینعی  دـیوش ، )) مّنهج  دراو  ناـیخزود  ریاـس  اـب  دـش  هتفگ  نز )   ) ود نآ  هب  (( ؛ ) َنِیلِخ اَّدـلا  َعَم 

یم يراکمه  ربمایپ  ود  نآ  نانمـشد  اب  هک  دوب  نیا  نز ))   )) ود نیا  تنایخ  هتبلا  تسین !  يزایتما  قرف و  چیه  رظن  نیا  زا  دـندرک ،  تنایخ 
يربمایپ چـیه  رـسمه  زگره  اریز  تّفع ،  هّداج  زا  فارحنا  تنایخ  هن  دـندرپس ،  یم  نانمـشد  هب  ار  راوگرزب  ود  نآ  هناخ  رارـسا  دـندرک و 

؛  ُّطَق یبن  ُةَءاْرما  تَغب  ام   : )) تسا هدمآ  ًاحیرص  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  زا  یثیدح  رد  هکنانچ  تسا ،  هدشن  یتّفع  یب  هب  هدولآ 
نیلیثـمتلا نیذـه  ّیط  یفو  دـیوگ . . . (( :  یم  يرــشخمز  ( 449 (( . ) دـشن تّفع  یفانم  لـمع  هدولآ  زگره  يربماـیپ  چـیه  رـسمه  ( 448)

ههرک و اـمب  ملـس  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  رهاـظتلا  نم  اـمهنم  طرفاـم  ةروسلا و  لّوا  یف  نیتروکذـملا  نینم  ؤـملا  یّمُاـب  ضیرعت 
هیلع و هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رـسمه  ود  هب  هیآ  نیا  ( )) 450 (( . ) رفکلا رکذ  نم  لیثمتلا  یف  امل  هدـشءا ،  هجو و  ظلغءا  یلع  امهل  ریذـحت 
هب ود  نآ  هب  دراد و  یضیرعت  دنتـشاد ،  تلاخد  ترـضح  نآ  رارـسا  ياشفا  ( 451  ) يارجام رد  هک  هصفح ))   )) و هشیاـع ))   )) مّلـس هلآ و 

نامه دشاب ،  اهنآ  رفیک  عنام  دناوت  یم  ییاهنت  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  يرـسمه  دـننکن  نامگ  هک  دـهد  یم  رادـشه  تّدـش 
نینچمه دندش . )) یهلا  باذـع  راتفرگ  و  دـش ،  عطق  یحو  تّوبن و  نادـناخ  زا  تنایخ ،  رطاخ  هب  طول ،  حون و  نارـسمه  هطبار  هک  هنوگ 

یهلا باذع  عنام  نایصع  هانگ و  تروص  رد  هّللا  ءایلوا  اب  ار  دوخ  ياهدنویپ  هک  اهرشق  مامت  رد  نانم  ؤم  همه  هب  تسا  يرادشه   )) هیآ نیا 
نوچمه یگرزب  صخـش  اـب  طاـبترا  اـهنت  دـننک  یم  ناـمگ  هک  ار  یناـسک  دروم  یب  ياـهراظتنا  هیآ  نیا  لاـح  ره  هب  ( 452 (( . ) دـنرادنپن

نیا زا  سک  چیه  ات  دنک ،  یم  عطق  دنـشاب ) هدولآ  لمع  رد  دنچ  ره   ) ددرگ اهنآ  تاجن  هیام  دناوت  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ 
یببـس و یبـسن و  دارفا  زا  رگا  یلو  تسا ،  تـشز  دوـش ،  رداـص  سک  ره  زا  هاـنگ  ًـالوصا  ( 453  . ) دوشن لـئاق  یتـّینوصم  دوخ  يارب  رظن 

نَم ِِّیبَّنلا  َءآَِسنَی  دـیامرف ( :  یم  ربمایپ  نانز  هب  باطخ  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  تسا .  رت  تشز  دـنز ،  رـس  ناـنآ  نانیـشناج  ناربماـیپ و  یبتکم 
يراکـشآ تیـصعمو  هانگامـش  زا  مادـکره  ربمایپ !  نانز  يا  ( )) 454  . . . ( . ) ِْنیَفْعِـض ُباَذَْـعل  اََهل ا  ْفَعَُـضی  ِیَبُّم  ٍۀَـنّ ٍۀَـشِحَِفب  َّنُکنِم  ِتْءاَـی 

همطل زین  وا  بتکم  ربمایپ و  ّتیثیح  هب  شدوخ  یتاذ  یتشز  رب  هوالع  امـش  هانگ  ینعی  دوب ؛ )) دهاوخ  نادـنچود  وا  باذـع  دوش ،  بکترم 
 . رگید یباذع  بجوتسم  تسا و  يرگید  هانگ  دوخ  نیا  دنز و  یم 
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ِمْوَْقل َنِم ا  ِینَِّجنَو  یِِهلَمَعَو  َنْوَعِْرف  نِم  ِینَِّجنَو  ِۀَّنَْجل  ِیف ا  اًْتَیب  َكَدنِع  ِیل  ِْنبا  َِّبر  َْتلاَق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَءاَْرما  ْاُونَماَء  َنیِذَّّلِل  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـضَو  )
( . َنِیِتنَْقل َنِم ا  َْتناَکَو  یِِهُبتُکَو  اَّهِبَر  ِتَِملَِکب  ْتَقَّدَـصَو  اَـنِحوُّر  نِم  ِهِیف  اَـنْخَفَنَف  ( 455) اَـهَجْرَف ْتَنَـصْحَءا  َِّیتَّلا  َن  اَرْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَمَو  َنیِِملَّظلا 
دزن نم  يارب  يا  هناـخ  اراـگدرورپ !  تفگ :  هک  ماـگنه  نآ  رد  تسا ،  هدز  لـثم  نوـعرف  رـسمه  هب  ناـنم ،  ؤـم  يارب  دـنوادخ  و  ( )) 456)

نارمع رتخد  میرم  هب  نینچمه  و  شخب !  ییاهر  ناراکمتـس  موق  زا  ارم  هد و  تاـجن  وا  لـمع  نوعرف و  زا  ارم  و  زاـسب ،  تشهب  رد  تدوخ 
 ، درک قیدصت  ار  شیاهباتک  راگدرورپ و  تاملک  وا  میدـیمد ،  وا  رد  دوخ  حور  زا  ام  و  تشاد ،  هگن  كاپ  ار  دوخ  ناماد  هک  هدز )  لثم  )

دوخ دزن  یل  ِنبا  ِّبَر  وا  تفگ  نوچ  نک  دای  نایب  ردـنا  ار  نوعرف  هجوز  نانم  ؤم  رهب  وا ز  درک  لَثَم  مه  دوب . )) ادـخ  ناـمرف  ناـعیطم  زا  و 
زا تشگ  عفر  باجتـسم  مد  رد  درک  شیاـعد  قح  تائّیـس  ملظ و  لـها  زا  نینچمه  تاـجن  شلاـمعا  زو  منوعرف  هد ز  یلتعم  ّتنج  هب  یتیب 

گنس شا  هنیک  زا  نود  ِنوعرف  ُدب  هتفگ  نَمَز  رد  ّتنج  هب  وا  دید  دوخ  ياج  نت  شحور ز  نورب  دیاک  نآ  زا  شیپ  باجح  وا  مشچ  شیپ 
هاگنوک نارمع  ِتخد  میرم  زاب  گنرد  یب  ّتنج  هب  شحور  دـُب  هتفر  گنـس  هنیـس  رب  دـسر  ار  واک  نآ  زا  شیپ  شا  هنیـس  يور  دـنراذگب 

دوخ ِّبر  ياهتفگ  رواب  تشاد  شیک  بوخ  ِحیـسم  رب  دش  روراب  شیوخ  حور  زا  وا  ردنا  میدیمد  سپ  هانگ  شحف و  زا  تشاد  دوخ  ِنماد 
همطاف لضف  یحرـش ز  متـساوخ  باسح  ره  رد  ناربنامرف  زا  ُدب  مه  باتک  هلمج  رب  قیدصت  مه  تشاد  دـلو  زا  لیربج  هدـعو  شداد  هچنآ 

درف قیالخ  دارفا  وا ز  كاپ  قلخ و  رامـش  زا  تسا  نورب  واک  كان  کشر  ياضترم  مدـیزگ  بل  همتاخ  ریخ  هب  مرآ  نایب  رد  مالّـسلا  اهیلع 
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حون و ترـضح  رـسمه  نارفاک ،  يارب  هک  شیپ  لَثَم  لابند  هب  لاعتم  دـنوادخ  هیبشت  هجو  ( 457) دوب درم  تفج  هک  اروا  تفج  تسین  دوـب 
 ، دنتـسه ینمادـکاپ  تمواقم و  هوسا  ود  ره  هک  ار  خـیرات  رگید  نز  ود  نانم ،  ؤم  يارب  اجنیا  رد  دوب ،  هدز  لاـثم  ار  طول  ترـضح  رـسمه 

نوچ يرـسمه  تردق  دروآ و  نامیا  اتکی  يادخ  هب  رفک  هموثرج  نآ  راّبج  هاگتـسد  رد  هک  تسا  نوعرف ))  رـسمه   )) یکی دنز .  یم  لثم 
 . تسا ینمادـکاپ  يوگلا  هک  تسا  نارمع  رتـخد  میرم ، ))   )) یمّود و  دزاـس ،  دراو  يا  هشدـخ  يو  ناـمیا  هب  تسناوتن  وا  رفک  نوـعرف و 

هیلع یـسوم  هزجعم  هک  یماگنه  دـنا  هتفگ  تسا ،  هدوب  محازم ))   )) شردـپ مان  و  هیـسآ ))   )) نوعرف رـسمه  ماـن  هک  تسا  نیا  فورعم  ))
وا دروآ .  نامیا  یـسوم ))   )) هب هظحل  نامه  زا  و  دـش ،  نشور  نامیا  رون  هب  شبلق  قاـمعا  درک ،  هدـهاشم  نارحاـس  لـباقم  رد  ار  مالّـسلا 
هک یماـگنه  درک ،  ناـمتک  هشیمه  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  ادـخ  هب  قشع  ناـمیا و  یلو  تشاد ،  یم  موتکم  ار  دوخ  ناـمیا  هتـسویپ 

ار وا  يادخ  و  درادرب ،  مالّسلا  هیلع  یسوم  نییآ  نماد  زا  تسد  هک  تشاد  رارصا  و  درک ،  یهن  ار  وا  اهراب  دش ،  ربخاب  وا  نامیا  زا  نوعرف 
 ، هتسب اهخیم  اب  ار  شیاهاپ  تسد و  داد  روتسد  نوعرف  ماجنارس  دشن .  نوعرف  هتـساوخ  میلـست  زگره  تماقتـسا  اب  نز  نیا  یلو  دنک ،  اهر 
 ، دـنارذگ یم  ار  دوخ  رمع  ياه  هظحل  نیرخآ  هک  یماـگنه  دـننکفیب ،  وا  هنیـس  رب  یمیظع  گنـس  و  دـنهد ،  رارق  نازوس  باـتفآ  ریز  رد 
زا ارم  شخب و  ییاهر  شلامعا  نوعرف و  زا  ارم  نک و  انب  تدوخ  راوج  رد  تشهب  رد  يا  هناخ  نم  يارب  اراگدرورپ !   : )) دوب نیا  شیاعد 
 ، ناهج نانز  نیرتهب  رانک  رد  ار  وا  دومرف و  تباجا  ار  راکادـف  ِزاـبکاپ  نم  ؤم  نز  نیا  ياـعد  زین  دـنوادخ  هد . )) !  تاـجن  ملاـظ  موق  نیا 
یم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد  تسا .  هتفرگ  رارق  وا  فیدر  رد  تایآ  نیمه  رد  هکنانچ  داد .  رارق  میرم  دننام 

ۀیـسآ و  نارمع ،  تنب  میرم  و  مّلـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصدّمحم  تنب  ۀمطافو  دلیوخ ،  تنب  هجیدخ  ۀـّنجلا  لها  ءاسن  لضفا   : )) میناوخ
یّلصدّمحم رتخد  همطاف ))   )) دلیوخ و رتخد  هجیدخ ))   )) دنرفن راهچ  تشهب  لها  نانز  نیرترب  ( 458 ( ؛ . . .  نوعرف ةءارما  محازم ،  تنب 

نخـس نیا  اب  نوعرف  رـسمه  هکنیا  بلاـج  نوعرف . ))  رـسمه  محازم  رتخد  هیـسآ ))   )) نارمع و رتخد  میرم ))   )) مّلـس و هلآ و  هیلع و  هّللا 
وا هک  اهنآ  هب  هلیـسو  نیا  هب  و  درمـش ،  یم  چیه  هب  ادخ  تمحر  راوج  رد  يا  هناخ  ربارب  رد  ار  نآ  دنک و  یم  ریقحت  ار  نوعرف  میظع  خاک 

ینابـش درم  هب  نامیا  اب  تسوت  رایتخا  رد  ندوب ))  رـصم  هکلم   )) قیرط زا  هک  يریگمـشچ  تاـناکما  همه  نیا  هک  دـندرک  یم  تحیـصن  ار 
زا مه  نوعرف و  دوخ  زا  مه  ار ،  دوـخ  يرازیب  ِِهلَمَعَو ) َنوَـعِْرف  ْنِم  ینَِّجن   ) هلمج اـب  و  دـیوگ :  یم  خـساپ  هدـن !  تسد  زا  یـسوم  نوـچمه 
زا ار  شیوخ  یگناگیب  هدولآ و  طیحم  اب  ار  دوخ  یگنرمهان  َنیِملاّظلا ) ِموَْقلا  َنِم  ینَِّجنَو   ) هلمج اب  و  دراد .  یم  مالعا  شتایانج ،  ملاظم و 

هظحل نیـسپاو  رد  رگراثیا  تفرعم و  اب  نز  نیا  هک  يا  هناگ  هس  ياه  هلمج  نیا  تسا  هدش  باسح  ردقچ  و  دـنک ،  یم  المرب  اهنآ  تایانج 
ياه هناهب  هک  ییاه  هلمج  دشاب ،  شخب  ماهلا  ناهج ،  نم  ؤم  نادرم  نانز و  همه  يارب  دـناوت  یم  هک  ییاه  هلمج  درک ،  نایب  شرمع  ياه 

ًامّلـسم دریگ .  یم  دنرمـش ،  یم  اوقت  ادـخ و  تعاطا  كرت  يارب  يزّوجم  ار ،  رـسمه  ای  طیحم ،  راشف  هک  یناسک  مامت  تسد  زا  ار  یهاو 
نوعرف ياه  هجنکش  زا  رتارف  يا  هجنکش  راشف و  هک  روط  نامه  تشادن ،  دوجو  ینوعرف  هاگتـسد  زا  رترب  یتوربج  لالج و  قرب و  قرز و 

ریـسم رد  دوخ  هار  هب  نانچمه  درواین و  رد  وناز  هب  ار  نم  ؤم  نز  نآ  هجنکـش ،  راشف و  نیا  هن  و  قرب ،  قرز و  نآ  هن  یلو  دوبن ،  راکتیانج 
تـشهب رد  يا  هناخ  دنوادخ  دنک  یم  اضاقت  هکنیا  هّجوت  لباق  درک .  ادف  یقیقح  قوشعم  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  ات  داد  همادا  ادـخ  ياضر 

ار ود  ره  وا  و  نآ ،  یناحور  هبنج  ندوب  ادـخ  دزن  و  تسا ،  نآ  ینامـسج  هبنج  ندوب  تشهب  رد  هک  دـنک ،  انب  وا  يارب  شدوخ ،  دزن  رد  و 
نامیا اب  دارفا  يوگلا  هک  ّتیـصخش  اب  نز  نیمّود  نارمع  رتخد  میرم ، ))   )) ترـضح ( . 459  (() تسا هدرک  عمج  هاتوک  ترابع  کـی  رد 

رد تسا .  هدوب  لاعتم  راگدرورپ  رادربنامرف  عیطم و  نانآ و  ینامـسآ  بتک  ناربمایپ و  هب  دقتعم  و  نمادـکاپ ،  ییوناب  دوش ،  یم  بوسحم 
ترـضح زج  نآرق  رد  ًالوصا  تسا .  هدشن  حیرـصت  نوعرف  رـسمه  مان  هک  یتروص  رد  هدش ،  رکذ  شکرابم  مان  میرم  ترـضح  صوصخ 

هدمآ هیآ ))  یـس   )) زا زواجتم  و  هروس ))  دنچ  تسیب و   )) دودـح رد  شمان  هک  تسوا  اهنت  هدـشن ؛  هدرب  تحارـص  اب  ینز  چـیه  مان  میرم 
هب هتشاد و  اور  يو  هب  تبسن  نایدوهی  هک  دشاب  يدنسپان  راتفر  رطاخ  هب  نیا  دیاش  تسا ؛  هدوتس  تّفع  ینمادکاپ و  هب  ار  وا  ًارارک  تسا و 

تحاس زا  عافد و  يو  ّتیثیح  زا  لاعتم  دنوادخ  دـیمان و  میظع ))  ناتهب   )) ار نآ  نآرق  هک  دـنا  هدز  ینمادـکاپان  گرزب  تمهت  بانج  نآ 
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 . تسا هدومن  تمهت  عفر  بانج  نآ 

عبانم تسرهف 

فلا  . )) اردص تاراشتنا  يرّهطم ،  دیهش  نآرق ،  اب  ییانشآ  ش 1 .  یمالسا ،  تاراشتنا  يرّهطم ،  دیهش  یمالسا ،  مولع  اب  ییانـشآ  آ )) ))
 ، ارهزلا تاراشتنا  یلمآ ،  يداوج  هّللا  ۀیآ  تادابع ،  رارسا  ابص .  تاراشتنا  پاچ  بیغتسد ،  نیسحلادبع  دّیس  دیهش  هّللا  تیآ  هذاعتسا ،  (( 

تیب لها  تاراشتنا  یفحص ،  دّمحم  دّیس  همّدقم  اب  يدومحم ،  یلعـسابع  تاناویح ،  یگدنز  زا  يرارـسا  ناتسبات 1372 .  مراهچ ،  پاچ 
 ، تمکح رغصا  یلع  نآرق ،  لاثما  هیمالسالا .  بتکلاراد  يزار ،  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  یفاک ،  لوصا  مشش .  پاچ  مالسلا ، )  مهیلع  )
لآ یفطصم  نیـسحلا ،  ۀغالب  نانبل .  توریب  ءافولا ،  ۀسّـسوم  یـسلجم ،  رقابدّمحم  همّالع  راون ،  الاراحب  ب ))   . )) مّود پاچ  نآرق ،  داینب 

تاراشتنا 22 ردص ،  اضر  دّیس  نادیهـش ،  ياوشیپ  پ ))   . )) مّود پاچ  نایلیعامـسا ،  یتاعوبطم  هسّـس  ؤم  یمظاک ،  یلع  همجرت  دامتعا ، 
حور ریسفت  توریب .  پاچ  یسربط ،  نسح  نب  لضف  مالسالا  نیما  یلعوبا  نایبلا ،  عمجم  ریـسفت  ت ))   . )) مق رهم ،  پاچ  نامزاس  نمهب ، 

 . نارهت هیمالـسا ،  تاراشتنا  يراّفغ ،  ربکا  یلع  ینارعـش و  نسحلاوبا  ازریم  جاح  یـشاوح  حیحـصت و  هب  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  ناـنجلا ، 
 ، نیقداصلا جهنم  ریسفت  مشش - .  پاچ  هیمالسا ،  تاراشتنا  ینارعـش ،  نسحلاوبا  حیحـصت  هب  یناشاک ،  ضیف  نسحم  الم  یفاص ،  ریـسفت 

نیلقثلارون ریسفت  يردیح .  پاچ  هیمالسا ،  تاراشتنا  يراّفغ ،  ربکا  یلع  حیحـصت  يوضترم و  یقرواپ  همّدقم و  اب  یناشاک ،  هّللا  حتف  ّالم 
خیـش ناـیبلا ،  حور  ریـسفت  مق .  هیملع  پاـچ  یتـالحم ،  یلوسر  مشاـه  دّیـس  قـیلعت  حیحـصت و  هب  يزیوـح ،  رفعج  نب  یلع  دـبع  خیـش  ، 
قیلعت حیحـصت و  هب  یناجرج ،  نسح  نب  نیـسح  نساحملاوبا  رزاـگ ،  ریـسفت  نارهت .  يزیربت ،  يرفعج  هبتکم  يوسورب ،  یّقح  لیعامـسا 

 ، هنومن ریـسفت  توریب .  پاچ  یئابطابط ،  نیـسح  دّمحم  همّالع  نازیملا ،  ریـسفت  لّوا 1337 ش .  پاچ  يومرا ،  ینیـسح  نیدلا  لالجریم 
رمع نب  دومحم  هّللاراج  فاّشکلا ،  ریـسفت  مق .  نینم  ؤملاریما  هسردم  هناخپاچ  يزاریـش ،  مراکم  داتـسا  رظن  ریز  ناگدنـسیون ،  زا  یعمج 

فشک ریـسفت  1328 ش .  شترا ،  هناخپاچ  هاش ،  یلع  یفـص  هب  بّقلم  نیـسح ،  ازریم  جاح  یفـص ،  ریـسفت  توریب .  پاـچ  يرـشخمز ، 
ریسفت نارهت .  رهپس ،  پاچ  ریبکریما ،  تاراشتنا  يدبیم ،  لضفلاوبا  فیلءات  يراصنا ،  هّللادبع  هجاوخ  هب  بوسنم  راربالا ،  ةّدع  رارسالا و 

 ، هیمالـسا تاراشتنا  ینارح ،  هعیـش  نب  نیـسح  لوقعلا ،  فحت  مّوس .  پاچ  هوسا ،  تاراشتنا  یلیعامـسا ،  لیعامـسا  رتکد  نآرقلا ،  لاثما 
باقع لاـمعالا و  باوث  ث ))   . )) مراـهچ تسیب و  پاـچ  اردـص ،  تاراـشتنا  يرّهطم ،  دیهـش  مالـسا ،  رد  تیبرتو  میلعت  شباـت .  پاـچ 

 ، تداعـسلا عماج  ج ))   . )) قودص هناخباتک  يراّفغ ،  ربکا  یلع  همجرت  اب  قودص ،  هب  فورعم  یّمق  هیوباب  نب  دّـمحم  رفعجوبا  لامعالا ، 
یمالسا تاقیقحت  دحاو  هیلع ، )  یلاعت  هّللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما  ربکا ،  داهج  نایلیعامـسا .  یتاعوبطم  هسّـس  ؤم  پاچ  یقارن ،  يدهم  الم 

ساّبع خیش  جاح  راحبلا ،  ۀنیفس  س ))   . )) شبات پاچ  هیمالـسا ،  تاراشتنا  یّمق ،  هیوباب  نب  دّمحم  قودص ،  لاصخ  خ ))   . )) تثعب داینب 
خیـش جاح  مالـسلا ، )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  تاملک  زا  راصق  هملک  دـص  حرـش  ش ))   . )) لّوا پاـچ  یناـهارف ،  تاراـشتنا  هسّـس  ؤم  یّمق ، 

 ، يدورامرگ يوسوم  یقفاب ،  یقت  دّمحم  یناگدنز  حرش  راهب 1370 .  رّرکم ،  پاچ  مق ،  قح ،  هار  رد  هسّـس  ؤم  تاراشتنا  یّمق ،  ساّبع 
رون هفیحص  ص ))   )) نانبل توریب  رکفلاراد ،  یطویس ،  نیّدلا  لالج  روثنملا ،  رّدلا  د ))  . )) لّوا 1368 پاچ  یمالسا ،  گنهرف  رشن  رتفد 

نب دّمحم  عیارشلا ،  للع  ع ))   . )) یمالسا بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  یمالسا و  داشرا  ترازو  پاچ  هرس ، )  سدق   ) ینیمخ ماما  ، 
 . مق یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  پاچ  یناحبس ،  رفعج  داتـسا  تیدبا ،  غورف  ف ))   . )) فجن پاچ  هیردیح ،  تاراشتنا  یّمق ،  هیوباب 
اب يدعس ،  تاّیلک  يدازآ .  تاراشتنا  پاچ  هّللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  رارـسالا ،  فشک  ك ))   . )) یمق سابع  خیـش  جاح  هیوضرلا ،  دئاوف 

خیـش جاح  باقل ،  الا  ینکلا و  ۀلاسرلا .  ۀسّـس  ؤم  يدـنهلا ،  ّیقتملا  یلع  لاّمُعلازنک ،  باتک .  يایند  پاچ  ینایتشآ ،  لابقا  سابع  همدـقم 
یلائل ل ))   . )) یمالسا فراعم  رشن  تءایه  پاچ  ناوج ،  لاسگرزب و  یفـسلف ،  راتفگ  گ ))   . )) ناریا مق  رادیب ،  تاراشتنا  یمق ،  سابع 

تاراشتنا دیدح ،  هروس  ریسفت  بیغتسد ،  دیهش  نآرق ،  زا  یفراعم  م ))   . )) مق هّیدّمحم ،  هبتکم  یناکرـسیوت ،  یبن  دّمحم  خیـش  رابخالا ، 
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كردتسم مود .  پاچ  یمالسا ،  تاراشتنا  رتفد  يراّفغ ،  ربکا  یلع  قیلعت  حیحصت و  هب  یناشاک ،  ضیف  نسحمالم  ءاضیبلا ،  ۀجحم  هیقف . 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  يرهش ،  ير  يدّمحم  همکحلا ،  نازیم  نارهت .  هّیمالسا ،  تاراشتنا  يرون ،  نیـسح  ازریم  لئاسولا ، 

تاراـشتنا يوامـس ،  دّـمحم  قیلعت  قیقحت و  هب  مزراوخ ،  بطخا  یکلملا  نب  دـمحا  ّقفوملا  دـّی  ؤملا  یبا  یمزراوخ ،  لـتقم   . 1362 مق ، 
حیتافم  . 1371 مّود ،  تبون  يردیح ،  پاچ  ملع ،  رـشن  هاگن و  تاراشتنا  یخلب ،  دّمحم  نیدلا  لالج  يونعم ،  يونثم  مق .  دـیفم ،  هبتکم 

نیسحدمحم دیس  هّللا  تیآ  نابات ،  رهم  ش 1 .  یمالسا ،  بالقنا  نارادساپ  هاپس  بالقنا ،  بتکم  هّلجم  یمق .  ساّبع  خیـش  جاح  نانجلا ، 
 ، ۀحاصفلا جهن  هّیمالسا .  یشورفباتک  پاچ  مالـسالا ،  ضیف  هغالبلا ،  جهن  ن ))   . )) مالّـسلا هیلع  مولُعلا  رقاب  تاراشتنا  ینارهط ،  ینیـسح 

 . نادیواج تاراشتنا  هدنیاپ ،  مساقلاوبا 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

مُْکب . )) رک يانعم  هب  ّمَصَءا ، عمج  ّمص :)) - )) 3 . 21  / رشح - 2 ص 74 . ج 8 ، ۀمکحلا ،  نازیم  ح 2356 . ص 526 ، ج 1 ، لاّمعلا ،  زنک  - 1
بـسا رگ ، نایغط  ینعی  نورح :))  - )) 5 . 18 16  / هرقب - 4 روک . ینعی  یمعَءا ،  عـمج  یْمُع :))   . )) گـنگ لـال و  ینعی  ْمَْکبَءا ، عـمج  ((: 

 ، هوسا تاراشتنا  نآرقلا ،  لاثما  ریسفت  - 9 ص 110 . ج 1 ، هنومن ،  ریسفت  - 8 . 143 ءاسن /  - 7 ص 7 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  - 6 شکرس . 
 ((، بِّیَص  : )) تاغل حیضوت  . 20 19 هرقب /  - 11 ص 52 . لّوا ،  رتفد  رواخ  هلالُک  تاراـشتنا  يونعم ،  يونثم  - 10 ص 149 . مّوس ،  پاچ 

 ، هقعاص عمج  قِعاوَص :))   . )) شوگ ینعی  نُذُا ،  عمج  ناذآ :))   . )) تشگنا ینعی  عَبْصِإ ،  عمج  عباصَءا :))  . )) رابگر دیدش و  ناراب  ینعی 
تسا یفلع  بآ و  یب  نابایب  هیت :))  - )) 12 دیابر . یم  ینعی  ُفَطْخَی ،)) (( ؛  تسا ندوبر  يانعم  هب  َفْطَخ :))  . )) ینامسآ هراپ  شتآ  ینعی 

هدش فذـح  نآ  ر ))  )) يرعـش ترورـض  تهج  هب  تسا و  نتفر  فّفخم  نتف :))  - )) 13 دوش . كـاله  دـنک ، مگ  هار  نآ  رد  سک  ره  هک 
 ، هنومن ریسفت  زا  سابتقا  - 17 ص 462 . ج 21 ، هنومن ،  ریسفت  زا  سابتقا  - 16 . 20 دّمحم /  - 15 ص 8 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  - 14 تسا . 

لتقم - 20 . 11 ّجح /  - 19 ص 18 . ج 1 ، یجیهال ،  ریـسفت  ص 177 ؛ ج 1 ، نیقداصلا ،  جـهنم  ریـسفت  زا  سابتقا  - 18 ص 115 . ج 1 ،
ص ج 24 ، هنومن ،  ریـسفت  زا  سابتقا  - 22 ص 529 . ج 9 ، نایبلا ،  حور  ریـسفت  زا  سابتقا  - 21 دیفم . پاچ  ص 237 ، ج 1 ، یمزراوخ ، 

دعب هلمج  هک  تسا  نیعم  ریغ  مهبم و  ام )) ًاریثک   )) و ام )) ًالیلق   )) رد نینچمه  و  امًالثم ))  )) ترابع رد  ام ))  )) هملک يانعم  - 23 . 149 146
هرقب -24 تسا .  ام )) ًالثم   )) نایب فطع  اَهَقْوَف ) اَمَف  ًۀَضوَُعب   ) هلمج دنا : هتفگ  نابیدا  زا  يرایـسب  نیا  رب  انب  دنک . یم  نایب  ار  شیانعم  نآ  زا 

ریسفت -28 ص 145 146 . ج 1 ، هنوـمن ،  ریـسفت  زا  ساـبتقا  -27 ص 9 10 . ج 1 ، یفـص ،  ریـسفت  -26 هـشپ .  ینعی  ّقـب :)) -)) 25 . 26 / 
ص ش 1 ، بالقنا ،  بتکم  هّلجم  -30 ص 165 . ج 1 ، نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -29 . 44 ماعنا /   2  . توریب پاچ  ص 112 ، ج 1 ، فاشکلا ، 
ص ج 1 ، نایبلا ،  عمجم  ریـسفت  - 33 ص 24 . ج 1 ، یجیهال ،  ریـسفت  زا  سابتقا  -32 ص 116 . ج 1 ، فاشکلا ،  ریـسفت  یقرواپ  -31 . 21
ص ج 1 ، راربالا ، ةدع  رارسالا و  فشک  ریسفت  -36 ص 150 . ج 1 ، هنومن ،  ریسفت  -35 ص 14 . ش 1 ، بالقنا ،  بتکم  هّلجم  -34 . 165
 / هرقب -40 ص 118 . ج 1 ، راربالا ، ةدع  رارسالا و  فشک  ریـسفت  -39 . 2 رشح /  -38 ص 52 . تاناویح ،  یگدنز  زا  يرارـسا  -37 . 118

راهچ مئاهب :))  -)) 44 ناپوچ .  یعار :))  -)) 43 واگ . ای  دنفـسوگ و  هّلگ  هَمَر :))  -)) 42 هدنهاوخ .  هدـننک ،  توعد  یعاد :))  -)) 41 . 171
؛  یفسلف راتفگ  -48 ص 578 . ج 1 ، هنومن ،  ریـسفت  -47 ص 80 . ج 1 ، یفص ،  ریـسفت  -46 شور .  طمن :)) -)) 45 همیهب .  عمج  ناـیاپ ، 
 ، لوقعلا فحت  -51 ص 6 . ج 78 ، راونالا ، راحب  -50 تمکح 139 . مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  -49 ص 181 . ج 2 ، ناوج ،  لاسگرزب و 

-53 ص 27 . لّوا ،  رتفد  رواخ ، هلالُک  تاراشتنا  يونعم ،  يونثم  -52 ص 54 . ح 143 ، مّلس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  راصق  تاملک 
ناتـسلگ تایّلک  هچابید  - 56 ص 234 235 . ج 2 ، هنومن ،  ریـسفت  زا  ساـبتقا  -55 ج 1،ص 122 123 . یفص ،  ریـسفت  -54 . 261 هرقب / 
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ص 204. ج 2 ، نازیملا ،  ریسفت  -60 . 268 هرقب /  -59 تمکح 117 . مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  -58 . 96 لحن /  -57 ص 109 . يدعس ، 
هلالک تاراشتنا  يونعم ،  يونثم  -63 ص 338 . نآرقلا ،  لاثما  ریسفت  زا  سابتقا  -62 تارابع .  رد  فرصت  یمک  اب  ص 40 ، هذاعتسا ،  -61
ناراب ینعی  لباو :))   . )) تسا تخس  فاص و  گنس  يانعم  هب  ود  ره  دلص ))  )) و ناوفـص ))  . )) 264 هرقب /  -64 لّوا ص 46 . رتفد  رواخ ،

 ، لّوا باب  يدعس ،  ناتـسلگ  تایّلک  -67 ص 122 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  -66 وهایه . دایرف ، داد و  ُمُلتُْـشا :))  -)) 65 دیدش . تشرد و  هناد 
 . هویم رب )) -)) 70 ص 125 . ج 2 ، نیقداصلا ،  جهنم  ریـسفت  -69 ص 230 . رفکلا ، نامیالا و  باـتک  ج 70 ، راونالا ، راحب  -68 ص 124 .

جهنم ریسفت  -73 ص 125 . ج 2 ، نیقداصلا ،  جهنم  -72 ص 268 . تیبرت ،  تبحص و  بادآ  رد  متشه  باب  يدعس ،  ناتـسلگ  تایّلک  -71
، رفک نامیا و  باتک  ج 2 ، یفاک ،  لوصا  -75 ص 300 . رفکلا ، نامیالا و  باـتک  ج 72 ، راونالا ، راحب  -74 ص 125 . ج 2 ، نیقداصلا ، 
تسج و نتساوخ ،  ءاغتبا :)) -)) 78 ص 211 . نآرق ،  زا  یفراعم  -77 ص 368 . ج 2 ، نانجلا ،  حور  ریسفت  زا  سابتقا  -76 ح 14 . ایر ، باب 

زیخ لصاح  دـشاب و  هتفرگ  رارق  ناوارف  باـتفآ  شباـت  دازآ و  میـسن  ربارب  رد  هک  تسا  یعفترم  دـنلب و  نیمز  هوبر :))  -)) 79 ندرک .  وـج 
ریسفت -84 . 265 هرقب /  -83 منبـش .  زیر و  ناراب  ّلَط :)) -)) 82 هویم .  لـکا :))  -)) 81 تشرد .  هناد  دـیدش و  ناراب  لـباو :))  -)) 80 دشاب .

-88 ص 373 . مالـسا ،  رد  تیبرت  میلعت و  زا  سابتقا  -87 . 103 هبوت /  -86 ص 226 . ج 1 ، یفاص ،  ریسفت  -85 ص 124 . ج 1 ، یفص ، 
-93 . 266 هرقب /  -92 ص 393 . ج 2 ، نازیملا ،  ریـسفت  زا  سابتقا  -91 . 167 هرقب /  -90 ص 124 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  -89 . 266 هرقب / 

قودص لاصخ  -96 ح 3 . ص 55 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  -95 ص 245 246 . ج 2 ، هنومن ،  ریسفت  -94 ص 245 246 . ج 2 ، هنومن ،  ریسفت 
ص 133. ج 6 ، راونالا ، راحب  - 99 ح 2 . ص 54 ، نامه ،  -98 ح 4 . ص 55 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  -97 ح 33 . هناگ ،  ود  ياهتلصخ  باب  ، 
 ، یفص ریسفت  -104 . 60 59 نارمع /  لآ  -103 . 19 18 رثدم /  -102 ص 32 . ج 15 ، رون ، هفیحص  -101 ح 2059 . ۀحاصفلا ،  جهن  -100

ص ج 2 ، راربالا ، ةّدع  رارسالا و  فشک  ریسفت  -107 ص 163 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  -106 . 117 نارمع /  لآ  -105 ص 148 149 . ج 1 ،
 / ماعنا -111 ص 193 . ناسللا ،  تافآ  باتک  ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  -110 ص 148 . ج 73 ، راونالا ، راحب  -109 . 20 يروش /  -108 . 260

ریسفت زا  سابتقا  -114 ص 355 . مالـسالا ،  نامیالا و  مئاعد  باب  ج 68 ، راونالا ، راحب  -113 ص 322 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  -112 . 122
هماندای نابات ،  رهم  -116 ص 420 . ح 5 ، تیبصع ،))   )) باب رفک  نامیا و  باتک  ج 3 ، یفاک ،  لوصا  -115 ص 425 426 . ج 5 ، هنومن ، 

-119 ح 65 . هناگراهچ ،  ياهتلـصخ  باب  قودص ،  لاصخ  -118 ص 427 . ج 5 ، هنومن ،  ریسفت  -117 ص 56 . هر ،)   ) یئابطابط همـالع 
يانعم هب  ِّمَس )) -)) 122 ص 104 105 . ج 1 ، هنومن ،  ریـسفت  -121 مالک 51 . نامه ،  -120 تمکح 366 . مالـسالا ،  ضیف  هغالبلا  جـهن 

 ، یفصریسفت -124 . 40 فارعا /  -123 نزوس .  خاروس  ینعی  طایخلا ،)) ّمس   )) تسا نزوس  يانعم  هب  طیخم  و  طاـیخ ))  )) تسا و خاروس 
يانعم هب  دََلب )) -)) 126 ص 248 . نآرقلا ،  لاثما  ریسفت  -125 ص 61 .  ، لّوارتفد رواخ ، هلالک  تاراشتنا  يونعم ،  يونثم   2 ج 1،ص 351 .

هب يزیچ  یناسآ  هب  هک  تسا  یکسمم  لیخب و  صخش  يانعم  هب  دِکَن )) -)) 127 تسا .  هدمآ  نیمز  يانعم  هب  الاب  هیآ  رد  یلو  تسا ،  رهش 
یسک نینچ  هب  هیبشت  قوف  هیآ  رد  دعاسمان  راز و  هروش  ياهنیمز  دوب ، دهاوخ  شزرا  مک  زیچان و  رایسب  دهدب  مه  رگا  دهد و  یمن  یـسک 
ریسفت زا  سابتقا  -130 ص 356 . ج 1 ، یفص ،  ریـسفت  -129 . 58 فارعا /  -128 ص 216 .) ج 6 ، هنومن ،  ریـسفت  یقرواپ   . ) تسا هدـش 

-133 ص 237 . ج 6 ، ءاضیبلا ، ۀّـجحم  -132 ص 177 178 . ج 8 ، نازیملا ،  ریـسفت  زا  ساـبتقا  -131 ص 42 . ج 4 ، نیقداصلا ،  جـهنم 
 ، مکحلا ررغ  -136 ص 389 390 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  -135 . 177 175 فارعا /  -134 ص 124 . لّوا ،  باب  يدعس ،  ناتـسلگ  تایّلک 

یناهنپ يانعم  هب  بیغ  متک  ندرک ،  ناـهنپ  ناـمتک و  متک :  -138 صرح .  داب  ندیمد  صرح :  روص  خـفن  - 137 ح 23 . ص 299 ، ج 1 ،
-142 ح 24 . ص 136 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  -141 ص 289 . رواخ ، هلالک  تاراشتنا  يونعم ،  يونثم  -140 نابیرگ .  بیج :  -139 تسا . 
 ، هنومن ریسفت  زا  سابتقا  -144 ثحب .  دروم  هیآ  لیذ  ص 500 ، ج 4 ، نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -143 ح 20 . ص 143 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا 

، دننز یم  تفم  فرح  اه  یتفم  نیا  هّتبلا  -146 ص 65 . رواخ ، هلالک  تاراشتنا  پاچ  لّوا ،  رتفد  يونعم ،  يونثم  -145 ص 14 16 . ج 7 ،
ص 228. ج 20 ، رون ، هفیحص  -147 دنریگ . یم  ترجا  ناشتفم  ياهفرح  ربارب  رد  دـنروز و  رز و  ریجا  اریز  دـننز ، یمن  فرح  تفم  یلو 
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-151 نیزح .  ياعد  تاحلاصلا ،  تایقاب  باتک  نانجلا ،  حیتافم  هیشاح  -150 نامه .  -149 ص 12 . ج 7 ، هنومن ،  ریسفت  زا  سابتقا  -148
 . تسا يزیچ  هبل  يانعم  هب  افَـش )) - )) 154 نامتخاس .  انب و  ینعی  ناـینب ))  -)) 153 ص 17 . نامه ،  -152 ص 13 . ج 7 ، هنومن ،  ریـسفت 

نامتخاس ای  صخش  يانعم  هب  راه )) -)) 156 دـشاب . هدرک  یلاخ  ار  نآ  ریز  بآ  هک  تسا  هاچ  ای  رهن و  هیـشاح  يانعم  هب  فُرُج ))  -)) 155
ص 144. ج 8 ، هنومن ،  ریسفت  -159 ص 448 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  -158 . 110 109 هبوت /  -157 تسا .  طوقس  لاح  رد  هک  تسا  یتسس 
-163 تسا .  یتسه  ياـنعم  هب  مّود  عارـصم  رد  لّوا  دوب ))  )) هملک  2 . 111 هبوت /  -162 ص 138 . نامه ،  -161 ص 145 . نامه ،  -160
 ، نیقداصلا جهنم  ریسفت  -166 ص 148 . ج 8 ، هنومن ،  ریسفت  -165 ج 1،ص 448 449 . یفص ،  ریسفت  -164 تسا .  رگا  فّفخم  ْرَا ،)) ))
 . نامه -169 ص 320 . ج 4 ، نیقداصلا ،  جـهنم  ریـسفت  زا  سابتقا  -168 ص 313 314 . ج 2 ، فاشکلا ،  ریـسفت  -167 ص 320 . ج 4 ،

ج هنومن ،  ریسفت  ص 539 540 و  ج 1 ، نیقداصلا ،  جهنم  ریسفت  زا  سابتقا  -172 ص 238 . ج 3 ، مولعلا ،  ءایحا  -171 . 207 هرقب /  -170
هملک نیا  درک ، نییزت  ْتَنَّیَّزا :)) -)) 175 راگن . شقن و  رویز ، رز و  فرخز :))  -)) 174 ص 134 . ج 47 ، راونالا ، راحب  -173 ص 46 . ، 2

هب انغ ))  )) هدام زا  َنْغَت :)) -)) 177 هدش .  ورد  دیصح :)) -)) 176 دش . ْتَنَّیَِّزا ))  )) هب لیدـبت  يوحن  هدـعاق  قبط  دوب و  ْتَنَّیََزت ))  )) لصا رد 
تـسا نیا  زا  هیانک  ریبعت  نیا  تسا .  هدوبن  ناکم  نیا  رد  زورید  ییوگ  ینعی  ِسْم ،)) الاب  َنْغَت  َْمل   ، )) تسا یناکم  رد  ندرک  تماقا  يانعم 

 ((: بجعلاوب -)) 179 . 24 سنوی /  -178 تسا .  هتشادن  دوجو  زگره  ییوگ  هک  دنامن  یقاب  نآ  زا  يرثا  دورب و  نایم  زا  یّلک  هب  يزیچ  هک 
قنور امن و  دومن :)) -)) 182 تنیز .  رویز ، هیاریپ :))  -)) 181 اهیزبس . ینعی  لَْقب ،  عمج  لوُقب :))  -)) 180 یتفگش .  باجعا و  ياراد  ینعی 

ص 464 ج 1 ، یفص ،  ریسفت  -186 هتشذگ .  زور  سما :))  -)) 185 ندرک .  دوباـن  سمط :))  -)) 184 لالج .  هوکـش و  هّرف :))  -)) 183 . 
-189 ص 22 . لّوا ،  رتفد  رواخ ، هلالک  تاراـشتنا  يونعم ،  يونثم  -188 ص 357 . ج 4 ، نیقداصلا ،  جهنم  ریـسفت  زا  سابتقا  -187 . 465
 ، یفص ریسفت  -192 . 24 دوه /  -191 ص 280 . ج 4 ، راربالا ، ةدع  رارسالا و  فشک  ریسفت  -190 ص 357 358 . ج 4 ، نیقداصلا ،  جهنم 

یحبص هغالبلا  جهن  -195 حبـص .  زامن  تابیقعت  نانجلا ،  حیتافم  -194 ص 414 . ج 4 ، نیقداصلا ،  جهنم  ریـسفت  -193 ص 487 . ج 1 ،
ج 4، راربالا ، ةدع  رارسالا و  فشک  ریـسفت  -197 ص 52 . لّوا ،  رتفد  رواخ ، هلـالک  تاراـشتنا  يونعم ،  يونثم  -196 هبطخ 82 . حـلاص ، 
هب ار  ادخ  هک  ناناملـسم  زا  يا  هقرف  هیرظن  هیبشت :))  يءار  -)) 200 نیب .  ود  مشچ ،  جـک  لوحا :))  -)) 199 . 53 تلّصف /  -198 ص 381 .

. دننک یم  هیبشت  تاقولخم 

اهتشون 2 یپ 

-202 دوش . یم  لقتنم  ناویح  ای  رگید  یناـسنا  ندـب  هب  ندرم ،  زا  سپ  یمدآ  حور  دـندقتعم  هک  تسا  یهورگ  هیرظن  خـسانت ،))  -)) 201
مرو مشچ ،  درد  دَمَر :)) -)) 205 یکیرات .  ربا ، ینعی  ْمیَغ :))  -)) 204 هلزتعم .  بتکم  ینعی  لازتعا :))  -)) 203 روک . گنگ و  ْهَمْکا :)) ))

ینعی ُهاـف ،))  . )) تسا ناـهد  ياـنعم  هب  همه  مف ))   )) و یف ))  ((، )) وـف ((، )) اـف  )) تـغل -207 ص 56 . زار ، نـشلگ  -206 مشچ .  هـمحتلم 
-211 فرصت .)  یکدنا  اب  ، ) ص 155 156 ج 10 ، هنومن ،  ریسفت  -210 ص 554 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  -209 . 14 دعر /  -208 شناهد . 

ندز جوم  ینعی  جّومت :))  -)) 214 . 17 دعر /  -213 فّرصت .)  یکدنا  اب  ، ) ص 156 ج 10 ، هنومن ،  ریسفت  -212 ص 179 . نآرق ،  لاثما 
ص 2. لّوا ،  رتفد  رواـخ ، هلـالک  تاراـشتنا  يونعم ،  يونثم  -217 ص 554 . ج 1 ، یفص ،  ریـسفت  -216 ـالاب . ینعی  َربَز :)) -)) 215 بآ . 
ج 10، هنومن ،  ریسفت  -220 فرصت .)  یکدنا  اب   ) ص 168 ج 10 ، هنومن ،  ریسفت  -219 تمکح 139 . مالسالا ،  صیف  هغالبلا  جهن  -218

فّرصت یکدنا  اب  ، ) ص 171 172 ج 10 ، هنومن ،  ریسفت  -222 فّرصت .)  یکدنا  اب   ) ص 10 نامه ،  -221 فرصت .)  یکدنا  اب   ) ص 170
 / میهاربا -227 . 18 ءایبنا /  -226 ص 313 . ج 24 ، راونالا ، راحب  -225 . 81 ءارسا /  -224 فّرصت .)  یکدنا  اب  ، ) ص 171 نامه ،  -223 (. 

یکدنا اب  ، ) ص 312 315 ج 10 ، هنومن ،  ریسفت  -230 ص 309 . ج 10 ، هنومن ،  ریسفت  -229 ص 566 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  -228 . 18
يانعم هب  ثاثتجا  هدش .  هدـنکرب  ْتَُّثتْجا :)) -)) 233 هویم .  لُُـکا :))  -)) 232 ص 317 . ج 10 ، هنومن ،  ریـسفت  زا  سابتقا  -231 فّرصت .) 
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زا یکی  دوـخ  هک  تسا  نآ  دـسج  زیچ  ره  هّثج  لـت .  دـننام  تـسا  نـیمز  ياهیدـنلب  ياـنعم  هـب  هـّثج  تـسا .  ندـنک  هـشیر  زا  لاـصیتسا و 
هغالبلا جهن  -237 ص 568 . ج 1 ، یفص ،  ریـسفت  -236 هراتس .  كامِـس :))  -)) 235 . 27 24 میهاربا /  -234 تسا .  نیمز  ياهیگدـمآرب 

ص ج 2 ، یفاک ،  لوصا  -240 ص 134 135 . ج 5 ، نیقداصلا ،  جهنم  ریسفت  زا  سابتقا  -239 . 10 رطاف /  تمکح 8 238- مالسالا ،  ضیف 
20 یمالسا ،  يروهمج  همانزور  -244 ص 72 73 . ج 12 ، نازیملا ،  ریسفت  -243 . 13 فاقحا /  -242 . 27 میهاربا /  -241 ح 16 . ، 235
 ، تادابع رارسا  -247 ح 2 . باب 138 ، ج 2 ، عیارشلا ،  للع  -246 ص 33 . لامعالا ،  باقع  لاـمعالا و  باوث  -245 ص 3 . يد 1375 ،

، رابرس ینیگنـس ،  ّلَک :)) -)) 251 داز . ردام  گـنگ  ْمَْکبءا :)) -)) 250 ص 596 . ج 1 ، یفص ،  ریـسفت  -249 . 75 لحن /  -248 ص 212 .
ج هنومن ،  ریسفت  زا  سابتقا  -254 ص 597 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  -253 . 76 لحن /  -252 شبحاص .  رابرس  ینعی  ُهالْوَم ، یلَع  ُّلَک  رابنارگ ،

روشک ای  هقطنم و  ای  رهش  روظنم  ًارهاظ  اجنیا  رد  یلو  رهش ، يانعم  هب  مه  تساتـسور و  يانعم  هب  مه  ۀیرق ،))  -)) 255 ص 326 330 . ، 11
یم یضعب  هدش ،  هدناوخ  روج  ود  يدعـس  تیب  مّود  عارـصم  -258 ص 604 . ج 1 ، یفص ،  ریسفت  -257 . 113 112 لحن /  -256 تسا . 
رفک  )) مه مّود  عارـصم  رد  تسا  تمعن ))  رکـش   )) هک لوا  عارـصم  دننام  رگید  یـضعب  و  دـنک )) نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک ، : )) دـنناوخ

تمعن رفک  تسا :  نینچ  لصا  رد  انعم  تسا و  هدش  فذح  تمعن ))   )) هملک عارصم  نیا  رد  دنیوگ : یم  دنناد و  یم  حیحـص  ار  تمعن )) 
-261 ص 432 . ج 11 ، هنومن ،  ریسفت  -260 فّرصت .)  یکدنااب  ، ) ص 943 ج 1 ، یفاص ،  ریسفت  -259 دـنک .)) نوریب  تفک  زا  تمعن  ، 

-)) 264 فّرصت .)  كدنا  اب   ) ص 345 346 ج 10 ، هنومن ،  ریسفت  -263 ص 433 . ج 11 ، هنومن ،  ریسفت  -262 ص 223 . نآرق ،  لاثما 
-265 دشاب . هدـش  هتـسکش  مه  رد  هک  تسا  يا  هدیکـشخ  ناهایگ  يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  نتـسکش  يانعم  هب  مشه  هدام  زا  میـشَه ،)) 

عمجم . ) دنزاس یم  هدنکارپ  وس  ره  هب  ار  نآ  اهداب  ینعی  ُحَیِّرلا ،)) ُهوُرْذَت   . )) تسا نتخاس  هدنکارپ  يانعم  هب  ورذ ))  )) هدام زا  ُهوُرْذـَت ،)) ))
ص ج 6 ، نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -268 ص 641 . ج 2 ، یفص ،  ریسفت  -267 . 45 فهک /  -266 ص 473 .) ج 6 ، هیمالـسا ،  پاچ  نایبلا ، 
ج 5، نیقداصلا ،  جهنم  ریـسفت  زا  سابتقا  -271 ص 357 . نامه ،  -270 ص 356 . ج 5 ، نیقداصلا ،  جـهنم  ریـسفت  زا  سابتقا  -269 . 473
-274 ص 447 . ج 12 ، هنومن ،  ریسفت  -273 ص 77 78 . مالّسلا ،  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  تاملک  زا : راصق  هملک  دص  حرـش  -272 ص 356 .
ص 82 83. ج 3 ، باـقلالاو ،  ینکلا  -277 . 38 36 تمایق /  -276 . 6 5 قراط /  -275 ص 448 449 . ج 12 ، هنومن ،  ریـسفت  زا  ساـبتقا 

تسا نیا  تفگ :  یم  نتـشیوخ  هب  باطخ  زایا ))  )) ینعی -280 ص 80 . یمالسا ،  مولع  اب  ییانـشآ  -279 ص 71 . هیوضرلا ،  دئاوف  -278
ینعی هرمخ :))  -)) 281 نکم .  شومارف  ار  تتکـالف  رقف و  نارود  رگنم ؛ يا ،  هدیـسر  هک  یلاـع  ماـقم  نیا  هب  نوـنکا  وـت ، شفک  ساـبل و 
ناهنپ يارب  هکلب  دوب ، الط  لام و  میـس و  هب  تبـسن  ندـیزرو  لخب  يارب  هن  رد ، يارب  مکحم  لـفق  باـختنا  ینعی  -282 تارهاوج .  هزوـک 
سولاس دننیبب ، ار  نیتسوپ  قراچ و  رگا  رگید  موق  دنرو و  هطوغ  تالایخ  رد  يدایز  هورگ  هک  نایماع  زا  ار  زیگنا  تفگـش  زار  نآ  نتـشاد 

رد یندعم  رهاوج  لعل و  زا  تسا  رتدنمزاین  ندیشوپ  هب  تّمهاب  نادرم  دزن  رد  ناج  یناهن  ياهزار  ینعی  -283 دیمان . دنهاوخ  مرگ  هلیح  و 
ناریما نآ  ینعی  -284 دننک . یم  ناج  يادف  ار  الط  گرزب ،  ياهناسنا  یلو  دـنناد ، یم  رتهب  ناج  زا  ار  الط  ناهلبا  اریز  ناتـسرپ .  هّدام  دزن 

اهبارس يوس  هب  هدوهیب  یمدآ  صرح  يرآ ،  رت ، هتـسهآ  یمک  ناقمحا !  يا  تفگ :  یم  ناشلقع  یلو  دنتفاتـش ، یم  زیت  دنت و  الط  عمط  هب 
زآ و صرح و  اب  ناریما  نآ  ینعی  -285 تسامن !  بآ  بارـس و  هکلب  تسین  بآ  نیا  رگنب ، تسرد  دـیوگ : یم  وا  هب  لقع  یلو  دزات ، یم 

نوچمه دندرک و  ماحدزا  دنتفیب ، هدیدنگ  غود  رد  هک  سگم  هّشپ و  دننام  لاح  نامه  رد  دندرک و  زاب  ار  زایا  هرجحرد  سوه  هنوگ  دـص 
زج نانآ  دنروخب  يزیچ  دنناوت  یم  هن  دنرپب و  دنناوت  یم  هن  دوش و  هدولآ  اهنآ  ياهرپ  دنتفیب و  هدیدنگ  غود  رد  هناقشاع  هک  سگم  هشپ و 

شوـپور نیتـسوپ ،  قراـچ و  نیا  تسا و  كوکـشم  زوـمرم و  یلحم  اـج  نیا  دـنتفگ : همه  -286 دـنتفاین . يزیچ  هنهک  نیتـسوپ  قراـچ و 
: دـندز یم  گناب  اـه  هرفح  -289 يدوگ .  وـگ :)) -)) 288 نـیمز .  ریز  بآ  يارجم  تاـنق ،  زیراــک :)) -)) 287 تسا .  یناـهنپ  ياـهزیچ 

هدرب هک  ینامگدب  زا  ینعی  ینامگدب ،  هشیدنا  شلاگس :))  -)) 290 درادن . دوجو  ام  رد  يزیچ  اه  هدیدنگ  يا  میتسه ،  یلاخ  ياهلادوگام 
دوخ بل  تسد و  یتحاران  يدیمون و  تّدش  زا  هرخ  الاب  -291 دندرک . یم  رپ  ار  اهلادوگ  نامه  رگید  راب  دندیـشک و  یم  تلاجخ  دندوب ،
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ص 310 مجنپ ،  رتفد  رواخ ، هلـالک  تاراـشتنا  يونعم ،  يونثم  -292 دندیبوک . یم  رـس  رب  تسد  نانز  دننام  دـندیزگ و  یم  نادـند  اب  ار 
ج 2، یفص ،  ریسفت  -295 کباچ .  ریغ  تسس و  ینعی  تسچ ،  هن  مکحم ،  كالاچ ،  کباچ و  تسچ :))  -)) 294 . 73 ّجح /  -293 . 314
ج راربالا ، ةدع  رارـسالا و  فشک  زا  سابتقا  -298 ص 375 . نآرقلا ،  لاثما  ریـسفت  -297 ص 166 . ج 47 ، راونالا ، راحب  -296 ص 719 .
.35 رون /  -301 ص 174 176 . ج 14 ، هنومن ،  ریسفت  -300 ص 195 . تعانق ،  تلیضف  رد  مّوس  باب  يدعس ،  تاّیلک  -299 ص 210 . ، 8
شتآ و اب  سامت  نودب  تسا  کیدزن  هک  تسا  صلاخ  فاص و  شنغور  نانچ  نآ  ینعی  -303 ص 741 742 . ج 2 ، یفص ،  ریسفت  -302
 ، نامه -306 ص 605 . ج 3 ، نیلقثلا ،  رون  ریسفت  -305 ص 476 480 . ج 14 ، هنومن ،  ریـسفت  زا  سابتقا  -304 دوش . رو  هلعـش  تیربک )  )

 ((: بارس -)) 310 ص 143 . ج 7 ، نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -309 ص 315 . ج 6 ، نیقداصلا ،  جهنم  -308 ص 602 . نامه ،  -307 ص 604 .
هیداب نیا  رد  بآ  ِرَس  تسا  رود  دیوگ : یم  ظفاح  تسا .  هتفر  راک  هب  امن  بآ  يانعم  هب  دعب  دشاب و  یم  بآ  همشچرس  يانعم  هب  لصا  رد 

 . هنـشت مدآ  نآمظ :))  -)) 312 ریوـک . هاـیگ ،  بآ و  یب  هدرتـسگ  نیمز  هـعیقب :))  -)) 311 تبارـس .))   )) هب دـبیرفن  نابایب  لوغ  ات  رادـشه 
-316 . 40 39 رون /  -315 تسا .  رات  هریت و  مکارتم و  ًابلاغ  هک  از  ناراـب  ربا  باحـس :))  -)) 314 روانهپ . قیمع و  ياـیرد  ّیُّجل :)) -)) 313
ار مّود  عارصم  یضعب  -320 ص 157 . ج 1 ، یفاص ،  ریسفت  -319 . 167 هرقب /  -318 ص 743 . ج 2 ، یفص ،  ریسفت  -317 ایرد . ْمَی :)) ))
زا نتـشیوخ  وا  تسا (( :  هدمآ  نینچ  مّود  عارـصم  اهلقن  زا  یـضعب  رد  -321 دنامن .)) باوخ  رد  هک  دوز ، شنکرادـیب  : )) دـنا هتفگ  نینچ 
((. دناوخن هدنز  شـسک  هک  شرامـش ،  هدرم  وت   : )) هدـش تبث  هنوگنیا  اهلقن  یـضعب  رد  زین  عارـصم  نیا  -322 دناهرب .))  تلالـض  رفک و 

تارابع رد  فّرصت  یمک  اب   ) ص 327 ج 6 ، نیقداصلا ،  جهنم  ریسفت  -324 ص 404 . نآرقلا ،  لاثما  ریسفت  ص 264 . نآرق ،  لاثما  -323
یفص ریسفت  -329 . 43 41 توبکنع /  -328 ص 68 . ج 21 ، نامه ،  -327 ص 134 137 . ج 14 ، رون ، هفیحص  -326 . 30 مور /  -325 (. 

یضعب دنا . هدومن  تبث  زین  بجعلب  تروص  هب  ار  بجعلاوب  هملک  -331 ص 161 . ، 7 نیقداصلا ،  جهنم  ریسفت  -330 ص 818 819 . ج 2 ، ، 
ترثک و  )) يانعم هب  یـسراف و  دنوشیپ  ُلب ))   )) هکلب تسین ،  سوهلاوبا  بجعلاوبا و  ففخم  سوهُلب  ْبَجَْعُلب و  دننام  یتاملک  دنیوگ : یم 

 ((: فیرح -)) 335 ماعط .  اذغ ، توق :))  -)) 334 ناتسد .  رازه  لبلب  بیلدنع :))  -)) 333 ص 275 . نآرق ،  لاثما  -332 تسا .  ینوزف )) 
-339 ص 132 . ج 16 ، نازیملا ،  ریـسفت  -338 ص 175 . ج 76 ، راونالا ، راحب  -337 ص 274 . نآرق ،  لاـثما  -336 هشیپ .  مه  راـکمه ،

رطق رتـم ) یلیم   71000  ) نورکیم دودـح 7  رد  طقف  توبکنع  رات  ره  دـنیوگ : یم  -340 ص 152 158 . تاناویح ،  یگدـنز  زا  يرارـسا 
هک اـهرات  نیا  زا  رتمولیک  دـش و 40000  دـهاوخ  نآ  رطق  رتم  یلیم  کی  دـنهد ، رارق  مه  يولهپ  ار  توبکنع  راـت  رگا 150  ینعی  ، )) دراد

ص ج 16 ، هنومن ،  ریسفت  -341 ص 154 .)) ) تاناویح ،  یگدـنز  زا  يرارـسا  .) دراد نزو  ولیک  ود  طقف  تسا ،  نیمز  هرک  طیحم  اب  ربارب 
هدام زا  انزَّزَع ،)) -)) 344 ص 159 160 . تاناویح ،  یگدنز  زا  يرارـسا  -343 (. 28 ءاسن /  ( ) ًافیِعَـض ُناـسنِْالا  َِقلُخ  -)... 342 . 279 278

13 سی /  -346 تسا .  ندز  دب  لاف  نتـسناد و  موش  يانعم  هب  ّریطت ، ردـصم  زا  انّریَطَت ،)) -)) 345 تسا .  تکوش  ورین و  ياـنعم  هب  تّزع ، 
. درک ملتـشا  دـیود و  هبعک  رد  درک  مگ  هبعک  هب  یکرخ  يدرُک  دـیوگ : یم  یماظن  هک  نانچ  وهاـیه . داـیرف ، داد و  ملتـُشا :))  -)) 347 . 19
-353 . 78 ءاسن /  -352 . 131 فارعا /  -351 . 47 لمن /  -350 ص 889 890 . نامه ،  -349 ص 888-887 . ج 2 ، یفص ،  ریـسفت  -348
 ، ج 6 هنومن ،  ریسفت  -355 ص 231 . ج 12 ، رون ، هفیحص  -354 ص 9 . يدازآ ،  تاراشتنا  پاچ  هّللا  همحر  ینیمخ  ماما  رارـسالا ، فشک 

ص 264. نادیهش ،  ياوشیپ  -359 ص 114 . ج 1 ، ّتیدبا ،  غورف  -358 ص 318 319 . نامه ،  -357 ص 318 . نامه ،  -356 ص 317 .
همان 64. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  -360

اهتشون 3 یپ 

-365 ص 445 . ج 19 ، هنومن ،  ریسفت  -364 ص 444 . ج 19 ، هنومن ،  ریسفت  -363 ص 925 . ج 2 ، یفص ،  ریسفت  -362 . 29 رمز /  -361
 ، كزان هتسرون  هزبس ،  ءاْطَش ،)) -)) 367 دجاس . عمج  ناگدننک ،  هدجس  دَّجُـس ،)) - )) 366 عکار .  عمج  ناگ ،  دـننک  عوکر  عّکُر ،))  ))
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 ، تسا تنواعم  کـمک و  ياـنعم  هب  رازیا ))  )) هّداـم زا  رزآ ،)) -)) 368 دـیآ . یم  نوریب  اه  هشیر  رانکو  هاـیگ  هقاـس  نییاـپزا  هک  يا  هناوج 
هب قاس ،  عمج  قوس ،))  -)) 370 تسا .  ندش  مکحم  تفس و  يانعم  هب  ْتَظَلَغ  هشیر  زا  َظَْلغَتِْـسا ،)) -)) 369 تسانعم .  نیمه  هب  مه  ریزو 

ج 22، هنومن ،  ریـسفت  زا  سابتقا  -373 ص 1013 . ج 2 ، یفص ،  ریسفت  -372 . 29 حتف /  -371 دشاب . یم  تخرد  هندـب  هایگ و  هنت  يانعم 
ج نامه ،  -377 ص 115 . ج 22 ، نامه ،  -376 فّرصت .)  یکدنا  اب   ، ) نامه -375 ص 113 . ج 22 ، هنومن ،  ریسفت  -374 ص 116 117 .
ص ج 2 ، یفص ،  ریـسفت  -381 . 12 تارجح /  -380 ص 179 180 . ج 15 ، رون ، هفیحص  -379 ص 119 . ناـمه ،  -378 ص 117 . ، 22

راحب -384 توریب .)  پاـچ   ) ص 314 ج 2 ، تاداعـسلا ،  عماج  -383 رییغت .) یکدـنا  اب  ، ) ص 185 ج 22 ، هنومن ،  ریـسفت  -382 . 1017
ص 106. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -387 ص 48 49 . ربکا ، داهج  -386 ص 357 . ج 2 ، یفاک ،  لوصا  -385 ص 117 . ج 78 ، راونالا ،
ص نامه ،  -391 ص 188 189 . ج 22 ، هنومن ،  ریسفت  -390 ص 597 . رابخالا ، یلائل  -389 ص 192 193 . ج 22 ، هنومن ،  ریسفت  -388
ص 193 194. ج 22 ، هنومن ،  ریـسفت  -394 لَغَـش .))   )) هّدام ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفـسظ  -393 ص 417 419 . تـیبرت ،  مـیلعت و  -392 . 189

ترضح نک ؛  فیرعت  ام  يارب  ار  ایند  تفـص  هک  دنتفگ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  -397 . 20 دیدح /  -396 ص 194 . نامه ،  -395
جهنم ریسفت   ((. ) تسا انف  شرخآ  هودنا و  مغ و  شطـسو  تسا و  هیرگ  شلّوا  ایند  ٌءانَف ؛ ُهُرِخآ  َو  ٌءانَع  ُهُطَـسْوَءاَو  ٌءاُکب  َُهلَّوا  اْینُّدلا  : )) دومرف

مدآ یلو  درب ، یم  ادـخ  دوجو  هب  یپ  یهاک  رپ  هدـهاشم  زا  سانـشادخ ،  فراـع و  ناـسنا  ینعی  -398 ص 186 187 .) ج 9 ، نیقداـصلا ، 
یم ار  تاسوسحم  هّدام و  طقف  ینعی  دـنیب ؛ یمن  دود  يا  هدوت  زج  نامـسآ  زا  كاـخ و  زج  نیمز  زا  درگنب ، نامـسآ  نیمز و  هب  رگا  قمحا 
ملاع یتسه ،  نْوَک :))  -)) 401 هدنروآ .  دوجو  هب  نِّوَکُم :))  -)) 400 گنر .  نَْول :))  -)) 399 دشیدنا . یمن  زگره  نآ  ياروام  هب  و  دـنیب ،

ج 19، نازیملا ،  ریسفت  -405 ص 1061 1062 . ج 2 ، یفص ،  ریسفت  -404 يروگنا .  بارش  ْیَم :)) -)) 403 روگنا . زَر :)) -)) 402 دوجو .
-409 ص 207 . ج 5 ، هنومن ،  ریـسفت  -408 ص 235 . نآرق ،  لاـثما  زا  ساـبتقا  -407 ص 352 . ج 23 ، هنومن ،  ریـسفت  -406 ص 164 .
ص ج 23 ، هنومن ،  ریـسفت  زا  سابتقا  -412 ص 311 . نآرق ،  لاـثما  -411 . 79 صصق /  -410 ص 207 . ج 5 ، هنومن ،  ریـسفت  زا  ساـبتقا 
ص 368. ج 7 ، هنومن ،  ریسفت  زا  هتفرگرب  -416 ص 1084 1085 . ج 2 ، یفص ،  ریسفت  -415 . 9 8 ّفص /  -414 . 20 دیدح /  -413 . 353

تسا يرادرب  هدرپ  يانعم  هب  لصارد  رفس  گرزب .  باتک  ینعی  ْرفِس ))  )) عمج رافْسَءا :)) -)) 418 ص 82 85 . ج 24 ، هنومن ،  ریسفت  -417
.5 هعمج /  -419 دراد . یمرب  هدرپ  قیاـقحزاو  دوش  یم  فشک  نآ ،  هلیـسو  هب  هدیـشوپ  لـئاسم  هک  دـنیوگ  رفِـس  تهج  نآ  زا  ار  باـتکو 
-423 ص 114 115 . ج 24 ، هنومن ،  ریسفت  -422 ص 114 . ج 24 ، هنومن ،  ریسفت  زا  سابتقا  -421 ص 1087 . ج 2 ، یفص ،  ریسفت  -420
ج 1، ءاضیبلا ، ۀّجحم  -426 ص 277 . نامه ،  -425 ص 268 . تبحص ،  بادآ  رد  متـشه  باب  يدعـس ،  تاّیلک  -424 ص 119 . نامه ، 

عمجم ریسفت  -430 . 28 رطاف /  -429 ص 344 . ج 70 ، راونالا ، راحب  -428 تمکح 358 . مالـسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 427 ص 125 .
-433 ص 266 268 . ج 13 ، رون ، هفیحص  -432 ص 269 . تبحص ،  بادآ  رد  متشه  باب  يدعس ،  تایّلک  -431 ص 407 . ج 8 ، نایبلا ، 

غورد يانعم  هب  کِفا  زا  ّقتـشم  َنوُکَفُْؤی )  ) دـنا هتفگ  یـضعب  -435 ص 600 . نآرقلا ،  لاثما  ریـسفت  -434 ص 208 . ج 1 ، راونالا ، راـحب 
جهنم ریـسفت  زا  سابتقا  -439 ص 1089 . ج 2 ، یفـص ،  ریـسفت  -438 ناـیب .  شوـخ  ینعی  قـیلط :))  -)) 437 . 4 نوقفاـنم /  -436 تـسا . 
تایّلک -442 هبطخ 194 . حلاص ،  یحبـص  هغالبلا  جهن  -441 ص 287 . ج 19 ، نازیملا ،  ریـسفت  -440 ص 294 295 . ج 9 ، نیقداـصلا ، 

-)) 446 . 10 میرحت /  -445 ص 164 . نامه ،  -444 ص 166 . نآرق ،  اب  ییانشآ  -443 ص 209 . تعانق ،  تلیضف  رد  مّوس  باب  يدعس ، 
تسا و هدوب  ۀعلاو ))   )) طول ترضح  رـسمه  مسا  و  ۀهلاو ))   )) حون ترـضح  رـسمه  مسا  هک  تسا  هدمآ  نارّـسفم  تاملک  زا  یـضعب  رد 
 ، هنومن ریسفت   ((، ) دنا هتفگ  هلهاو ))   )) ای ههلاو ))   )) ار طول  رسمه  و  هعلاو ))   )) ار حون  رسمه  مان  ینعی  دنا  هتـشون  ار  نیا  سکع  یـضعب 

ج هنومن ،  ریـسفت  زا  سابتقا  -449 ص 228 . ج 8 ، روثنملا ، رّدلا  -448 ص 1101 1102 . ج 2 ، یفص ،  ریـسفت  -447 ص 301 .) ج 24 ،
هلآ هیلع و  هّللا  یلصربمایپ  رارـسا  ياشفا  يارجام  هب  هروس ،  نیمه  هیآ 3  رد  -451 ص 571 . ج 4 ، فاّشکلا ،  ریسفت  -450 ص 301 . ، 24

 ، نامه زا  سابتقا  -453 ص 301 . ج 24 ، هنومن ،  ریسفت  -452 تسا .  هدش  هراشا  شنارسمه  زا  یضعب  طّسوت  ترضح  نآ  رازآ  مّلـس و  و 
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هعلق ژد و  يانعم  هب  نصح ،))   . )) تشاد نوصم  یگدولآ  زا  ار  دوخ  نماد  ینعی  اَهَجْرَف ؛) ْتَنَصْحَءا  -) 455 . 30 بازحا /  - 454 ص 302 .
هدرک و جاودزا  هک  ینز  و  هدنراد )  هاگن   (( ) نِصُحم  )) دـنک یم  يراد  هگن  دوخ  نز  زا  هک  ار  لّهءاتم  درم  تهج  نیمه  هب  تسا .  مکحم 
ج 2، یفص ،  ریسفت  -457 . 12 11 میرحت /  -456 دوش . یم  هدیمان  هدش )  هتـشاد  هاگن   (( ) هنَـصُْحم ، )) دوش یم  يرادـهگن  رهوش  هانپ  رد 

ص 302 304. ج 24 ، هنومن ،  ریسفت  -459 ص 229 . ج 8 ، روثنملا ، رُّدلا  -458 ص 1102 .

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

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

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
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سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)

هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

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

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

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

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

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