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خزرب

باتک تاصخشم 

 - 1360 يدهم ، يدوبرف ، هسانشرس : 
. يدوبرف يدهم  فیلات  درذگ /؟ یم  هچ  گرم  زا  سپ  خزرب : روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1386 يراصنا ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
136 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

 : 2-76-6925-964-978 لایر  13000 کباش : 
. يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

?.Mahdi Farboodi. Barzakh: What happened after death یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  136 ؛ ص . همانباتک : تشاددای : 

خزرب عوضوم : 
گرم زا  سپ  یگدنز  عوضوم : 

BP222/24/ف4ب4 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/44 ییوید :  يدنب  هدر 

1141879 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

هب اهنآ  زا  کیره  دـنیآ و  یم  ناضمر  هام  زا  هعمج  بش  ره  رد  ناگدرم  هک  تسا  ربخ  رد  هک  هدـش  لـقن  يدـنوار  بطق  باـبُّللا » ُُّبل   » زا
ام ار ، امش  دنک  تمحر  ادخ  يزیچ ، اب  ام  هب  دینک  ینابرهم  نم ، ناشیوخ  يا  نم ، نادنزرف  يا  نم ، لها  يا  هک  دنز  یم  دایرف  نایرگ  زاوآ 

، ام يارب  يا  هقدص  اعد و  زا  دیزرون  لخب  ام و  رب  دـینک  محر  ام . تبرغ  رب  ام و  رب  دـینک  محر  ار  ام  دـینکم  شومارف  دـیروایب ، زطاخ  هب  ار 
امش . دننام  میدوب  اناوت  ام  هک  غیرد  يا  دیوش . ام  دننام  زین  امش  هکنآ  زا  شیپ  دنک  محر  زین  ار  امش  ادخ  دیاش 

ام تسد  رد  تسا  امـش  تسد  رد  هک  شاعم  ياه  يدایز  نیا  هک  یتسرد  هب  دینکن ، شومارف  ار  ام  ار و  ام  نخـس  دیونـشب  ادخ  ناگدنب  يا 
. دوب

. نارگید يارب  تعفنم  دیدرگ و  ام  ( 1  ) لابو اهنآ  کنیا  میدرک ، عنم  ار  قح  ومیدرکن  جرخ  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  ام 
ام دهد  یمن  عفن  مینک و  یم  هیرگ  نونکا  ام  هکنانچ  دهدن ، عغن  دینک و  هیرگ  دوخ  لاح  هب  هک  تسا  کیدزن  ردقچ  دننک : یم  دایرف  سپ 

(2 . ) دیوش ام  لثم  هکنآ  زا  شیپ  دینک  ششوک  سپ  ار .
*****

یتخس باذع و  . 1
. توم هملک  لیذ  راحبلا ، هنیفس  . 2

{9 هحفص }
هیده دندومرف « : هک  دندرک  لقن  ترضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هباحص  زا  یضعب  هک  هدش  لقن  رابخالا » عماج   » رد و 

؟ تسیچ اه  هدرم  هیده  میدرک ، ضرع  دوخ ؛ ناگدرم  يارب  دیتسرفب 
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لباقم نایرگ ، نیزح و  زاوآ  هب  ناشیا  زا  کـی  ره  دـنیا و  یم  اـیند  نامـسآ  هب  هعمج  ره  نینموم  حاورا  دومرف « : و  اـعد ؛ هقدـص و  دومرف :
ام اب  دـنک ، تمحر  ار  امـش  ادـخ  نم ! ناشیوخ  يا  ونم  ردام  نم و  ردـپ  يا  نم و  لـها  يا  دـننک : یم  داـیرف  دوخ  ياـه  لزنم  اـه و  هناـخ 

دننک یم  دایرف  کیره  و  ام . ریغ  يارب  شعفن  تسام و  ندرگ  رب  نآ  باسح  باذـع و  هکنیا  ودوب  اـم  تسد  رد  هچنآ  هب  دـینک ، یناـبرهم 
.« تشهب هماج  زا  ار  امش  دناشوپب  دنوادخ  هک  يا ؛ هماج  ای  ینان  صرق  ای  یمهرد  هب  ام  رب  دینک  ینابرهم  هک  ار  دوخ  ناشیوخ 
. دوبن نتفگ  نخس  هب  رداق  هیرگ  ترثک  زا  بانج  نآ  و  میدرک ، هیرگ  زین  ام  تسیرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  سپ 

رب تکاله  باذع و  هب  دننک  ادن  سپ  تمعن ، رورس و  زا  دعب  دنا  هدش  هدیسوپ  كاخ  ریز  هک  دنیامش  ینید  ناردارب  اهنیا  : » دندومرف سپس 
هب کنیا  دـنوادخ ، ياضر  تعاط و  هار  رد  دوب  ام  تسد  رد  هک  ار  هچنآ  میدرک  یم  قافنا  رگا  ام ؛ رب  ياو  دـنیوگ : یم  دوخ و  ياه  ناـج 

(1 «. ) ار ناگدرم  هقدص  دیتسرفب  دوز  دننک : یم  دایرف  ینامیشپ و  ترسح و  هب  دندرگ  یم  رب  سپ  میدوبن ، جاتحم  امش 
زا یقبط  رد  دریگ و  یم  ار  نآ  یکلم  دیهدب  يا  هدرم  يارب  هک  يا  هقدص  ره  دومرف : هک  تسا  یتیاور  ترـضح  نآ  زا  باتک  نآ  رد  زین  و 

دسر ، یم  نامسآ  تفه  هب  هک  نآ  عاعش  تسا  هدنشخرد  نانچنآ  هک  دراذگ ، یم  رون 
*****

ص 197. رابخالا ، عماج  . 1
{10 هحفص }

نآ ّتیم  سپ  دنداتسرف . امش  يوسب  ار  هیده  نیا  امـش  لها  (، 1  ) ِرُوبُقلا َلهَا  ای  مُکیَلَع  ُمالَّسلَا  دنک : یم  دایرف  دتـسیا و  یم  ربق  بل  رب  سپ 
. ددرگ یم  عیسو  خارف و  شهاگباوخ  هیده  نا  هلیسو  هب  درب و  یم  دوخ  ربق  هب  دریگ و  یم  ار 

هک تمایق  رد  و  تسا ، دُُحا  هوک  دننام  وا  رجا  ادـخ  دزن  دـنک ، ینابرهم  يا  هقدـص  اب  ار  يا  هدرم  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  :» دـندومرف سپ 
(2 .« ) دنبای یم  تاجن  هقدص  نیا  اب  هدرم  هدنز و  و  دریگ ، یم  مارآ  دنوادخ  شرع  هیاس  رد  تسین ، ادخ  شرع  هیاس  زج  يا  هیاس 

هب هک  دیتسرفب  نم  يارب  دیزادنا  یم  دوخ  ناگـس  يارب  هک  ار  هچنآ  تفگ : یم  هک  دندید  باوخ  رد  ار  ناسارخ  ریما  هک  هدـش  تیاکح  و 
. مجاتحم نآ 

هدیدرگ هاتوک  ریخ  لامعا  زا  ناشیا  تسد  هک  اریز  دننکن  شومارف  ار  ناگدرم  هک  دـیاب  هدومرف : دامعلاداز »  » رد هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
زا دعب  بش و  زامن  رد  ندرک  اعد  رد  اصوصخ  دـنناشیا  ناسحا  هار  هب  مشچ  دـنراودیما و  دوخ  نموم  ناردارب  ناشیوخ و  نادـنزرف و  هب  و 

. دروآ ياجب  ناشیا  يارب  ریخ  لامعت  درک و  اعد  دیاب  نارگید  زا  شیب  ار  ردام  ردپ و  هفرشم ، دهاشم  رد  هضیرف و  ياهزامن 
يارب هک  يریخ  لامعا  ببـس  هب  ناشیا  توف  زا  دـعب  دـشاب و  ناشیا  قاع  رئام  ردـپ و  تایح  لاح  رد  هک  يدـنزرف  اسب  هک  تسا  ربخ  رد  و 
ياجب مک  دتـسرفب  ناشیا  يارب  دـیاب  هک  يریخ  لامعا  هکنآ  رطاخ  هب  ددرگ ، قاع  ناشیا  توف  زا  دـعب  هدوب .  راـکوکین  هدروا  اـجب  ناـشیا 

. هدروآ
ضرق هک  تسا  نآ  ناشیوخ  ریاس  ردام و  ردپ و  يارب  تاریخ  هدمع  و 

*****
. روبق لها  يا  امش  رب  مالس  . 1

ص 197. رابخالا ، عماج  . 2
{11 هحفص }

تروص هب  دنک  بیعـس  هدش  توف  ناشیا  زا  هک  یتادابع  ریاس  ّجـح و  و  دـنادرگ ، يرب  قلخ  ادـخ و  قوقح  زا  ار  اهنآ  دـنک و  ادا  ار  ناشیا 
(1 . ) دروآ ياج  هب  عّربت  ای  راجیتسا ،

ود دوخ  ردام  ردپ و  يارب  زور  ره  رد  دوخ و  دنزرف  يارب  بش  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  حیحـص  ثیدح  رد  و 
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(2) دندناوخ یم  ار  رثوکلا » كانیطعا  انا   » مود تعکر  رد  و  هانلزنا » انا  » لوا تعکر  رد  دندناوخ و  یم  زامن  تعکر 
تعسو وا  هب  یلاعت  قح  هدوب و  تدش  یگنت و  رد  یتیم  اسب  هچ  :» هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  و 

ردارب نالف  هک  تسا  يزامن  رطاـخ  هب  داد  يور  وت  يارب  هک  يداـش  حرف و  نیا  دـنیوگ  یم  وا  هب  و  درادرب ، وا  زا  ار  راـشف  یگنت و  دـهد و 
. دروآ اجب  وت  يارب  نموم 

؟ منک کیرش  مناوت  یم  زامن  تعکر  ود  رد  ار  تیم  ود  ایآ  دیسرپ : يوار 
. يرآ دومرف 

دنرب یم  وا  يارب  هک  يا  هیده  هب  زین  اه  هدـنز  هچنانچ  دـنهد ، ماجنا  وا  يارب  هک  يرافغتـسا  اعد و  هب  دـنوش  یم  داش  ناگدرم  هک  دومرف  و 
(3 .) دنوش یم  داش 

یسک يارب  مه  لامعا ، نآ  باوث  دوش ، یم  دراو  شربق  رد  تیم  هب  اعد  ریخ و  لامعا  ریاس  هقدص و  جح و  هزور و  زامن و  : » هکدندومرف و 
لمع یتـّیم  يارب  ناناملـسم  زا  سک  ره  هکدـندومرف : رگید  ثیدـح  ردو  دوـش  یم  هتـشون  ودره  يارب  هدرم ، يارب  مه  هدرک و  هـک  تـسا 

نآ هب  تیم  و  دنادرگ ، یم  فعاضم  ار  نآ  باوث  ادخ  دروآ ، ياجب  یحلاص 
*****

«. دامعلاداز . » دنروایب اجب  ار  نآ  نارگید  ای  شدوخ  هکنیا  ای  ددرگ و  ریجا  اهنآ  يارب  ای  ینعی  . 1
ص 573. هیلع ،  هللا  همحر  یسلجم  همالع  دامعلاداز ، . 2

ص 573. دامعلاداز ، . 3
{12 هحفص }

. ددرگ یم  عفتنم  لمع 
هک دنیامرف  یم  رما  ار  مالـسلا  هیلع  لیئاربج  یلاعت  قح  دهدب ، يا  هقدص  یتّیم  ّتین  هب  یـصخش  هاگ  ره  هک : تسا  هدش  دراو  یتیاور  رد  و 
يا کیلع  مالَّسلا  دـنیوگ : یم  وا  هب  کی  ره  یهلا و  ياه  تمعن  زا  دـنراد  تسد  رد  یقبط  کیره  دـنورب و  وا  ربق  هب  کَلَم  رازه  داتفه  اب 
یم تمارک  وا  هب  تشهب  رد  رهـش  رازه  یلاـعت  قح  دوـش و  یم  نشور  وا  ربـق  سپ  وـت ، يارب  تسا  نموـم  نـالف  هیدـه  نیا  ادـخ ، تسود 

(1 .) دنک یم  اور  ار  وا  تجاح  رازه  دناشوپ و  یم  وا  هب  هّلح  رازه  و  دیامرف ، یم  جیورت  وا  هب  يروح  رازه  و  دیامرف .
*****

. یمق سابع  خیش  رثا  هرخّالا  لزانم  فیرش  باتک  زا  . 1
{13 هحفص }

خزرب ملاع  : لوا لصف 

گرم زا  سپ  ياه  شرازگ 

{15 هحفص }
. دنرب یم  نییاپ  هب  ار  رفاک  حور  دنرب و  یم  اه  نامـسآ  هب  ار  نموم  حور  دریگ . یم  رارق  ندب  يالاب  حور  ناسنا ، ناج  ندش  هتفرگ  زا  سپ 

دینکن هلجع  دیوگ  یم  تسا  رفاک  رگا  دـیناسرب  ملزنم  هب  رتدوز  ارم  دـنز  یم  ادـص  تسا  نموم  رگا  دـنهد  یم  تکرح  ار  هزانج  هک  یتقو 
؟ يدرگرب ایند  هب  دهاوخ  یم  تلد  ایآ  دیوگ : یم  وا  هب  هک  یکلم  باوج  رد  تسا  نموم  رگا  نداد ، لسغ  ماگنه  دـیربن . ربق  هب  رتدوز  ارم 

. مدرگرب یتخس  بعت و  هب  مهاوخ  یمن  رگید  هن . دیوگ : یم 
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. دونش یم  ار  ناشتبحص  دنک ، یم  هدهاشم  ار  ناگدننک  عییشت  دنیب ، یم  ار  لاّسغ  تسا . رضاح  لسغ  ماگنه  هزانج و  عییـشت  رد  ّتیم  حور 
. دنشاب نآرق  توالت  رکذ و  لوغشم  دننکن و  يدایز  دمآ  تفر و  تبحص و  یلیخ  ّتیم  فارطا  رد  هک  تسا  هدش  رما  اذل 

. دوش یم  تحاران  دنا ، هدرک  اهر  ار  وا  اهنت  بیرغ و  هک  دنمهف  یم  و  دنندرگ ، یم  رب  ناگدننک  عییشت  هک  یتقو  ندش ، نفد  زا  سپ 
. دیزرمآ ار  وت  ناگدننک  عییشت  مامت  ار و  وت  ادخ  هک  تسا  نیا  دنهد  یم  ربق  رد  ننموم  هب  هک  یتراشب  نیلّوا 

ّیلو تسا  بحتـسم  ًاصوصخم  دـیامنب  ار  نفد  نفک و  لسغ و  راتحا و  ماگنه  تاّبحتـسم  یبهذـم و  مسارم  تیاـعر  هک  دوب  بظاوم  دـیاب 
یکی تسا : دراو  نیقلت  ود  مه  نآ  زا  لبق  تسا و  نیقلت  نیرخآ  نیا  دیوگب . ار  شنیقلت  ددرگرب و  ناگدننک  عییشت  تعجارم  زا  سپ  ّتیم 

(1 .) نفد ماگنه  رد  مّود  راضتحا و  لاح  رد 
*****

ص 43 و 44. بیغتسد ، دیهش  داعم  . 1
{16 هحفص }

خزرب يانعم 

اجنآ هب  ندرب  زا  سپ  حاورا  تسا و  حاورا  ملاع  و  دراد ، ار  دوخ  ياه  یگژیو  هک  یملاع  تسا ؛ ترخآ  اـیند و  نیب  لـیاح  یملاـع  خزرب ،
. تشاد دهاوخ  همادا  تمایق  ات  ملاع  نیا  دش و  دنهاوخ  لقتنم 

. دشاب یم  خزرب  رد  لاوئس  ربق ، باذع  زا  روظنم  هچنانچ  دوش  یم  هتفگ  ربق  ملاع  نآ  هب  هک  یملاع 
یگژیو هچ  دـینک ؟ یم  تابثا  هنوگچ  تماـیق  اـت  ار  نآ  ندوب  دودـحم  دراد ؟ دوجو  یملاـع  نینچ  لـیلد  هچ  هب  دوش  لاوئـس  تسا  نکمم 

خزرب و ياه  یگژیو  یخزرب و  تایح  یگنوگچ  خزرب ، دوجو  لصا  تابثا  يارب  ام  دـینک ؟ یم  اعدا  ار  اهیگژیو  نیا  هنوگچ  دراد و  ییاه 
. میور یم  ود  نآ  غارس  هب  ور  نیا  زا  میرادن ؛ تایاور  نایآ و  هب  کسمت  یهار ز  نایخزرب ،

خزرب دوجو  هلدا 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  لصف  نیا  رد  هک  دننک  یم  تلالد  خزرب  دوجو  رب  يددعتم  تایاور  تایآ و 
ٌخَزَْرب مِِهئاَرَو  نِمَو  اَُهِلئاَق  َوُه  ٌۀَِـملَک  اَهَّنِإ  اَّلَک  ُتْکََرت  اَمِیف  اًِحلاَص  ُلَـمْعَأ  یِّلََعل  ( 99  ) ِنوُعِجْرا ِّبَر  َلاَق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  ءاَج  اَذِإ  یَّتَح  فلا ()

1 ؛)  () َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ 
ماجنا یکین  راک  ما ، هدرک  كرت  هچ  نآ  رد  دـیاش  نادرگزاب  ارم  اراگدرورپ ! دـیوگ : یم  دـسر ، ارف  ناـشیا  زا  یکی  گرم  هک  هاـگنآ  اـت  »

.« دش دنهاوخ  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  نانآ  شیپاشیپ  تسا و  نآ  هدنیوگ  وا  هک  تسا  ینخس  نیا  تسین ، نینچ  مهد ؛
نارگمتس نارفاک و  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هفیرش  هیآ  نیا 

*****
هیآ 100. نونموم ، هروس  . 1

{17 هحفص }
هتفگ ناشراظتنا  فالخ  رب  اما  دـنراد ؛ ار  ایند  هب  تشگزاب  يانمت  دوخ ، هتـشذگ  ناربج  حـلاص و  لمع  نداد  ماجنا  گرم  ماگنه  هب  هارمگ 

یخزرب ناشیا  يارب  دنوش . یمن  مه  هدـنادرگرب  تسا و  رثا  یب  هدرک و  يراج  نابز  رب  طقف  نانآ ، هک  تسا  يا  هملک  راتفگ  نیا  دوش : یم 
. دنوش هتخیگنارب  هک  يزور  ات  دننامب  نآ  رد  دیاب  راچان  دوب و  دهاوخ  ناشیور  ارف 

(1  () َنیِمَرْکُْملا َنِم  ِینَلَعَجَو  یِّبَر  ِیل  َرَفَغ  اَِمب  َنوُمَْلعَی  یِمْوَق  َْتَیل  اَی  َلاَق  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدا  َلِیق  ِنوُعَمْساَف  ْمُکِّبَِرب  ُتنَمآ  یِّنِإ  () ب
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يا تفگ : وش . دراو  تشهب  هب  دش : هتفگ  وا ) هب  هتشک و  نامیا  مرج  هب  ماجنارس   ) دیونـشب ارم  مالک  مدروآ ، نامیا  امـش  راگدرورپ  هب  نم  »
.« دنتمارک ياراد  هک  داد  رارق  یناسک  هرمز  رد  ارم  هدیزرمآ و  ارم  هنوگچ  مراگدرورپ  هک  دنتسناد  یم  نم  موق  شاک 

تشهب لخاد  ات  دش  هتفگ  وا  هب  دندرک ، دیهـش  ار  ( 2) نیـسای لآ  نموم  یتقو  اریز  دنک ؛ یم  تلالد  اعدم  رب  یبوخ  هب  مه  هفیرـش  هیآ  نیا 
مه وا  دوش 

*****
.27  . 25 (، 36  ) سی . 1

دناوخارف نانآ  زا  يوریپ  هب  ار  ناهارمگ  ناکرشم و  تفاتش و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ناگداتـسرف  يرای  هب  هک  دوب  نموم  يدرم  وا  . 2
زا تیاــمح  هـب  زین  ار  مدرم  هـکلب  ( 25 سی ،  « ) ِنوُعَمْـساَف ْمُـکِّبَِرب  ُتـنَمآ  یِّنِإ   » دروآ ناـمیا  دوـخ  اـهنت  هـن  رت  شیب  هـچ  ره  تماهـش  اـب  و 

.21 سی ،  « ) َنوُدَتْهُّم مُهَو  اًرْجَأ  ْمُُکلَأْسَی  َّال  نَم  اوُِعبَّتا  َنِیلَسْرُْملا  اوُِعبَّتا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  یَعْـسَی  : » تفگ درک و  توعد  ترـضح  نآ  ناگداتـسرف 
ینمشد توادع و  شتآ  هکلب  تشاذگن ، يرثا  مدرم  تخس  لد  رد  وا  ياه  تحیصن  اه و  شرافس  اه و  هیصوت  اهنت  هن  هنافساتم  یلو  20 ؛)

. دندرک دیهش  اپ  تسد و  ریز  ار  وا  دندروآ و  موجه  وا  رب  هتخیگنا ، رب  نانآ  لد  رد  ار 
نیمه اب  و  نوملعی » مهناف ال  یموق  دقا  مهللا  : » تفگ یم  تلاح  نیا  رد  ار  وا  دندرک و  راسگنـس  ار  وا  مدرم  تسا  دقتعم  هداتق  لثم  یـضعب 
دنناد یم  راجن  بیبح  ار  وا  مان  نارـسفم  زا  یـضعب  دندرک . دیهـش  ندرک ) هّرا   ) هجو نیرتدب  هب  ار  وا  دـنا  هتفگ  یتح  تفر و  ایند  زا  تلاح 

تسیز و یم  يراغ  رد  وا  هدش  هتفگ  تسا . هدروآ  نامیا  مالسا  ربمایپ  هب  زین  نامز  نامه  رد  هتـسیز و  یم  مالـسا  زا  لبق  لاس  دصـشش  هک 
ج  یغارملا ، ریسفت  یغارم ، یفطصم  دمحا  ص 186 . ج 4 ، يواضیبلا ، ریسفت  يزاریش ، نیدلارصان  ر.ك : . ) درک یم  ادخ  تدابع 

{18 هحفص }
: تفگ درک و  وزرآ 

. تسا هداد  رارق  ناگدش  هتشاد  یمارگ  زا  ارم  هدیشخب و  ارم  دنوادخ  هک  دنتسناد  یم  نم  موق  شاک  يا 
. درادن انعم  وا  تالاح  زا  شموق  ندش  هاگآ  يارب  سی  لآ  نموم  يوزرآ  هنرگو  دوش ؛ یم  هدافتسا  خزرب  ملاع  یبوخ  هب  مه  تایآ  نیا  زا 

نیا هک  تفگ  ناوت  یمن  ببس  نیمه  هب  دنتشادن ؛ وا  ّتیعـضو  زا  یعالطا  هنوگ  چیه  هدوب و  ایند  رد  يو  موق  هک  دنک  یم  تلالد  هتکن  نیا 
ِلِخُدا : » دـش هتفگ  وا  هب  سی  لآ  نموم  گرم  زا  سپ  هلـصافالب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هیآ  قایـس  اریز  تسا ؛ تمایق  هراـبرد  هفیرـش  هیآ 

ارم ادـخ  دنتـسناد  یم  مموـق  شاـک   ) وا يوزرآ  اـب  هارمه  راـتفگ  دراد . بساـنت  یخزرب  تشهب  اـب  تشهب  نیا  و  وـش » تشهب  دراو  « » َهَّنَجلا
(1 . ) تسا بلطم  نیا  دّیوم  زین ، هدومرف ) تیامع  عیفر  سب  یتلزنم  نم  هب  هدیشخب و 

تحاس زا  هاگنآ  دنتـشک ؛ ار  وا  شموق  هک  دنک  یم  تیاکح  نآ  زا  َهَّنَجلا » ِلِخُدا   » باطخ دیوگ : یم  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  یئابطابط  همالع 
هب  یهلا 

*****
ص 20 ج 15 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  یبطرق ، دمحا  نبا  دمحم  ص 218 . ج 22 ، یناعملا ، حور  یسولآ ، نیدلا  باهش  ص 154 . ، 22

ص 10 . ج 4 ، لیزنتلا ، ملاعم  ءاّرف ، دوعسم  و 
وزرآ هک  نیا  یکی  دراد : دوجو  لامتحا  ود  دوب ، هچ  خزرب  رد  صخـش  نآ  يوزرآ  هک  نیا  رد  دـسر : یم  رظن  هب  مزـال  هتکن  ود  رکذـت  . 1

تلاح و نینچ  ات  دنروایب  نامیا  وا  دـننامه  شموق  درک  یم  وزرا  هک  نیا  رگید  لامتحا  دـنوش و  علطم  وا  تبقاع  نسح  زا  شموق  درک  یم 
(. ص 366 ج 4 ، ریدقلا ، حتف  یناکوش ، یلع  نب  دمحم   ) دوش ادیپ  زین  نانآ  يارب  تبقاع  نسح 

هک تسا  هدرک  لقن  یلیل  نیا  زا  يرـشخمز  دراد : دـنوادخ  دزن  عیفر  سب  یتلزنم  ماـقم و  سی  لآ  نموم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا 
لآ نموم  لیقزح  نیلـسرملا و  اوعبتا  موق  ای  لاق  يذـلا  سی  لآ  نموم  راجنلا  بیبح  هثالث  نوقیـصلا  :» دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
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لآ نموم  ای  راجن  بیبح  - 1 دنرفن : هس  نایوگتسار  مهلـضفا ». اذه  بلاطیبا و  نب  یلع  هّللا و  یبر  لوقی  نا  ًالجر  نولقتا  لاق  يذلا  نوعرف 
. تسا لضفا  اهنا  زا  ار  وا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  نوعرف و 3 - لآ  نموم  ای  لیقزح  - 2 نیسای ؛

(. ص 53 ج 7 ، روثنملا ، ردلا  یطویس ، نیدلا  لالج  )
{19 هحفص }

. دنک یم  دیئات   ( َنِیلِزنُم اَّنُک  اَمَو  ءاَمَّسلا  َنِّم  ٍدنُج  ْنِم  ِهِدَْعب  نِم  ِهِمْوَق  یَلَع  اَْنلَزنَأ  اَمَو  ) دعب هیآ  ار  بلطم  نیا  دوش . تشهب  لخاد  هم  دش  ادن  وا 
تـسد هب  وا  ندـش  هتـشک  نیب  هک  تسانعم  نیا  هب  هراشا  هدـش ، هدروآ  وا  لتق  زا  راـبخا  ياـج  هب  هّنجلا » لـخدا  لـیق  هژاو «  هک  نیمه  سپ 
لوخد هب  وا  ندـش  رما  نامه  مدرم ، نآ  تسد  هب  وا  لتق  هک  نیا  لـثم  هدوبن و  يا  هلـصاف  چـیه  تشهب ، هب  لوخد  هب  وا  ندـش  رما  شموق و 

(1 .) تسا هدش  یقلت  تشهب 
هدش هداد  تبسن  دهاجم  هب  هک  یلوق  دننام  دوش ؛ یم  نشور  زین  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  اه  هاگدید  زا  یـضعب  نالطب  دش  هتفگ  هچ  نا  زا 

هک دنهد  یم  وا  هب  تشهب  هدژم  وا ) حور  ضبق  ماگنه  هب   ) گرم ناگتشرف  ینعی  تسا ؛ نداد  تراشب  يارب  هّنجلا » لخدا   » رد رما  هتفگ  هک 
هیآ اـب  هتفگ  نیا  هک  تسا  نشور  هتبلا  ( 2 ( ؛ دوش یم  تشهب  لخاد  تمایق  رد  ندـش  هتخیگنارب  زا  سپ  هاـگنآ  تسا ؛ تشهب  لـها  زا  ار  وا 
یم تابثا  یخزرب  تشهب  دوجو  اهنیا  عومجم  زا  هک  دزاـس ؛ یمن  ( َنیِمَرْکُْملا َنِم  ِینَلَعَجَو  یِّبَر  ِیل  َرَفَغ  اَِـمب  َنوُمَْلعَی  یِمْوَق  َْتَیل  اَـی  : ) هفیرش

. دوش

دننک یم  دییات  ار  خزرب  ملاع  دوجو  هک  یتایاور 

تلالد یلعف  دوجو  رب  زین  یناوارف  تایاور  تایآ ، رب  هوالع  اما  دـندرک ؛ یم  نایب  ار  خزرب  ملاع  دوجو  هک  دـش  یـسررب  یتاـیآ  اـج  نیا  اـت 
: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  لامجا  هب  هک  دنراد 

: دـندومرف ترـضح  مدرک . لاوس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رثوک )  ) ضوح تیفیک ) یگنوگچ و   ) زا دـیوگ : نانـس  نب  هللادـبع  فـلا )
هب  نآ  یگرزب  هک  نیا  ای  دراد (  رارق  اعنص  و  ماش ) زا  يا  هیرق   ) يرصب نیب  ام  هک  تسا  یضوح 

*****
ص 79. ج 17 ، نازیملا ، . 1

ص 228. ج 22 ، یناعملا ، حور  یناعملا ، حور  یسولآ ، نیدلا  باهش  . 2
{20 هحفص }

سپـس دندرب ، هنیدم  تشپ  هب  تفرگ  ارم  تسد  ترـضح  دـیوگ : هلب ، مدرک : ضرع  ینیب : یمن  ار  نآ  يراد  تسود  ایآ  تسا ) رادـقم  نیا 
بناج زا  دوب .  يراج  فرب  زا  رتدیفـس  یبآ  نآ  فرط  کی  زا  هک  مدید  يراج  ار  يرهن  ناهگان ) ، ) دـندز نیمز  هب  ار  دوخ  كرابم )  ) ياپ

نآ زا  رتوکین  يزیچ  سپ  دوب ؛ ناـیرج  رد  توقاـی  زا  رت ) گنرـشوخ  و   ) رتـهب یبارـش  نآ  طـسو  رد  و  فرب ، زا  رتدیفـس  يریـش  نآ  رگید 
رکذ شباتک  رد  دنوادخ  هک  دنتسه  ییاه  همشچ  اه  نیا  دندومرف : تساجک ؟ نآ  يارجم  هتفرگ و  همشچرس  اجک  زا  رهن )  ) نیب هک  يرمخ 

...، دنتسه يراج  رهن  نیا  رد  كاپ  بارش  زا  يا  همشچ  ریش و  زا  يا  همشچ  بآ و  زا  يا  همشچ  دنتسه  تشهب  رد  ییاهرهن  هدرک ؛
. دشاب رارق  نیا  زا  هلاسم  مدرک  یمن  رکف  مدیدن و  زورما  دننام  ار  يزور  هاگ  چیه  مدرگ ، تیادف  مدرک : ضرع 

شحور تفر ، ایندزا  هک  یماگنه  نموم  انامه  هدرک ؛ هدامآ  ام  نایعیش  يارب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يزیچ  نیرت  مک  نیا  : » دومرف ترضح 
زا هک  یماگنه  ام  نمشد  هک  یتسرد  هب  دماشآ و  یم  نآ  بارش  زاو  دنک  یم  هدافتسا  نآ  فارطا )  ) ياه غاب  زا  و  هدمآ ، رهن  نیا  بناج  هب 
وا هب  شمیمح  زا  هدناروخ و  وا  هب  نآ  ( 1  ) موقز زا  ددرگ و  نادواج  نآ  باذع  رد  هدش و  هداد  قوس  توهرب  يداو  هب  شحور  دورب ، ایند 

(2 .« ) دیربب هانپ  ادخ  هب  يداو ، نیا  زا  سپ  دوش ؛ هدناشون 
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ياه  باذع  اه و  تمعن  خزرب و  ملاع  دوجو  ًاتحارص  دش  رکذ  هک  یتیاور 
*****

هب نآ  ندروخ  زا  دـعب  هک  يروط  هب  تسا  روآ  شطع  معط و  دـب  رایـسب  هدوب و  ناـیمنهج  ياذـغ  نآ  ياـه  هویم  هک  منهج  رد  یتخرد  . 1
. دنک یم  فعاضم  ار  ناشباذع  هکدوش  یم  هداد  ناشوج ) یبآ   ) میمح اهنآ  هب  ودندرگ  یم  یندیشون  لابند 

ص 321. صاصتخالا ، دیفم ، خیش  . 2
{21 هحفص }

. درادن زاین  رتشیب  حیضوت  هب  دنک و  یم  دییات  ار  نآ 
: دیامرف یم  یتیاور  قبط  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ب )

(1 () مکوبیجی ملو  اوعمس  سمشلا  عولط  دعب  مهومتزر  اذا  مکوباجا و  اوعمس و  سمشلا  عولط  لبق  مکاتوم  مترز  ذا  )
رگا اما  دنیوگ ؛ یم  خساپ  ار  امش  دنونش و  یم  ار  امش  يادص  اه  نآ   ) دینک ترایز  دیـشروخ  عولط  زا  لبق  ار  دوخ  ناگدرم  هک  یماگنه  »

.« دنتسین وگخساپ  اما  دنونش ؛ یم  دییامن ، ترایز  ار  اه  نآ  دیشروخ  عولط  زا  دعب 
هب ناگدرم  رگا  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد  یلوقعم  يانعم  دـیابن  مه  ینینچ  نیا  تاـیاور  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  خزرب  ملاـع  رگا  هک  تسا  یعیبط 

ار ناگدنز  ترایز  ریخ و  ياعد  ات  دشاب  هتـشادن  دوجو  رگید  یملاع  رد  ناسنا  زا  رگید  یتقیقح  دنوش و  لیدـبت  روعـش  یب  هدام  كاخ و 
. دنهد یم  خساپ  دنونش و  یم  ار  امش  يادص  نانآ  تفگ  ناوت  یمن  دنونشب ،

( زور هس  ندش  مامت  زا  سپ   ) هاگنآ دندرک ؛ اهر  ار  ردب  ياه  هتشک  زور  هس  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوگ : کلام  نب  سنا  ج )
هدعو نآ  ایآ  هعیبر ، نب  هبتع  يا  فلخ ، نب  هیما  يا  ماشه ، نب  لهجابا  يا  دندومرف : هدرک و  ادن  ار  نانآ  دنا و  هداتـسیا  هدـمآ و  اه  نآ  دزن 

قح دوب ، هداد  هدعو  نم  هب  مراگدرورپ  هک  ار  هچنا  نم  انامه  سپ  دیتفای !؟ عقاو ) قباطم  و   ) قح دوب ، هداد  امش  هب  ناتراگدرورپ  هک  ار  يا 
. متفای

باوج دنناوت  یم  روطچ  دونش و  یم  ار  امش  نخس  نانآ  هنوگچ  هللا  لوسر  ای  تفگ  دینش ، ار  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مالک  رمع  هک  یماگنه 
امـش تسوا ! تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  دـندومرف : هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـسین ؟ شیب  يرادرم  هک  یلاح  رد  دـنهدب ؛ ار  اـمش 

اه  نآ  زا  رتاونش  نم  نانخس  هب  تبسن 
*****

ج 102 ص 297. راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  . 1
{22 هحفص }

(1 .) دننکفیب ردب  هاچ  هب  ناشک  ناشک  ار  اه  نآ  ات  دندرک  رما  سپس  دنرادن ؛ ییوگخساپ  تردق  نانآ  اما  دیتسین ؛
زا يا  هدع  رسای و  رامع و  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  یماگنه  داتفا ؛ قافتا  زین  لمج  گنج  همتاخ  زا  سپ  نایرج  نیا  هیبش  د )

نیمز رب  وا  هک  یلاح  رد  دندیـسر  روث  نب  بعک  هب  هک  یماگنه  دـندومرف : یبلاطم  دـندرک ، یم  هظحالم  ار  گنج  ياه  هتـشک  شباحـصا 
سپـس دـنهد ؛ رارق  یکاپ  ياـج  رد  هدومن و  ادـج  شندرگ  زا  ار  نآرق  اـت  دـندومرف  رما  ترـضح  دوب ، نازیوآ  شندرگ  رب  نآرق  هداـتفا و 

: دندومرف
! روث نب  بعک  يا  هزواجتف ؛ ًابعک  اوعجـضا  لاق  مث  ًاّقح ؟ کبر  كدعو  ام  تدجو  لهف  ًاقح  یبر  یندعو  ام  تدجو  دـق  روث  نب  بعک  ای  »
وا ات  دومرف : سپـس  ینتفای »؟ قح  دوب ، هداد  تا  هدعو  ادخ  هک  ار  هچ  نآ  مه  وت  ایآ  متفای ؛ قح  دوب ، هداد  هدعو  نم  هب  ادـخ  هک  ار  هچ  نآ 

. دنتشذگ وا  هزانج )  ) زا دنناباوخب و  ولهپ  هب  ار 
یبلاطم نامه  وا  هب  باطخ  هگنآ  دنناشنب ؛ زین  ار  وا  ات  دنداد  روتـسد  هداتفا ، نیمز  يور  هحلط  هک  دندرک  هظحالم  ترـضح  یتقو  نینچمه 
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: درک ضرع  هداتسیا و  ترضح  نآ  لباقم  رد  اّرق  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دندوب . هدومرف  روث  نب  بعک  هب  باطخ  ًالبق  هک  دندومرف  ار 
ار امـش  مالک  دنا و  هدرم  نانیا  دنریگ ) رارق  باطخ  دروم  ات  دنرادن  ار  نآ  یگتـسیاش  اه  هتـشک  نیا   ) تسا یمالک  هچ  نیا  نینوملاریما ! ای 
رد هک  ردب  رد   ) بیلق باحصا  هک  روط  نامه  دنونش . یم  ارم  مالک  نانآ  انامه  دندومرف : ترضح  دنهد . یمن  مه  ار  امش  باوج  هدینشن و 

هب  لبق  تیاور 
*****

ص 395. ج 5 ، ملسم ، حیحص  جاّجح ، نب  ملسم  ص 114 و  ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  . 1
{23 هحفص }

(1 .« ) يدش یم  هدز  تفگش  دنهدب ، باوج  هک  دنتشاد  هزاجا  رگا  و  دندینش ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مالک  دش ) هراشا  نآ 
، دوب عقاو  اج  نآ  رد  هک  یناتـسربق  هب  باطخ  هفوک  تشپ  رد  نیفـص  زا  تشگزاب  زا  سپ  يزور  هک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  زاـب  و  ه )ـ

اََنل ُْمْتنَأ  ِۀَشْحَْولَا  َلْهَأ  اَی  ِةَدْحَْولَا  َلْهَأ  اَی  َِۀبْرُْغلَا  َلْهَأ  اَی  َِۀبّْرُتلَا  َلْهَأ  اَی  ِۀَِملْظُْملَا  ِرُوبُْقلَا  َو  ِةَرِفْقُْملَا  ِّلاَحَْملَا  َو  ِۀَشِحوُْملَا  ِراَیِّدلَا  َلْهَأ  اَی  : » دـندومرف
اَم ُرَبَخ  اَمَف  اَنَْدنِع  اَم  ُرَبَخ  اَذَه  ْتَمُِسق  ْدَقَف  ُلاَْومَْألَا  اَّمَأ  َو  ْتَحُِکن  ْدَقَف  ُجاَوْزَْألَا  اَّمَأ  َو  ْتَنِکُس  ْدَقَف  ُروُّدلَا  اَّمَأ  ٌقِحَال  ٌعَبَت  ْمَُکل  ُنَْحن  َو  ٌِقباَس  ٌطَرَف 

(2 ( ؛» يَْوقَّتلَا ِداَّزلَا  َْریَخ  َّنَأ  ْمُکوُرَبْخََأل  ِمَالَْکلَا  ِیف  ْمَُهل  َنِذُأ  َْول  اَمَأ  َلاَقَف  ِِهباَحْصَأ  َیلِإ  َتَفَْتِلا  َُّمث  ْمُکَْدنِع 
ياهربق لها  يا  و  دـیرب ) یم  رـس  هب   ) صاخـشا زا  یلاخ  هایگ و  بآ و  یب  ياه  ناکم  رد  دـینکاس و  كانتـشحو  راید  رد  هک  یناسک  يا  »

یناسک امـش  دـیناسرت ، هک  یناسک  يا  ودـییاهنت  هک  یناسک  يا  نطو ، زا  ناگداتفا  رود  تبرغ و  لها  يا  و  كاخ ، نانکاس  يا  و  کیرات ،
هب دینک  لاوئس  ناتیاه  هناخ  زا  رگا   ) اما دش ؛ میهاوخ  قحلم  امش  هب  هک  میتسه  ناتناوریپ  ام  و  دیناورـشیپ ) امـش   ) دیتفر ام  زا  لبق  هک  دیتسه 
هک دوب  يربخ  نیا  دش ؛ میـسقت  امـش  لاوما  دندمآرد و  جاودزا  هب  زین )  ) ناتنانز دـندش ، نکاس  نارگید )  ) ار ناتیاه  هناخ  هک ) میوگب  امش 

نوذام نتفگ  نخس  رد  اه  نآ  رگا  دیشاب  هاگآ  دندومرف : دندومن و  باحصا  هب  یهجوت  ترـضح  هاگنآ  دیراد ؟ ربخ  هچ  امـش  دوب ، ام  دزن 
.« تساوقت ترخآ )  ) هشوت نیرتهب  هک  دنداد  یم  ربخ  امش  هب  هنییآ  ره  دندوب ،

هک یماگنه  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : بوقعی  نب  سنوی  و )
*****

ص 392. ج 1 ، دیفملا ،) خیشلا  تافنصم  ، ) هرصبلا برح  یف  هرصنلا  لمجلا و  دیفم ، خیش  . 1
ص 114. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  ص 492 و  تمکح 130 ، هغالبلا ، جهن  . 2

{24 هحفص }
وا زا  دـنا ، هدـنام  یقاب  ایند  رد  ای  دـنا  هتفر  ایند  زا  هک  یناسک  هراـب  رد  هدـش و  عمج  وا  دزن  وا ) زا  لـبق  ناگتـشذگ   ) دورب اـیند  زا  یـصخش 
هب نانآ  زا  یضعب  و  درک » طوقـس  : » دنیوگ هدشن  دراو  نانا  رب  یلو  تسا ، هتـشذگ  رد  لاوئـس ) دروم  صخـش   ) رگا سپ  دننک ؛ یم  لاوئس 

گرم هک  ییاه  یتخس  اه و  ترارم  زا  ات  دینک  اهر  دراو ) هزات   ) وا ( 1 « ) ِتوَملا َنِم  ِهیَلَع  َّرَم  اِّمِم  ُنُکسَی  یَّتَح  ُهوُعَد  : » دنیوگ رگید  یضعب 
. دنک ادیپ  شمارآ  هدومن و ) تحارتسا  هدرک ( دراو  وا  رب 

يویند یملاع  خنـس  زا  هن  هک  یملاع  دنتـسه ؛ اج  نآ  رد  ناگتـشذگ  حاورا  هک  دنیوگ  یم  نخـس  یملاع  زا  تحارـص  اب  تایاور  نیا  همه 
(2 . ) تمایق خنس  زا  هن  تسا و 

خزرب ملاع  رد  نادراو  هزات  زا  شسرپ 

هدافتسا ناوت  یم  نآرق  زا  مه  ار  تقیقح  نیا  تسا . ملاع  نآ  هب  نادراو  هزات  زا  لاوئـس  دنک ، یم  ادیپ  ققحت  خزرب  رد  هک  يروما  هلمج  زا 
. تسا هعیش  مّلسم  تاداقتعا  زا  دنراد و  تلالد  نآ  رب  یناوارف  تایاور  مه  درک و 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  هیلع  هللا  همحر  قودص  خیش  موحرم 
هب شربق  رد  دشاب ، وگخساپ  یبوخ  هب  هک  یسک  سپ  تسین ؛ زج آ ن  يا  هراچ  هدوب و  قح  هک  تسا  نیا  ربق  رد  شـسرپ  هرابرد  ام  داقتعا  »
بآ  ) میمح اب  شربق  رد  دهدن ، باوج  ار  اه  نآ  یتسرد  هب  هک  یسک  تسا و  هتفای  تسد  اه  تمعن  تشهب  هب  ترخآ  رد  ناحیر و  حور و 

(3 .«) دش دهاوخ  منهج  لخاد  ترخآ ، رد  دوش و  یم  ییاریذپ  ناشوج )
*****

ص 244. ج 3 ، یفاک ، غورف  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 1
. درک میهاوخ  هراشا  خزرب  هنیمز  رد  يرتشیب  تایاور  هب  هدنیآ  ياه  لصف  نمض  رد  . 2

ج 58. تاداقتعالا ، قودص ، خیش  . 3
{25 هحفص }

: دیوگ هراب  نیارد  زین  هیلع  هللا  همحر  دیفم  خیش  موحرم 
یم هدرک و  عاـمجا  ياـعدا  رگید  یمـالک  رد  و  ( 1 .) تسا هدادـن  هار  دوخ  هب  کـش  نآ  هراـبرد  ینموم  چـیه  تسا ، قح  ربق ) رد  لاوئـس  )

: دیوگ
(2 .) تسا نآ  زا  یکاح  ثیدح  باحصا  هعیش و  عامجا  تسا و  یحیحص  ربق ) رد  لاوئس  )

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 
یم لاوئـس  اه  نآ  نیدا  زا  هتـشگ  دراو  تاوما  رب  ناگتـشرف  هک  دنتـسه  نآ  رگناـیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  حیحـص  تاـیاور 

(3 ... .) دننک
: دیامرف یم  میرک  نارق  تسا . مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  نآرق و  نامه  يداقتعا ، نینچ  تیناقحهمشچرس  هک  تسادیپ 

هک ار ]  ] یناسک دنوادخ  ( 4 ( ؛) ءاَشَی اَم  ُهّللا  ُلَعْفَیَو  َنیِِملاَّظلا  ُهّللا  ُّلُِضیَو  ِةَرِخآلا  ِیفَو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  ُتِّبَُثی  )
یم تیبثت  اجرب و  اپ  ترخآ  ایند و  یگدنز  رد  دوخ ) نامیا  هب  تبـسن  ناشتماقتـسا  تابث و   ) تباث نامیا ) و   ) لوق ببـس  هب  دـندروآ  نامیا 

. دهد یم  ماجنا  دهاوخب  ادخ  ار  هچ  نآ  هدومن و  هارمگ  ار  نارگمتس  دنوادخ  و  دنک .
دهاوخن شیارب  يدوس  دـشابن ، نآ  دروم  رد  ادـخ  بناـج  زا  یتـیبثت  رگا  و  تسا ، نشور  اـیند  رد  ناـمیا ، دـیحوت و  هملک  رب  ندوـب  تباـث 

؛ تشاد
؟ تسیچ ترخآ » رد  لوق  تیبثت  » تیبثت زا  روظنم  اما 

زا ربق  رد  ناگتشرف  هک  یماگنه  دراد : هراشا  ربق  رد  لاوئس  ماگنه  لوق  تیبثت  هب  هرخآلا » یفو   » هژاو هک  دنرواب  نیا  رب  نارسفم  یخرب 
*****

.47 ص 46 -  هیداقتعالا ، بتکنلا  دیفم ، خیش  . 1
.77 ص 76 -  تالاقملا ، لئاوا  دیفم ، خیش  . 2

ص 99. هیمامالا ، تاداقتعا  حیحصت  دیفم ، خیش  . 3
.27 (، 14) میهاربا . 4

{26 هحفص }
ناوت یم  هفیرـش  هیآ  قـالطا  هب  هجوت  اـب  یلو  ( 1 (؛ دـنک یم  راوتـسا  قح  رب  ار  اه  نآ  لاعتم  دـنوادخ  دنـسرپ ، یم  ییاهزیچ  یفوتم  ناـسنا 

هفیرـش هیآ  لیذ  رد  مه  یتایاور  هچ  رگا  سپ  دوش . یم  لـماش  زین  ار  نآ  زا  سپ  لـحارم  خزرب ، رب  هوـالع  هرخـآلا » یفو   » تراـبع تفگ :
يوگخساپ هدومن و  مدق  تباث  یهلا  یقیفوت  اب  ار  نانآ  نانموم  زا  شسرپ  ماگنه  ناحبـس  يادخ  دوش  یم  هدافتـسا  اه  نآ  زا  هک  هدش  دراو 
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نیا تفگ  ناوت  یم  هکلب  دنرادن ؛ تلالد  ربق  رد  لاوئس  ماگنه  نانموم  تیبثت  راصحنا  رب  یتایاور  نینچ  دهد ، یم  رارق  ناگتـشرف  تالاوئس 
(2 (؛ دننک یم  نایب  ار  ترخآ  رد  نانموم  تیبثت  ياه  قادصم  زا  یقادصم  تایاور 

لاوئس خزرب و  ملاع  هلمج  زا   ) يورخا لحارم  مامت  رد  ار  نانموم  یلاعت  يادخ  هک  درک  هدافتسا  ناوت  یم  هرخآلا » یفو   » قالطا زا  نیاربانب 
. دمآ دنهاوخ  رب  تالاوس  هب  ییوگخساپ  هدهع  زا  یبوخ  هب  نانآ  هتشاد و  مدق  تباث  دنوش ، یم  عقاو  لاوئس  دروم  هک  ربق ) رد 

خزرب ملاع  يادتبا  زا  ربق  لاوئس 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ًالثم  تفرگ ؛ دهاوخ  رارق  لاوئـس  دروم  ربق  رد  رفاک  نموم و  زا  معا  ّتیم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا 
: دنیامرف یم  ینالوط  یتیاور  نمض 

محتقا کحور و  کیلا  دّرف  ًادیحو  لزنم  یلا  تّریص  و  ... کیلا یش ء  عرـسا  کلجا  نا  نوعجار ... هیلا  مکنا  اولمعا  هللا و  اوقتا  سانلا  اهّیا  »
کیلع
*****

عمجم یسربط ، مالـسالا  نیما  ص 131 ؛ ج 13 ، نایبلا ، عماـج  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  ص 122 . ج 19 ، ریبـکلا ، ریـسفتلا  يزار ، رخف  . 1
ص 482. ج 5 و 6 ، نایبلا ،

بیطا بیط ، نیسحلادبع  ص 217 . ج 13 ، یناعملا ، حور  یسولآ ، نیدلا  باهش  ر.ك : دنا . هدیزگرب  ار  لوق  نیمه  زین  نارسفم  یخرب  . 2
ص 416. ج 13 ، ناییلا ، حور  يوسورب ، یقج  لیعامسا  ص 386 و  ج 7 ، نایبلا ؛

{27 هحفص }
...« کناحتما دیدش  کتلئاسمل و  ریکن  رکنم و  كاکلم 

ناور وت  تمـس  هب  تعرـس  نیرت  شیب  اب  وت  لجا  انامه  مدآ ! دنزرف  دیدرگ ... یم  رب  وا  يوس  هب  هک  دـینادب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرم !  يا  »
شـسرپ و تهج  ریکن  رکنم و  ینعی )  شـسرپ ، روماـم   ) ناگتـشرف هتـشگزاب و  وت  هب  تحور  سپ  تفر ؛ یهاوخ  اـهنت  یلزنم  هب  وت  تسا و 

(1 ...«) دنوش یم  دراو  وت  رب  ناهگان  تخس  یناحتما 

؟ دوش یم  لاوئس  هچ  زا  خزرب  رد 

هدرک نییبت  ام  يارب  ار  ربق  لاوئس  دروم  يددعتم  تایاور  دنسرپ ؟ یم  ییاهزیچ  هچ  زا  خزرب )  ) ربق رد  هک  دیآ  یم  شیپ  لاوئس  نیا  نونکا 
ناسنا بلق  زا  نیقی و  اب  هک  یتاداقتعا  هتبلا  تسا ؛ ربق  رد  لاوئـس  دراوم  زا  یمدآ  تاداقتعا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  یـضعب  زا  دـنا .

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  زا  یتیاور  رد  دشاب .
: ُلاُقیَف ُمالـساِّلا . ُلوقَیَف : َُکنیِد ؟ اَم  ُلاُقیَف : هلآ  َو  هیلَع  هللا  یلَـص  ٌدَـمَُحم  : ُلوقَیَف َُکِیبَن  نَم  َهل : ُلاُقیَف  ُهللا . ُلوُقَیَف : َّکُبَر ؟ نَم  نیِرفاکِلل  ُلاَُقی  »
زا هللا . دـیوگ : تسیک ؟ تراگدرورپ  دوش : یم  هتفگ  شربق ) رد   ) رفاک هب  و  ( » 2 ...«) َنُولوُقَی َساَنلا  ُتعِمَـس  ُلوُقَیَف : َِکلَذ ؟ َتِملَع  َنیَا  نَم 

هنوگچ دوش : یم  لاوئـس  وا  زا  مالـسا . دیوگ : دننک ، یم  لاوئـس  شنید  زا  هلآ . هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دیوگ : دننک ، یم  لاوئـس  شربمایپ 
يزرگ اب  ماگنه ) نیا  رد   ) سپ متفگ ؛ ینینچ  مه  نم  دنتفگ  یم  نینچ  مدرم  هک  مدینش  دهد  یم  خساپ  یتسناد ؟ ار  اه  لاوئس  نیا  باوج  )

.« دنرادن ار  نآ  لمحت  بات و  دنوش  عمج  مه  سنا  نج و  یمامت  رگا  هک  دنبوک  یم  وا  رب  نانچ ) ینابصعو  )
*****

ص 249. لوقعلا ، فحت  . 1
ص 238. ج 3 ، یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 2

http://www.ghaemiyeh.com


{28 هحفص }
: دنیامرف یم  رکنم  ریکن و  لاوئس  دروم  رد  ینالوط  یتیاور  نمض  زین  مالسلا  هیلعداجس  ماما 

يوس هب  هک  تربمایپ  زا  و  يدرک ، یم  تدابع  ار  وا  هک  دشاب  یم  تراگدرورپ  زا  دننک ، یم  لاوئس  وت  زا  هتـشرف ) ود  نآ   ) هک يزیچ  لوا  »
ار شتیـالو  هک  وت  ماـما  زا  و  يدزرک ، یم  توـالت  ار  نآ  هک  یباـتک  زا  و  يدوب ، نا  هب  نیدـتم  هک  وت  نید  زا  و  تسا ، هدـش  هداتـسرف  وـت .

تـسدب اـجک  زا  هک  دوـش ) یم  لاوئـس   ) تلاـم زا  و  يدرک ، یناـف  ار  نآ  يزیچ  هچ  رد  هک  دـننک ) یم  لاوئـس   ) ترمع زا  سپـس  یتـشاد ؛
(1 .«) يدومن فلت  ار  نآ  زیچ  هچ  رد  يدروآ و 

مهیلع تیب  لها  تیـالو  هزور و  جـح ، تاـکز ، زاـمن ، نوچمه  يروما  ربق  لاوئـس  دراوم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رگید  یتیاور  رد  و 
(2 . ) تسا هدش  هدرمشرب  مالسلا 

دوش یم  هدافتـسا  یـضعب  زا  دنراد : یفلتخم  ياه  نحل  هدش ، دراو  خزرب  رد  لاوئـس  دراوم  هرابرد  هک  یتایاور  دش ، هظحالم  هک  نانچ  نآ 
لئاـسم رب  هوـالع  هک  دـننک  یم  ناـیب  رگید  یخرب  ودنـسرپ  یم  ناـمز  ماـما  نید و  باـتک ، ربماـیپ ، ادـخ ، نوچمه  يدـیاقع  زا  ربق  رد  هک 

نید عورف  زا  یـضعب  هرابرد  لاوئـس  هک  دـیدرک  هظحالم  ار  یتیاور  ًاریخا  و  دوش ، یم  لاوس  زین  رمع  لاـم و  نوچمه  يروما  زا  يداـقتعا ،
رکذتم زین  ار  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تیالو  زا  لاوئـس  نایاپ  رد  هدرک و  حرطم  ار  هزور  جح و  تاکز ، زامن ، نوچمه 
یـضعب ناوت  یم  درادن و  دوجو  اه  نآ  نیب  یتافانم  هنوگ  چیه  دنناسر و  یمن  ار  رـصح  تایاور  نیا  زا  مادک  چیه  هک  تسا  ینتفگ  هدـش .

زا  تایاور  نیا  قبط  تفگ : ناوت  یم  ور  نیا  زا  درک ؛ لمح  رگید  ضعب  رب  ار 
*****

ص 223. ج 6 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  . 1
رقابدـمحم ر.ك : تـسا ؛ هدـش  دراو  لاوئـس  دروـم  رد  زین  يرگید  تاـیاور  ص 241 . ج 3 ، یفاـک ، غورف  ینیلک ، بوـقعی  نبدــمحم  . 2

«. کلذب قلعتی  ام  رئای  هلاوئس و  هباذع و  خزربلا و  لاوحا  باب 8 ، دعب  هب  ص 214 ، ج 6 ، راونالاراحب ، یسلجم ،
{29 هحفص }

(1 .) دوش یم  لاوئس  دنراد  عرش  رد  هک  یتیمها  لیلد  هب  روما  نیا  همه 

تمایق زا  يا  هنومن  خزرب  ملاع 

ثیدـح رد  هچنانچ  تسا ؛ زاـب  نآ  يوس  هب  منهج  اـی  تشهب  زا  يا  هنزور  تسوا و  تماـیق  رد  یگدـنز  زا  يا  هنومن  سک  ره  خزرب  ملاـع 
. ِناریِّنلا هِرَفُح  نِم  ٌهَرفُح  وا  ِهَنَجلا  ِضایِر  نِم  ٌهَضوَر  اِما  ُربَقلَا  هک : تسا  هدمآ  يوبن  فورعم 

. منهج ياه  لادوگ  زا  یلادوگ  ای  تشهب و  ياه  غاب  زا  یغاب  رگم  تسین  ربق 
یفن ماقم ]  ] هب ندیسر  و  ( 2) تایاغلا تیاغ  يوس  هب  ایند ] ملاع  و   ] بیرف يارـس  زا  رذـگ  و  تالّقعت ، تالیخت و  ّساوح و  لزاـنم  زا  روبع 

ات یلاع  و  نییاپ )  ) لفاس ياه  خزرب  زا  طسو ، لحارم  یجیردـت  ندومیپ  زا  سپ  رگم  تسین  نکمم  تاهج  موسر  تافـص و  یملع  ینیع و 
نآ هب  دراد  يرتدودحم  هنماد  هک  نآ  هب  دراد  يرتدودحم  هنماد  هک  یتفص  مسا و  نآزا  تافص ؛ امسا و  ملاع  هب  اج  نآ  زا  ترخآ و  ملاع 
نآ رد  یتافـص  ییامـسا و  یقلخ و  تاـیلجت  همه  هک  عـمج ، نیع  ّتیدـحا  اـت  قـلطم ، تیهلا  هب  دـسرب  اـت  دراد ، يرت  هدرتـسگ  هنماد  هـک 

(3 .) تسا یناف  نآ  رد  ینیع  یملع و  تانّیعت  همه  تسا و  کلهتسم 

خزرب یلعف  دوجو  هرابرد  ینیمخ  ماما  رظن 

لها هک  نآ  دـش  هتـشادرب  هک  باجح  تسا ، باجح  نآ  نآلا ، تسا  هتـسب  مشچ  نیا  : » دـنیامرف یم  خزرب  ملاع  نامز  هراـبرد  ینیمخ  ماـما 

http://www.ghaemiyeh.com


وا يارب  مه  خزرب  تسا ، تشهب  رد  دـنیب  یم  تسا  تشهب  لـها  هک  نآ  دـش  هتـشادرب  هک  باـجح  تسا . مّنهج  رد  دـنیب  یم  تـسا  مـّنهج 
، تسا تشهب 

*****
. تسا هدش  جارختسا  رییغت  یکدنا  اب  یمساق  دمحم  یلع  ياقآ  يا  هتشون  خزرب  باتک  زا  لصف  نیا  بلاطم  رثکا  . 1

. اه تیاهن  تیاهن  . 2
هیلع هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یسانش  داعم  باتک  زا  . 3

{30 هحفص }
.« تسا مّنهج  رگید  فرط  نآ  يارب  مه  خزرب 

. مینک یمن  كرد  ار  نآ  ام  اما  دراد  دوجو  نونکا  مه  خزرب  ملاع  ینعی 
(1 «. ) دشکب لوط  لاس  اه  نویلیم  دیاش  دنادن . یسک  ادخ  زج  ار  خزرب  تّدم  لوط  :» دیامرف یم  خزرب  ملاع  تدم  دروم  رد  ناشیا  نینچمه 

اه یتخس  اه و  يراتفرگ  عورش  خزرب و  ملاع  هب  دورو 

تافـص دوش و  رهاظ )  ) تداهـش هب  لیدبت  سفن  بیغ  و  هدش ، ور  سک  ره  نطاب  هدش و  هدیچرب  رهاظ  طاسب  خزرب ، ملاع  هب  دورو  زا  سپ 
ـالتبم و ار  دوخ  ناـسنا  هک  تسا  ناـمز  نیا  رد  دـنک  یم  هولج  دوخ  اـب  طـبترم  ياـه  تروـص  هب  ددرگ و  یم  رهاـظ  سوـسحم و  ینطاـب ،

(2 .) دنک هطاحا  ار  وا  اه  تشحو  اه و  ترودک  اه و  تملظ  عاونا  و  دنیبب ، اهرازآ )  ) تاّیذوم تاّیلب و  عاونا  رد  روصحم 
خزرب لها  هک  ییاهزیچ  یتسه . یتلاـح  هچ  رد  یتروص و  هچ  رد  دـناد  یم  ادـخ  يورب ، خزرب  هب  هدـشن  حالـصا  هتـساوخن  يادـخ  رگا  وت 

هچ ره  وت  ار  ربق  راـشف  تشحو و  تملظ و  میتسه . زجاـع  مه  نآ  ندـییوب )  ) ّمش ندینـش و  ندـید و  زا  یتح  اـم  دـننک ، یم  كرد  سح و 
هچنآ زا  دسرب  ام  دایرف  هب  دنوادخ  تسا . یلطاب  سایق  هک  نا  اب  ینک ، یم  سایق  ملاع  نیا  ياهراشف  اه و  تشحو  اه و  یکیرات  هب  يونـشب 

ام تسد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  ضعب  زا  و  اسا ، ترخآ  باذع  زا  يا  هنومن  هک  ربق  باذـع  میدرک . هّیهت  دوخ  رایتخا  هب  دوخ  يارب 
: تسا یباذع  هچ  دناد  یم  ادخ  تسا ، هاتوک  مه  ( 3) اعفش نماد  زا 

*****
. نامه . 1

. هیلع هللا  همحر  ینیمخ  ماما  داعم  باتک  زا  هتفرگرب  . 2
. دنتسه مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانآ  سار  رد  هک  ناگدننک  تعافش  . 3

{31 هحفص }
َلاَق ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِهَّللا  َو  ْمُهُّلُک  َُکْتقَدَص  َلاَق  ْمِهِیف  َناَک  اَم  یَلَع  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَِنتَعیِش  ُّلُک  ُلوُقَت  َْتنَأ  َو  َُکتْعِمَس  یِّنِإ  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 
ِهَّللا َو  یِّنَِکل  َو  ِِّیبَّنلا  ِّیِـصَو  َْوأ  ِعاَـطُْملا  ِِّیبَّنلا  ِۀَعاَفَِـشب  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ْمُکُّلُکَف  ِۀَـماَیِْقلا  ِیف  اَّمَأ  َلاَـقَف  ٌراَـبِک  ٌةَرِیثَک  َبُونُّذـلا  َّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق 

ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِِهتْوَم  ِنیِح  ُْذنُم  ُْربَْقلا  َلاَق  ُخَزْرَْبلا  اَم  َو  ُْتُلق  ِخَزْرَْبلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  ُفَّوََختَأ 
تـشهب رد  دنراد ) هک  یناهانگ  ) تساه نآ  رد  هک  هچنآ  دوجو  اب  نایعیـش  همه  دیدومرف  یم  هک  مدینـش  متفگ : مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا  هب  »

.« دنراد ياج  تشهب  رد  اه  نآ  همه  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  متفگ ، تسار  وت  هب  دندومرف «: ترضح  . دنراد ياج 
!« گرزب دنرایسب و  ناهانگ  موش . تیادف  : » تفگ

دیهاوخ تشهب  رد  ناشیا ، نیشناج  ای  دوش ، یم  هدروآرب  شا  هتـساوخ  هک  ربمایپ  تعافـش  هب  امـش  یگمه  تمایق  رد  اما  : » دومرف ترـضح 
. مسرت یم  امش  رب  خزرب  رد  نم  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  اما  دوب ؛
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(2 .«) تمایق زور  ات  گرم  ماگنه  زا  تسا  ربق  :» دندومرف ترضح 

رفاک باذع  زا  تاناویح  تشحو 

تسین يربمایپ  چیه  مدنارچ ، یم  دنفسوگ  رتش و  مسرب  يربمایپ  ماقم  هب  هک  نآ  زا  لبق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیوگ : یم  رباج 
. دشابهدرک یناپوچ  هکنیا  رگم 

ناهگان هک  دناسرتب ، ار  اه  نآ  هک  دوبن  اه  نآ  فارطا  رد  يزیچ  چیه  دـنا و  هداتـسیا  دوخ  ياج  رد  دنفـسوگ  رتش و  هک  مدـید  یم  یهاگ 
اه  نآ  مدید  یم 

*****
. دشاب یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هینک  هللادبع  ابا  . 1

 . ینیمخ ماما  یسانش  داعم  باتک  زا  لقن  هب  ص 242 ، ج 3 ، یفاک ، غورف  . 2
{32 هحفص }

نیا یناـهگان  زیخ  تسج و  ساره و  زار  متفگ : یم  دوـخ  اـب  دنتـسج ، یم  اوـه  هب  دـندرک و  یم  تکرح  دوـخ  ياـج  زا  ناـساره  هراـبکی 
؟ تسیچ تاناویح 

: تفگ نم  هب  لیئربج  مدیسر  يربمایپ  هب  هک  یماگنه 
رگم دنوش  یم  هدز  تشحو  هبرـض  نآ  زا  تسا  هدیرفآ  ادخ  هک  ار  یتاقولخم  مامت  هکدـننز  یم  وا  هب  هبرـض  نانچ  نآ  دریمب ، رفاک  یتقو  »

یم هانپ  سپ  تسا . رفاک  ندروخ  تبرـض  رطاخ  هب  تاناویح ، رطاخ  هب  تاـناویح ، یناـهگان  بارطـضا  نیا  سپ  متفگ  سنا ، نج و  هفیاـط 
(1 .) ربق باذع  زا  ادخ  هب  مرب 

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 233 ،) ج3 ،  ) یفاک غورف  . 1

{34 هحفص }

خزرب ملاع  تایصوصخ  : مود لصف 

خزرب نارود  ندوب  دودحم  - 1

{35 هحفص }
هب رگید  یملاع  دراو  دوخ ، يویند  رمع  ندرک  يرپس  زا  سپ  یمدآ  حور  ماجنارس  هک  دمآ  تسد  هب  هتشذگ  تایاور  تایآ و  هعومجم  زا 

ینعی دیـسر ؛ دهاوخ  ارف  تمایق  نآ  ندش  مامت  اب  دش و  دهاوخ  يرپس  ایند  لثم  مه  خزرب  نارود  هک  مینادـب  دـیاب  یلو  دوش ؛ یم  خزرب  مان 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  دراد  همادا  تمایق  ات  تسا و  گرم  ماگنه  زا  خزرب  ملاع  عورش 

( ِباذَعلا َّدَشَا  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَا  ُۀعاّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  ًاّیِشَع  َو  ًاّوُدُغ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا  ِباذَعلا  ُءوُس  َنْوَعِْرف  ِلِآب  َقاح  )
( دوش یم  هتفگ   ) دوش اپب  تمایق  هک  يزور  دنوش و  یم  هضرع  شتآ  رب  ماش  حبص و  ره  نانآ ) ، ) درک هطاحا  ار  ناینوعرف  تخس  یباذع  »

. دنک یم  تلالد  خزرب  ندوب  دودحم  رب  زین  هفیرش  رس  هب  یهلا  باذع  رد  تمایق  هب  یهتنم  دودحم و  یخزرب  رد  ًالبق  سپ 
: دنزاس یم  نشور  ار  خزرب  دودحم  زین  یتایاور 

َو اَِهباَرَـش  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َو  اَهِماَعَط  ْنِم  َنُولُکْأَی  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٍةَرَجَـش  یَِفل  َنِینِمْؤُْملا  َحاَوْرَأ  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  هللاِدـبَع  َوبَا  َلاَـق  َلاَـق : َرَِـصب  َِیبَا  نَع  )
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( اَِنلَّوَِأب اَنَرِخآ  ْقِْحلَأ  َو  اَنَتْدَعَو  اَم  اََنل  ْزِْجنَأ  َو  اََنل  َۀَعاَّسلا  ِِمقَأ  اَنَّبَر  َنُولوُقَی 
زا دننک و  یم  لوانت  نآ  ماعط  زا  هک  دـنراد  رارق  تشهب  زا  یتخرد  رب  نانموم  حاورا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : ریـصبوبا 

نآ  یندیشون 
*****

.45  - 46 (، 40  ) نموم . 1
ص 244. ج 3 ، یفاک ، غورف  ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  . 2

{36 هحفص }
نامناگتـشذگ هب  ار  ام  امن و  افو  يا ، هداد  هدعو  ام  هب  هک  ار  هچ  نآ  راد و  ياپ  رب  ام  يارب  ار  تمایق  اراگدرورپ  دـنیوگ : یم  دنـشون و  یم 

.« امرف قحلم  ناحلاص  ایصوا و  ناربمایپ و  زا 
مولعم سپ  دنـسرب ؛ ناشیاه  هتـساوخ  هب  ات  دـنبلط  یم  ار  تمایق  ییاپرب  خزرب  رد  نانموم  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  تیاور  لاح  ره  رد 

هک دـنراد  ار  نآ  يوزرآ  ناکرـشم  رافک و  حاورا  سکع  هب  دراد . همادا  تمایق  ات  طـقف  تسین و  ناـنآ  یگـشیمه  هاـگیاج  خزرب  دوش  یم 
: دشخبن ققحت  ار  تمایق  ات  دننک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  دوش و  رتدب  خزرب  زا  ناشلاح  دبای و  ققحت  تمایق  ادابم 

ْزِْجُنت الو  َۀعاَّسلا ،  انل  ْمُِقت  ال  انَّبر ،  َنولوقی :  نوبذُْعی  ِران  ِیف  َلاقَف  َنیکِرشُملا  َحاورَأ  نَع  ُُهَتلَاَس  : َلاَق مالـسلا  هیَلَع  ِهللا  ِدبَع  ِیبَا  نَع  ٍریـَصب  ِیبَا 
(1 .) اِنلَّوأب انَرِخآ  ْقِْحُلت  الو  انَتْدَعَو ،  ام  انل 

نانآ دندومرف : باوج  ترضح  تسا ؟ هنوگچ  نانآ  لاح  هک  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیکرـشم  حاورا  زا  : » دیوگ یم  ریـصبوبا 
هب ار  ام  نیرخآ  امرفم و  اپ  رب  يا  هداد  هدـعو  ام  هب  هک  ار  یتمایق  اراـگدرورپ  دـنیوگ  یم  لاـح  نآ  رد  دـنراتفرگ و  یهلا  باذـع  شتآ  رد 

.« نکم قحلم  ام  نیلوا 
رارق دنناد  یم  دنراد و  ار  تمایق  ندشن  اپرب  تساوخرد  رافک  حاورا  هک  ارچ  دنک ، یم  تلالد  خزرب  ملاع  ندوب  دودحم  رب  مه  تیاور  نیا 

ار تمایق  اتدننک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  دوب  دهاوخ  رتدیدش  تمایق  رد  ناشباذع  هک  دنناد  یم  نوچ  اما  دنک . ادیپ  ققحت  یتمایق  تسا 
. دیامرفن اپ  رب 

یخزرب باذع  ای  تمعن  شیازفا  ناکما  - 2

خزرب ملاع  هب  ندش  لقتنم  زا  سپ  هک  دمآ  تسد  هب  هتشذگ  ثحابم  زا 
*****

ص 245. نامه ، . 1
{37 هحفص }

تـسا نکمم  زین  گرم  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  یلو  درادن ؛ دوجو  حلاص  لامعا  نداد  ماجنا  تهج  ایند  هب  تشگزاب  ناکما 
هتـشاد دوجو  زونه  هداد ، ماجنا  ایند  رد  دوخ  ًالبق  هک  یلامعا  راثآ  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دوش ؛ رادروخرب  ایند  رد  دوخ  یلبق  لاـمعا  هجیتن  زا 

: دنیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دنوش . وا  یخزرب  ياه  باذع  ای  اه  تمعن  شیازفا  بجوم  راثآ  نیا  دنشاب ،
 ( ٍنِیبُم ٍماَمِإ  ِیف  ُهاَْنیَصْحأ  ٍءْیَش  َّلُکَو  ْمُهَراَثآَو  اُومَّدَق  اَم  ُُبتْکَنَو  یَتْوَْملا  ِییُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  )

حول رد  ار  يزیچ  ره  میـسیون و  یم  ناشلامعا  راثآ و  اـب  دـنا  هداتـسرف  شیپ  زا  ار  هچ  نآ  مینک و  یم  هدـنز  ار  ناـگدرم  هک  مییاـم  اـنامه  »
.« میرامش یم  رب  ظوفحم 

هک یـسک  الثم  دراد  یقیداصم  تسام ، ثحب  دروم  هک  مهراثآ »  » هژاو اما  تسا  ناسنا  يویند  لامعا  اومدق » ام   » زا روظنم  هک  تسا  نشور 
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وا طسوت  دارفا  ندش  تیاده  ای  دوش ؛ یم  دنم  هرهب  نآ  زا  ایند  نا  رد  دوش  یم  لمع  نآ  هب  هک  یتقو  ات  دنک  یم  يزیر  هیاپ  ار  يربخ  تنس 
، هدننک هارمگ  ياه  باتک  هلیـسو  هب  دارفا  ندش  هارمگ  نینچمه  هدرک . داجیا  ایند  رد  هک  يا  هیریخ  ياهانب  زا  هدافتـسا  وا ، یملع  راثآ  ای  و 

يراثآ نینچ  هفیرـش  هیآ  قبط  هک  هدرک و ... داجیا  ایند  رد  یفوتم  هک  يداسف  زکارم  رثا  رد  دارفا  دیاقع  نامیا و  ندناشک  یهابت  داسف و  هب 
. دش دهاوخ  روظنم  لمع  همان  رد  زین 

یتیاور رد  ًالثم  دنراد ؛ يرت  حضاو  نییبت  گرم ، زا  سپ  دوخ  لامعا  راثآ  زا  ماسنا  ندـش  دـنم  هرهب  زا  يدراوم  رکذ  اب  تایاور  زا  یـضعب 
: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سمهک  یبا  مثیه 

*****
.12 (، 36  ) سی . 1

{38 هحفص }
ِهیِرُْجی ٍءاَم  ُۀَقَدَص  َو  ُهُسِْرغَی  ٌسْرَغ  َو  ُهُرِفْحَی  ٌبِیلَق  َو  ُْهنِم  ُأَْرُقی  ٌفَحْصُم  َو  َُهل  ُرِفْغَتْسَی  ٌِحلاَص  ٌَدلَو  ِِهتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  ُنِمْؤُْملا  اَِهب  ُعِفَْتنَی  ٍلاَصِخ  ُّتِس  » 

هک یحلاص  دـنزرف  دوش ؛ یم  دـنم  هرهب  اه  نآ  زا  گرم  زا  سپ  نموم  ناـسنا  هک  تسا  تلـصخ  شـش  ( 1 (»؛ ُهَدَْعب اَِهب  ُذَخُْؤی  ٌۀَنَسَح  ٌۀَّنُـس  َو 
و  ) دناشنب هک  یتخرد  دنک ؛ رفح  نارگید ) هدافتـسا  يارب   ) هک یبآ  هاچ  دوش ؛ هدناوخ  هدنام و ) اج  هب  وا  زا   ) هک ینآرق  دـنک ؛ اعد  وا  يارب 
اج رب  دوخزا   ) هک ییوکین  تنـس  دـیامن و  يراج  مدرم ) هدافتـسا  يارب   ) هک یبآ  همـشچ  دـننک ؛) هدافتـسا  نآ  هویم و ... ای  هیاس  زاـنارگید 

.« دوش لمع  نآ  هب  وا  زا  سپ  و  هتشاذگ )
: دیامرف یم  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  زین  یتیاور 

يراذگ هیاپ  ار  ییوکین  تنس  سک  ره  ( » 2 «) ءیش مه  اهروُجا  نِم  صقنَی  نَا  ریَغ  نِم  اَِهب  َلِمَع  ْنَم  ُرْجَأ  َو  اَهُرْجَأ  هَلَف  ًۀَنَـسَح  ًۀَّنُـس  َّنَس  ْنَم  »
يزیچ هک  نیا  نودب  دراد ، ار  نآ  هب  ناگدننک  لمع  شاداپ  مه  و  دوخ ، يراذگ  تنس  شاداپ  مه  و  دوخ ، يراذگ  تنس  شاداپ  مه  دنک ،

.« دوش مک  ناششاداپ  زا 
: دیامرف یم  رگید  یتیاور  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ِداَبِع ْنِم  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َو  ٌءْیَـش  ْمِهِروُجُأ  ْنِم  َصُْقنَی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  َِکلَِذب  َلِمَع  ْنَم  ِرْجَأ  ُْلثِم  ٌرْجَأ  َُهل  َناَک  يًدُه  َۀَّنُـس  َّنَس  ِهَّللا  ِداَبِع  ْنِم  ٍدـْبَع  اَمُّیَأ  »
(3 (؛» ءْیَش ْمِهِراَزْوَأ  ْنِم  َصُْقنَی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  َِکلَذ  َلَعَف  ْنَم  ِرْزِو  ُْلثِم  ِْهیَلَع  َناَک  ٍلاَلَض  َۀَّنُس  َّنَس  ِهَّللا 

نودب تشاد ، دهاوخ  ار  نا  هب  ناگدننک  لمع  شاداپ  دنک ، يراذگ  هیاپ  ار  يا ) هدننک   ) تیاده تنـس  هک  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  ره  »
دهاوخ ار  نآ  هب  نالماع  یتخبدـب  رزو و  دـیامن ، انب  ار  يا ) هدـننک   ) هارمگ تنـس  هک  یـسک  و  دوش . مک  نآ  هب  نالماع  شاداپ  زا  هک  نیا 

نودب  تشاد ،
*****

ص 323. ج 1 ، لاصخلا ، قودص ، خیش  . 1
ص 240. نامه ، . 2

ص 132. لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  قودص ، خیش  . 3
{39 هحفص }

.« دوش مک  يزیچ  نانآ  رزو  هانگ و  زا  هک  نیا 
قحلم وا  هب  دوش و  یم  يراج  وا  يوس  هب  ناسنا  گرم  زا  دعب  يزیچ  هچ  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  رامع  نب  هیواعم 

؟ ددرگ یم 
.« دنریگب وا  فرط  زا  هک  يا  هزور  و  دنهدب . وا  فرط  زا  هک  يا  هقدص  دنهد . ماجنا  وا  فرط  زا  هک  یّجح  : » دندومرف ترضح 
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تاقدـص دـسرب  مدرم  نینموم و  هب  دـشاب و  هتـشاد  همادا  زونه  نآ  تارثا  دـیاوف و  ناـسنا  گرم  زا  سپ  هک  يریخ  لـمع  ره  یلک  روـط  هب 
. دهد یم  ماجنا  ار  لمع  نآ  تسا و  ایند  هدیمان  هیراج 

هک يراک  ره  هصالخ  ودراک  یم  یتخرد  یتح  دنک  یم  ریمعت  ای  ثادحا  ار  یهار  دزاس ، یم  یناتسرامیب  دزاس ، یم  يا  هسردم  هک  یسک 
تسا یبوخ  ناسنا  ردقچ  ینالف  نیرفآ  دنیوگب  مدرم  هکنیا  يارب  هن   ) دشاب ادخ  يارب  صلاخ و  تین  اب  هچنانچ  دسر  یم  مدرم  هب  نآ  ریبخ 

. دوب دهاوخ  دنم  هرهب  نآ  زا  ایند  نآ  رد  هداد و )... ماجنا  یبوخ  ياهراک  هچ  و 
حلاص دنزرف  هطساو  هب  یخزرب  باذع  ندش  فرطرب 

روبع يربق  رانک  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يزور  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
لاس فـالخ  رب  یلو  دـندرک ؛ روبع  ربق  نیمه  راـنک  زا  مه  دـعب  لاـس  ترـضح  نآ  دوب . راـتفرگ  یهلا  باذـع  هب  نآ  بحاـص  هک  دـندرک 

( ربق بحاص   ) صخـش نآ  هک  درک  یحو  وا  هب  مه  یلاعت  يادخ  دش . ایوج  ار  نآ  تلع  یهلا  تحاس  زا  دوب . هدش  عفترم  شباذع  هتـشذگ 
(1 .) مدیشخب هداد و  رارق  ترفغم  دروم  ار  وا  ور  نیا  زا  تسا ؛ هداد  هانپ  ار  یمیتی  حالصا و  ار  یهار  هک  تسا  یحلاص  دنزرف  ياراد 

*****
ص 220. ج 6 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  . 1

{40 هحفص }
ردام ردپ و  يارب  یحلاص  دنزرف  اسب  هچ  دشاب ؛ یم  رجا  بجوم  نیدلاو  يارب  خزرب  ملاع  رد  يراج ) تاقدـص  دـننامه   ) زین حـلاص  دـنزرف 

دای هب  هک  نآ  نودب  دنزرف  یهاگ  یتح  دهد ؛ یم  رارق  دوخ  تمحر  وفع و  لومشم  ار  نانآ  خزرب  رد  دنوادخ  دنک و  یم  رافغتـسا  شیوخ 
خزرب رد  دنوادخ  هدوب ، نیدلاو  حیحص  تیبرت  لوصحم  بوخ  راک  نآ  نداد  ماجنا  نوچ  دهد و  یم  ماجنا  یکین  لمع  دشاب ، ردام  ردپ و 

(1 .) دهد یم  همتاخ  ناشباذع  ای  دزاس و  یم  رادروخرب  ناشدنزرف  ریخ  لمع  زا  ار  نانآ 

خزرب رد  ماش  حبص و  دوجو  - 3

؟ تسا يویند  بش  حبص و  دننامه  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  نآ  تیفیک  تسا ، نینچ  رگا  دراد ؟ بش  زور و  ایند  ملاع  دننام  مه  خزرب  ملاع  ایآ 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  تسا ؛ تبثم  قوف  لاوئس  باوج 

( ِباَذَْعلا َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَیَو  ایِشَعَو  اوُدُغ  اَْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا  ( 45  ) ِباَذَْعلا ُءوُس  َنْوَعِْرف  ِلِآب  َقاَحَو  )
( دوش یم  هتفگ   ) تمایق زور  رد  دش و  دنهاوخ  هضرع  شتآ  رب  ماش  حبص و  ره ) زین  نونکا  مه   ) درک هطاحا  تخس  یباذع  ار  ناینوعرف  «و 

.« دینک دراو  باذع  نیرتدیدش  رد  ار  نوعرف  لآ 
اب نآ  بش  زور و  لوط  تدم  ای  ماش و  حبص و  یگنوگچ  اما  دیوگ ؛ یم  نخس  یخزرب  ماش  حبص و  دوجو  زا  تحارص  اب  هفیرـش  هیآ  نیا 

. دشاب یم  توافتم  ایند 
*****

ص 292. ج 2 ، یسانش ، داعم  یلمآ ، يداوج  هللادبع  . 1
.46-45 (، 40) نموم . 2

{41 هحفص }

خزرب رد  گرم  - 4

دوجو گرم  ایند  دـننام  مه  خزرب  ملاع  رد  ایآ  تسا . خزرب  ملاـع  هب  نآ  لاـقتنا  سفن و  جورخ  ياـنعم  هب  اـیند ، رد  ندرم  هک  تسا  نشور 
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رد گرم  دوجو  ياعدا  تابثا  يارب  تسا  نکمم  دنوش ؟ یم  دراو  تمایق  هنحص  هب  ددرگ ، ناشـضراع  یگرم  هکنیا  نودب  حاورا  ای  دراد ؟
. درک کسمت  ینآرق  تایآ  یخرب  هب  خزرب  ملاع 

ِْنیَتَْنثا اَنَْتیَیْحَأَو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  اَنَّبَر  اُولاَق  ( 10  ) َنوُرُفْکَتَف ِناَمیِْإلا  َیلِإ  َنْوَعُْدت  ْذِإ  ْمُکَسُفنَأ  ْمُِکتْقَّم  نِم  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُْتقََمل  َنْوَداَُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
(1  () ٍلِیبَس نِّم  ٍجوُرُخ  َیلِإ  ْلَهَف  اَِنبُونُِذب  اَْنفَرَتْعاَف 

ندروآ نامیا  هب  هک  یماگنه  هب  ناتدوخ  رب  امـش  مشخ  زا  یهلا  مشخ  ًاقیقحت  هک  دوش  یم  ادـن  اـهنآ  هب  دـندش ، رفاـک  هک  یناـسک  اـنامه  »
هب فارتعا  ام  يدرک ، هدنز  رابود  يدناریم و  ار  ام  رابود  راگدرورپ ! دنیوگ : نانآ  تسا . رت  گرزب  دیدیزرو ، یم  رفک  یلو  هدـش ، توعد 

»؟ تسه ندش  جراخ  يارب  یهار  ایآ  سپ  میراد ، ناهانگ 
تخـس رفیک  دوجو  باسح و  زور  هب  دـندرک و  كرد  دوجو  مامت  اب  ار  یهلا  تردـق  هک  نآ  زا  سپ  راـفک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  هیآ  زا 

. دننک یم  تساوخرد  ار  شتآ  زا  جورخ  نآ  یپ  رد  هدرک و  فارتعا  دوخ  تشز  رادرک  هب  دندومن ، نیقی  یهلا 
ندناریم و نینچ  اجک  و  تسیچ ؟ مالک  نیا  زا  دارم  دننک . یم  حرطم  ار  ندرک » هدنز   » رابود و  ندـناریم »  » رابود هلاسم  نانآ  راتفگ  نیا  رد 

دنک ؛ قدص  ندرم  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  یتایح  لبق  زا  دیاب  ور  نیا  زا  تسا ؛ هتفرگ  تروص  ندرک  هدنز 
*****

.11-10 (، 40) رفاغ . 1
{42 هحفص }

خزرب هب  دورو  لوا ، ياـیحا  و  دوـش ، یم  جراـخ  ندـب  زا  حور  هک  تساـیند  رد  ندرم  ناـمه  لوا  ندرم  تفگ : ناوـت  یم  تهج  نیمه  هـب 
ندـش هتخیگنارب  تمایق و  هنحـص  هب  دورو  مود ، يایحا  و  تسا ، تمایق  ققحت  زا  لـبق  خزرب و  رد  گرم  مه ، مّود  ندـناریم  زا  دارم  تسا .

(1 .) تساه ناسنا 

خزرب رد  هجرد  ياقترا  - 5

اه هب آ ن  ندیـسر  يرای  ار  سک  ره  هک  یتاجرد  دـیآ ؛ یم  باسح  هب  یهلا  گرزب  ياـه  شاداـپ  زا  یکی  دوخ  ناـیخزرب ، هجرد  ياـقترا 
رگا نانآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  دنـسرب . یتاماقم  نینچ  هب  دنناوت  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  نایعیـش و  اّما  تسین ؛

. دش دهاوخ  زین  ناشتاجرد  عیفرت  بجوم  رما  نیمه  دوش و  یم  هداد  دای  اه  نآ  هب  ربق  رد  دنشاب ، هتفرگن  ارف  یبوخ  هب  ار  نآرق  ایند  رد 
. هلب درک : ضرع  یشاب ؟ یقاب  ایند  رد  يراد  تسود  ایآ  دومرف : یم  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  مدینـش  دیوگ : صفح 

يا دـندومرف : ّیتدـم  زا  سپ  هدرک و  توکـس  يرادـقم  ترـضح  سپ  دـحا ؛» هللا  وه  لـق   » ندـناوخ يارب  درک : ضرع  هچ ؟ يارب  دوـمرف :
ببـس هب  یلاعت  يادخ  ات  دنزومآ ، یم  وا  هب  ربق  رد  دناوخن ) ای   ) دنادن بوخ  ار  نآرق  دریمب و  ام  نایعیـش  ناتـسود و  زا  هک  یـسک  صفح !

.( دـنک یم  ادـیپ  تسد  يرتالاب  تاجرد  هب  و  . ) دور یم  الاب  دـناوخ و  یم  مه  وا  ورب ، رتالاب  ماقم ) هب   ) ناوخب و درب : ـالاب  ار  شا  هجرد  نآ 
(2)

نابحم  نایعیش و  هجرد  ياقترارب  ینشور  هب  هفیرش  تیاور  نیا 
*****

. خزرب باتک  زا  لقن  هب  . 1
ص 606. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  . 2

{43 هحفص }
خزرب رد  هکلب  تسینایند ؛ هب  رصحنم  دارفا  لماکت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ور  نیا  زا  دنک ؛ یم  تلالد  خزرب  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
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ار یتاجرد  نینچ  هب  لین  یگتـسیاش  دارفا  هک  نیا  هلمج  زا  دراد ؛ یطیارـش  مه  تقیقح  نیا  یلو  دراد ؛ ناـکما  صاـخ  يا  هدـع  يارب  مه ،
. دنشاب هتشاد 

طیارـش اما  دنزومایب  ار  نآرق  یناعم  هک  هتـساوخ  یم  ناشلد  ایند  رد  هکنیا  اب  هک  دنتـسه  يدارفا  تیاور ، نیا  ياه  قادـصم  زا  یکی  دـیاش 
هعساو تمحز  زا  هدوب  ایند  رد  اهنآ  طیارش  هب  هاگآ  هک  لاعتم  دنوادخ  و  تسا ؛ هدشن  رّـسیم  اهنآ  يارب  نآ  تایآ  كرد  نآرق و  يریگدای 

. دیامرف یم  مهارف  ناشیارب  خزرب  رد  ار  نانآ  هجرد  ياقترا  نآرق و  فراعم  يریگدای  طیارش  شا 

(1  ) تمایق خزرب و  ياه  توافت  زا  یخرب 

همه يوجتسج  دنراد . یساسا  ياه  توافت  تمایق  خزرب و  هک  درک  هدافتسا  ناوت  یم  ترخآ  هب  طوبرم  تایاور  هفیرش و  تایآ  یسررب  زا 
لامجا روط  هب  دنچ  ره  اه ، توافت  نیا  زا  یضعب  نایب  یلو  تسین ؛ یناسآ  راک  اه  توافت  همه  هب  یبایتسد  عوضوم و  نیا  تایاور  تایآ و 

: تسین فطل  زا  یلاخ  راذگاو .
یم قلعت  ناسنا  يویند  ندـب  نامه  هب  حور  تمایق ، رد  اما  دوش ؛ یم  لخاد  یلاثم  بلاق  یخزرب و  مسج  هب  خزرب  رد  ناسنا  درجم  حور  - 1

دننک : یم  تلالد  هلاسم  نیا  رب  مه  یناوارف  تایآ  دوب . دهاوخ  ینامسج  داعم ، دریگ و 
(2  () ٌمِیلَع ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُهَو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اَهَأَشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  ( 78  ) ٌمیِمَر َیِهَو  َماَظِْعلا  ِییُْحی  ْنَم  َلاَق  ُهَْقلَخ  َیِسَنَو  اًلَثَم  اََنل  َبَرَضَو  )

*****
تـشونرس هعومجم  زا  باتک  نیمراهچ  میظع » ترـسح  زور  تمایق   » باتک هب  دوش  عوجر  تمایق  تایـصوصخ  زا  رت  قیقد  عالطا  يارب  . 1

. ناسنا
.78 (، 36) سی . 2

{44 هحفص }
هک یلاح  رد  دیامن  هدـنز  ار  اه  ناوختـسا  نیا  هک  تسیک  تفگ : تسا ، هدرک  شومارف  ار  دوخ  تقلخ  هک  یلاح  رد  دز و  یلثم  ام  يارب  «و 

.« تساناد شنیرفآ  ره  هب  تبسن  وا  و  درک . داجیا  راب  نیلوا  يارب  ار  اه  نآ  هک  سک  نآ  وگب  دنا . هدش  رتسکاخ ) دننامه  و   ) هدیسوپ
قلعت دیـشاپ  ورف  مه  زا  هدیـسوپ و  ندب  نیمه  هب  تمایق  رد  حور  هک  تسانعم  نیا  رگنایب  حضاو  روط  هب  هفیرـش  هیآ  هک  دینک  یم  هظحالم 

. ددرگ یم  راغآ  وا  تمایق  نآ ، هرابرد  لولح  اب  دوش و  یم  عورش  ناسنا  خزرب  ندب ، زا  نآ  چوک  يدوبان و  اب  سپ  تفرگ . دهاوخ 
يراظتنا قاطا  هلزنم  هب  رگید  ترابع  هب  ینالاد و  خزرب ، ملاع  عقاو  رد  دنوش و  یم  دراو  خزرب  هب  یجیردت  بوانتم و  روط  هب  اه  ناسنا  - 2

اه ناسنا  ًالوا  تمایق ، رد  اما  دوش ؛ مهارف  دارفا  ندش  هتخیگنارب  تمایق و  ققحت  تامدـقم  ات  دـنبای  روضح  نآ  رد  همه  تسا  رارق  هک  تسا 
یم روشحم  یعمج  یناـهگان و  روـط  هب  ًاـیناث  1 ؛)  ) اََهلاَْقثَأ ُضْرَأـْلا  ِتَجَرْخَأَو  اََـهلاَْزلِز  ُضْرَأـْلا  َِتلِْزلُز  اَذِإ  : » دـنوش یم  دـلوتم  نیمز  لد  زا 

: دندرگ
(2  « ) َنُولِسنَی ْمِهِّبَر  َیلِإ  ِثاَدْجَْألا  َنِّم  مُه  اَذِإَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفنَو  » 

.« دنور یم  ناباتش  ناشراگدرورپ  يوس  هب  ربق  زا  اه  نآ  همه  ناهگان  سپ  دوش ، یم  هدیمد  روص  رد  «و 
(3  ( ) اَهِیف اَنْطَّرَف  اَم  یَلَع  اَنَتَرْسَح  اَی  ْاُولاَق  ًۀَتَْغب  ُۀَعاَّسلا  ُمُْهتءاَج  اَذِإ  یَّتَح  )

.« میدرک یهاتوک  نآ  هب  تبسن  هک  هچ  نآ  هرابرد  ام  رب  ترسح  فسات و  دنیوگ  دوش ، اپ  رب  تمایق  ناهگان  هک  یماگنه  ات  »
*****

.2-1 (، 99) لازلز . 1
.51 (، 36  ) سی . 2
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.31 (، 6  ) ماعنا . 3
{45 هحفص }

اه نآ  يارب  تمایق  ناهگان  ات  دندیدرت ، رد  نآ  هب  تبـسن  هتـسویپ  نارفاک  ( » 1  () ُۀَـعاَّسلا ُمُهَِیتَْأت  یَّتَح  ُْهنِّم  ٍۀَـیِْرم  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلاَزَی  َالَو  )
.« دیایب

.« درک میهاوخ  عمج  ار  اه  نآ  همه  هاگنآ )  ) سپ دوش  هدیمد  روص  رد  سپ  ( » 2  () اًعْمَج ْمُهاَنْعَمَجَف  ِروُّصلا  ِیف  )
یتمالع هب  هک  نیا  نودب  دوش ، یم  عورش  یهلا  ناگتشرف  تسد  هب  یمدآ  حور  ضبق  اب  هکلب  درادن ؛ تامدقم  هب  يزاین  خزرب  هب  دورو  - 3

دنک : یم  ادیپ  ققحت  ( روص مود  هخفن   ) اه نآ  نیرخآ  نتسویپ  عوقو  زا  سپ  هک  دراد  ییاه  تمالع  تمایق  اما  دشاب ؛ هتشاد  زاین 
(3  (. ) َنُولِسنَی ْمِهِّبَر  َیلِإ  ِثاَدْجَْألا  َنِّم  مُه  اَذِإَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفنَو  )

« دنور یم  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  اهربق  زا  ناهگان  ماگنه ) نآ  رد   ) دوش یم  هدیمد  روص  رد  «و 
: تسا تمایق  باذع  زا  رت  کبس  بتارم  هب  یخزرب  باذع  - 4

(. 4 ( ) ِباَذَْعلا َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَیَو  ایِشَعَو  اوُدُغ  اَْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا  ِباَذَْعلا  ُءوُس  َنْوَعِْرف  ِلِآب  َقاَحَو  )
عالطا تمایق  باذـع  نیرتدـیدش  زا  نانآ  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا ؛ هدننکـش  تخـس و  رایـسب  خزرب  باذـع  ناـیخزرب  يارب  دـیدرت  نودـب 
نانموم سکع ، هب  و  ( 5 . ) دزاسن یلمع  ار  نآ  ياه  باذع  تمایق و  ندمآ  رب  ینبم  دوخ  هدعو  ات  دننک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  دـنراد ،

نانآ  هب  هک  دنتسه  یهلا  میظع  ياه  تمعن  هب  لین  تمایق و  ندیسر  ارف  رظتنم  هظحل  ره 
*****

.55 (، 22  ) جح . 1
.99 (، 18  ) فهک . 2

. 51 (، 36  ) سی . 3
.46-45 (، 40  ) رفاغ . 4

ص 245. ج 3 ، یفاک ، غورف  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 5
{46 هحفص }

(1 . ) دنراد ار  نآ  تساوخرد  هدش و  هداد  هدعو 
(2 . ) دنک یم  تلالد  انعم  نیارب  ینشور  هب  دش  ثحب  نآ  هرابرد  مه  ًالبق  هک  هیآ  نیا 

: تسا هدمآ  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
ٌةَرفُح وأ  ِۀّنَجلا  ِضایِر  نِم  ٌۀَـضوَر  انأ  ُربَقلا ،  انأ  ِدوُّدـلا ،  ُتَیب  انأ  ِۀَـشحَولا ،  ُتَیب  انأ  ِۀـَبرُغلا ،  ُتَیب  انأ  ُلوقی :  موَی ،  ِلُک  یف  امالک  ِربَقِلل  ّنإ  )

(3  .) ِرانلا ِرَفُح  نِم 
غاب زا  یغاب  نم  مربق ، نم  میاه ، مرک  هناخ  نم  متـشحو ، هناـخ  نم  متبرغ ، هناـخ  نم  دـیوگ : یم  دراد ، ینخـس  زور  ره  ربق  هک  یتسرد  هب  »

.« مشتآ ياه  لادوگ  زا  یلادوگ  ای  تشهب  ياه 
رد  ) شتآ ياـه  لادوگ  زا  یلادوگ  زین  یخزرب  باذـع  و  تشهب ، ياـه  غاـب  زا  یغاـب  یخزرب  تشهب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 

. دشاب تمایق  رد  باذع  ای  تشهب  نامه  هک  نیا  هن  تسا ، تمایق )
: دراد همادا  ناسنا  يارب  تمایق  ات  طقف  هک  تسا  خزرب  ندوب  دودحم  تمایق ، خزرب و  یساسا  ياه  توافت  رگید  زا  - 5

(4  () ِّبَر َلاَق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  ءاَج  اَذِإ  یَّتَح  )
.« دهد ماجنا  یحلاص  لمع  دیاش  ات  نادرگرب  ایند  هب  ارم  ایادخ  دیوگ  یم  دسر  یم  ارف  اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  ینامز  »
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ُهَّنَج   » ریبعت تمایق  تشهب  دروم  رد  نآرق  دوب . دنهاوخ  منهج  رد  دبا  ات  نارفاک  تشهب و  رد  هشیمه  يارب  نانموم  تمایق ، ققحت  زا  سپ  اّما 
*****

ص 244. نامه ، . 1
«. یخزرب باذع  نوعرف و  لآ   » ثحبم ر.ك : . 2

ص 267. ج 6 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  ص 242 و  ج 3 ، یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 3
.99 (، 23  ) نونموم . 4

{47 هحفص }
: تسا هدرب  راک  هب  ار  دلُخلا »

(1 ( ) اًریِصَمَو ءاَزَج  ْمَُهل  َْتناَک  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو  ِیّتَلا  ِْدلُْخلا  ُۀَّنَج  ْمَأ  ٌْریَخ  َِکلَذَأ  ُْلق  )
نآ تشگزاب  لحم  ازج ئ  هک ) یتشهب  ( ؟ تسا هدشهداد  هدعو  ناراکزیهرپ  هب  هک  ینادواج  تشهب  ای  تسا  رتهب  تازاجم )  ) نیا ایآ  وگب  »

.« تساه
اُوقوُذَو ْمُکاَنیِـسَن  اَّنِإ  اَذَه  ْمُکِمْوَی  ءاَِقل  ُْمتیِـسَن  اَِمب  اُوقوُذَـف  : ) هدرک دای  نادواج  باذـع  ینعی  دـلخلا » باذـع   » ریبعت اب  زین  منهج  باذـع  زا  و 

(2  («. ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  ِْدلُْخلا  َباَذَع 
دیداد یم  ماجنا  هچنآ  يازس  هب  میدرک و  ناتشومارف  زین )  ) ام دیشچب ؛ ار ) باذع   ) دیدرب دایزا  ار  ناتزور  نیا  رادید  هکنیا  يازـس  هب  سپ  »

.« دیشچب ار  نادواج  باذع 
نادواج يارب  مه  تایآ  یـضعب  رد  دش ؛ دـنهاوخن  جراخ  نا  زا  ینعی  ( 3 « ) ِراَّنلا َنِم  َنیِجِراَِخب  مُه  اَم  َو  : » دـیامرف یم  ناـیمنهج  دروم  رد  و 

هب تساپرب » نیمز  نامـسآ و  هک  ینامز  ات  « » ضرالا تاومـسلا و  تماداـم   » ریبعت تشهب ، رد  نادنمتداعـس  منهج و  رد  نادنمتواقـش  ندوب 
: تسا هتفر  راک 

اَمِّل ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  َکُّبَر  ءاَش  اَم  َّالِإ  ُضْرَألاَو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَد  اَم  اَـهِیف  َنیِدـِلاَخ  ( 106  ) ٌقیِهَشَو ٌرِیفَز  اَهِیف  ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  ْاوُقَـش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  )
(4  ( ) ٍذوُذْجَم َْریَغ  ءاَطَع  َکُّبَر  ءاَش  اَم  َّالِإ  ُضْرَألاَو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَد  اَم  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ِۀَّنَْجلا  یِفَف  ْاوُدِعُس  َنیِذَّلا  اَّمَأَو  ( 107  ) ُدیُِری

*****
.15 (، 25  ) ناقرف . 1

. 14 (، 32  ) هدجس . 2
.167 (، 2  ) هرقب . 3

.108  . 106 (، 11  ) دوه . 4
{48 هحفص }

ات نانآ  دوب . دـنهاوخ  غالا ) يادـص  لثم   ) يدایرف هلان و  ياراد  دـننک و  یم  هلاـن  اـج  نآ  رد  دنـشتآ و  رد  ناتخبدـب ، نادنمتواقـش و  سپ  »
یم ماجنا  دـنک ، هدارا  هچ  ره  وا  هک  دـهاوخب  تراـگدرورپ  هچ  نآ  رگم  دـننادیواج ، شتآ  رد  تسا ، رارقرب  نیمز  نامـسآ و  هک  یماداـم 

؛ دهاوخب تراگدرورپ  هک  هچ  نآ  رگم  دنتـشهب ، رد  تسا ، رارقرب  نیمز  نامـسآ و  هک  یمادام  ات  اه  تخبـشوخ  نادنمتداعـس و  اما  دـهد ؛
.« یندشان عطق  تسا  ییاطع 

یم هدافتسا  تایاور  زا  یضعب  اما  دنراد ؛ ار  نآ  یگتسیاش  هک  دوش  یم  هدافتسا  تمایق  رد  تعافـش  هلاسم  یناوارف  تایاور  تایآ و  زا  - 6
ماما هب  دیوگ : دیزی  نبرمع  هک ، تشذگ  هکنانچ  تسا . دودحم  هکلب  تسین ؛ تمایق  رد  تعافش  یگدرتسگ  هب  خزرب  رد  تعافش  هک  دوش 

. دنـشاب راـک  هاـنگ  مه  دـنچ  ره  دنتـسه ؛ تشهب  رد  اـم  نایعیـش  دـیدومرف : یم  هک  مدینـش  امـش  زا  نم  مدرک  ضرع  مالـسلا  هـیلع  قداـص 
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، دـنا هریبـک  ناوارف و  ناـهانگ  موـش ، تیادـف  مدرک : ضرع  دنتـسه . تشهب  رد  اـهنآ  همه  ادـخ  هب  تـسا . نـینچ  نـیا  يرآ ، كدـندومرف 
تـشهب لخاد  ربمایپ  یـصو  ای  دوش  یم  تعاطا  وا  رما  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعافـش  رثا  رد  امـش  همه  تمایق  رد  اـما  دـندومرف :

هک یماگنه  ات  ناسنا  ندرم  ماگنه  زا  تسا  ربق  دندومرف : تسیچ ؟ خزرب  مدرک : ضرع  منارگن . امـش  خزرب  هرابرد  نم  یلو  دـش ؛ دـیهاوخ 
(1 . ) دوش اپ  هب  تمایق 

تمایق رد  لاوئـس  اما  دوش ؛ یم  لاوئـس  دیاقع  زا  طقف  تسه ، رگا  ای  تسین و  یناگمه  ای  خزرب  رد  لاوئـس  نارـسفم  زا  یخرب  رظن  قبط  - 7
؛ دنسرپ یم  مه  ادخ  يایبنا  زا  یتح  تسا و  یناگمه 

*****
ص 242. ج 3 ، یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 1

{49 هحفص }
(1  () َنِیلَسْرُْملا ََّنلَأْسََنلَو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  ََّنلَأْسَنَلَف  )

.« درک میهاوخ  لاوئس  مه  نالئسر  زا  هنیآ  ره  دومن و  میهاوخ  لاوئس  دندش ، هداتسرف  ناشیارب  ناربمایپ  هک  یناسک  زا  کش  نودب  ام  »
: دش دهاوخ  لاوئس  مه ، لد  مشچ و  شوگ و  زا  یتح  و 

يوریپ ورم و  نآ  هب  هک  يزیچ  لاـبند  هب  ( » 2  () ًالوُؤْسَم ُْهنَع  َناَک  َِکئ  ـ لوُأ ُّلُک  َداَؤُْفلاَو  َرَـصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَـم  ُفْقَت  َـالَو  )
رتشیب تمایق  رد  تالاوئـس  تایئزج  دیاب  نیاربانب  دوش ». یم  لاوئـس  اه  نآ  همه  زا  دنتـسه و  لوئـسم  لد ، مشچ و  شوگ و  هک  ارچ  نکم ،

. دشاب
هیلع ریَزُع  نایرج  دننام  دنراد ؛ تلالد  انعم  نیا  رب  زین  ینآرق  تایآ  زا  یـضعب  و  تعجر )  ) تسا ریذـپ  ناکما  ایند  هب  خزرب  زا  تشگزاب  - 8
دندش هدنز  سپـس  دندرم ، یهلا  رما  قبط  هک  یناسک  نایرج  ای  ( 3  ) تشگزاب ایند  هب  لاس  دص  زا  سپ  تفر و  ایند  زا  هک  يربمایپ  مالـسلا ،

زا سپ  نانموم  زا  يا  هدـع  تسا . هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  تایاور  رد  ( 5 . ) میهاربا ترـضح  تسد  هب  ناگدنرپ  ندش  هدنز  ای  و  ( 4)
هیلع قداص  ماما  دیوگ  ماحش  دیز  تفاتش . دنهاوخ  ترضح  يرای  هب  دنوش و  یم  هدنز  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  روهظ  ماگنه  هب  گرم 

زا دنروخ و  یم  ناشیاهاذغ  زا  سپ  دننیب ؛ یم  يوضر  ياه  هوک  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نانموم ، حاورا  دـندومرف : مالـسلا 
سپ دنک ؛ مایق  ع )  ) تیب لها  ام  مئاق  هک  نیا  ات  دننک  یم  تیاکح  مالک و  لقن  ناشـسلاجم  رد  نانآ  اب  دنـشون و  یم  نانآ  ياه  یندیماشآ 

ار نانآ  دنوادخ  درک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه 
*****

.6 (، 7  ) فارعا . 1
.36 (، 17  ) ءارسا . 2
.259 (، 2  ) هرقب . 3

.243  . 242 (، 2  ) هرقب . 4
.260 (، 2  ) هرقب . 5

{50 هحفص }
(1 ... . ) دوب دنهاوخ  ترضح  هارمه  نایوگ  کیبل  هورگ  هورگ  اه  نآ  دزیگنا و  یم  رب 

يوزرآ هاگ  چـیه  نانموم  ییوس  زا  هک  ارچ  دـشاب ؛ یمن  ریذـپ  ناـکما  هجو  چـیه  هب  اـیند  هب  تماـیق  زا  تشگزاـب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
هاگ چـیه  نانموم  ییوس  زا  و  ( 2 ( ) ًالَوِح اَْهنَع  َنوُْغبَی  َال  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  :) دـنرادن ار  ناشدوجوم  عضو  رد  لوحت  رییغت و  اـیند و  هب  تشگزاـب 
َالَو اَهِیف  اوُؤَسْخا  َلاَق  َنوُِملاَظ  اَّنِإَف  اَنْدُـع  ْنِإَف  اَْهنِم  اَنْجِرْخَأ  اَنَّبَر  دـنرادن ( : ار  ناشدوجوم  عضو  رد  لوحت  رییغت و  ایند و  هب  تشگزاب  يوزرآ 
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زا ار  ناگـس  هک  يا  هژاو  « ) اُوُسخا  » یفنم خـساپ  اب  هک  دـنراد  ار  ایند  هب  عوجر  يانمت  دوخ ، ناهانگ  هب  فارتعا  نمـض  ناـنآ  ( 3 () ِنوُمِّلَُکت
. دنوش یم  هجاوم  دننک ) یم  رود  دوخ 

لدع هموکحم  ( 4 ، ) رـشحم هصرع  رد  مدرم  همه  عمجت  هلمجزا  دوش ؛ یمن  تفای  خزرب  رد  مادـک  چـیه  هک  دراد  ییاه  یگژیو  تمایق  - 9
... . و ( 8  ) نازیم دوجو  ( 7 ، ) ناسنا گرزب  کچوک و  لامعا  همه  قیقد  یگدیسر  (، 6  ) رگیدکی اب  دارفا  یضعب  همصاخم  ( 5 ، ) یهلا

نیا هلـصوح  زا  اه  نآ  همه  لصفم  یـسررب  هک  روکذـم  دراوم  زا  شیب  تمایق  خزرب و  ياه  توافت  دـش . هراشا  ًـالبق  هک  روط  نیمه  هتبلا .
(9 . ) تسا جراخ  راتشون 

*****
ص 243. ج 6 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  . 1

.108 (، 18  ) فهک . 2
.108  . 107 (، 23  ) نونموم . 3

.103 (، 11  ) دوه . 4
.141 (، 4  ) ءاسن . 5
.31 (، 39  ) رمز . 6

.47 (، 21  ) ءایبنا . 7

.47 (، 21  ) ءایبنا . 8
. خزرب باتک  زا  لقن  هب  . 9

{51 هحفص }

یخزرب ندب  - 6

رگید یملاع  رد  ندب  زا  لقتـسم  دـش و  دـهاوخن  دوبان  تسین و  ندـب  زا  جورخ  زا  سپ  یمدآ  حور  هک  دـمآ  تسد  هب  هتـشذگ  ثحابم  زا 
، دراد تهابش  ندب  نیا  هب  هک  یخزرب  ندب  هب  يدام  ندب  زا  هقالع  عطق  زا  سپ  حور  هک  میدقتعم  ام  دهد  یم  همادا  دوخ  تایح  هب  خزرب ) )

. دریگ یم  قلعت 
هک دـنک  یم  داجیا  ناشیویند  ياه  مسج  دـننامه  ییاه  مسج  نانآ  يارب  یلاعت  يادـخ  انامه  دـیوگ : یم  هراب  نیا  رد  دـیفم  خیـش  موحرم 

نیا دـش . دـنهاوخ  بذـعم  ییاه  مسج  نینچ  رد  زین  ناقـساف  رافک و  و  دـنوش ، یم  دـنم  هرهب  یهلا  ياه  تمعن  زا  ماسجا ، نآ  رد  ناـنموم 
اه نآ  نتفر  نیب  زا  ندش و  هنهک  ءازجا و  یگدنکارپ  دهاش  ناگدـننیب  دـنریگ و  یم  رارق  اهربق  رد  هک  تسا  ییاه  مسج  نآ  زا  ریغ  ماسجا 

(1 . ) دنتسه نامز  رورم  رثا  رد 
رد ادهش  حاورا  نتفرگ  رارق  رب  یبم  ننست  لها  هاگدید  اه  نآ  نمض  رد  هک  یتایاور  هتفرگ ؛ ماهلا  ددعتم  تایاور  زا  دیفم  خیـش  مالک  نیا 

ضرع مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : طانح  دالووبا  تسا . هدـش  در  تشهب  هاوخلد  طاـقن  هب  زاورپ  گـنر و  زبس  ناگدـنرپ  ناد  هنیچ 
: دندومرف دنتسه . شرع  شفارطا  رد  یگنر  زبس  ناغرم  ياه  ناد  هنیچ  رد  نانموم  حاورا  هکدننک  یم  لقن  موش ، تیادف  مدرک :

( ْمِِهناَْدبَأَک ٍناَْدبَأ  ِیف  ْنَِکل  َو  ٍْریَط  ِۀَلَصْوَح  ِیف  ُهَحوُر  َلَعْجَی  ْنَأ  ْنِم  ِهَّللا  یَلَع  ُمَرْکَأ  ُنِمْؤُْملا  َال  )
دننامه ییاـه  ندـب  رد  یلو  دـهد ؛ رارق  يا  هدـنرپ  ناد  هنیچ  رد  ار  شحور  هک  تسا  نآ  زا  رت  یمارگ  ادـخ  دزن  نموم  تسین ،) نینچ   ) هن »

ياه  ندب 
*****
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ص 76. تالاقملا ، لءاوا  دیفم ، خیش  . 1
{52 هحفص }

(1 .« ) دنوش یم  هداد  رارق  ناشدوخ 
(2  ) دریگ یم  رارق  دوخ  يویند  ندب  دننامه  يدسج  رد  ندب  زا  جورخ  زا  سپ  ناسنا  حور  هک  دوش ، یم  هدافتسا  تایاور  نیا  عومجم  زا 

ای باذع  تدش  ندیشچ  درک ، سح  ناوت  یمن  يدام  ندب  اب  هک  دنک  سح  دناوت  یم  ار  ییاهزیچ  هدوب و  رت  فیطل  يدام  ندب  زا  هتبلا  هک 
. تمعن تذل 

یخزرب تایح  - 7

نیا لیلد  دـشاب . یم  توافتم  تمایق  اب  هک  تسا  ملاع  نآ  اب  بسانتم  یخزرب  تایح  نتـشاد  خزرب ، ملاع  رد  ناـسنا  ياـه  یگژیو  رگید  زا 
: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  هنومن  يارب  هک  تسا  یناوارف  تایاور  تایآ و  تقیقح ،

، دنوش یـسم  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  دییوگن  و  ( » 3 ( ) َنُرُعْـشَت َّال  نَِکلَو  ءاَیْحَأ  َْلب  ٌتاَْومَأ  ِهّللا  ِلیبَس  ِیف  ُلَـتُْقی  ْنَِمل  ْاُولوُقَت  َـالَو  - ) 1
.« دیرادن ار  نآ  كرد  ییاناوت  امش  اّما  دنناگدنز ، هکلب  دنناگدرم ؛

هدش و هتشک  رهاظ  بسح  هب  نانآ  دینکن . قالطا  هدرم  ادخ  ار ه  رد  ناگدش  هتـشک  هب  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  تحارـص  اب  لاعتم  دنوادخ 
دهد . یم  تداهش  ناشیا  ندوب  هدنز  هب  دنوادخ  اما  دنا ؛ هدرم 

. دشاب هتشاد  یفلاخم  رظن  نارسفم  نیب  رد  هک  تسا  دیعب  دشاب و  یم  حیرص  ادهش  یخزرب  تایح  دوجو  رب  هفیرش  هیآ  تلالد 
َْمل َنیِذَّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَیَو  ِِهلْـضَف  نِم  ُهّللا  ُمُهاَتآ  اَِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َدـنِع  ءاَیْحَأ  ْلـَب  اـًتاَْومَأ  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْاُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  َـالَو  - ) 2

مِِهب  ْاوُقَْحلَی 
*****

ص 268. ج 6 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  ص 243 و  نامه ، . 1
. خزرب باتک  زا  لقن  هب  . 2

.154 (، 2  ) هرقب . 3
{53 هحفص }

(1  ( ) َنِینِمْؤُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َهّللا َال  َّنَأَو  ٍلْضَفَو  ِهّللا  َنِّم  ٍۀَمِْعِنب  َنوُرِْشبَتْسَی  َنُونَزْحَی  ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َّالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِّم 
یم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  رد  دـنناگدنز و  اه  نآ  هکلب  دـنناگدرم ؛ دـندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  دـیرادنپم  هاگ  چـیه  »

، دـنا هدـشن  قحلم  نانا  هب  زونه  هک  یناسک  هب  تبـسن  دـننامداش و  هدومرف ، تیانع  نانا  هب  شلـضف  زا  ادـخ  هچن  هب آ  هک  یلاـح  رد  دـنوش ؛
ار نانموم  شاداپ  دنوادخ  هک  نیا  یهلا و  لضف  تمعن و  هب  تبـسن  نانآ  دـندرگ . یم  نوزحم  هن  تساه و  نآ  رب  یـسرت  هن  هک  دنرورـسم 

.« دننامداش دنک ، یمن  هابت 
. دننک یم  تلالد  خزرب  مان  هب  يرگید  ملاع  رد  ادهش  ندوب  هدنز  رب  یبوخ  هب  همیرک  تایآ  نیا  ياهزارف  همه 

: دننک یم  دییات  ار  انعم  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  باب  نیا  رد  مه  یتایاور 
زا دندومرف : ییاه  شرافـس  ناناملـسم  هب  دـندش ، رـضاح  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  یعازخ  لیقع  - » 3

ياراد دراد ؛ نآ  هب  یگتسب  نید  ماوق  تسا ؛ لامعا  نیرترب ) و   ) نیرت فیرـش  داهج  مالـسا ، زا  دعب  دیوش . نامیپ  مه  زامن  اب  هک  نیا  هلمج 
تمایق رد  و  تشهب ، هب  تراشب  گرم  زا  سپ  و  دراد ، یتانسح  هک  تسا  یشروی  نآ  و  تسا ، يزارفارس  تزع و  اب  ماوت  و  میظع ، یـشاداپ 

(2 ...« ) اًتاَومَا ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَحت  الَو  :» دیامرف یم  یلاعت  يادخ  تشاد . دنهاوخ  یپ  رد  ار  یهلا  تمارک  قزر و  هب  تراشب 
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نیمه هب  تسا و  یخزرب  تایح  دوجو  تداهـش ) زا  سپ  تشهب  هبتراشب   ) ناشیا مالک  همزال  هک  مباـی  یم  رد  ترـضح  مـالک  رد  تقد  اـب 
تهج
*****

.170  . 169 (، 3  ) نارمع لآ  . 1
ص 408. ج 1 ، نیلقثلارون ، يزیوح ، یلعلادبع  ص37 و  ج 5 ، یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 2

{54 هحفص }
ملاع دوبن و  روطنیا  رگا  هک  دـنا ؛ هدومرف  ادـج  تسا ) یهلا  تمارک  قزر و  هب  تراشب  نآ  رد  هک   ) تمایق رد  تراـشب  زا  ار  نآ  ًاـصوصخم 

. تشادن یلیلد  ترضح  هدننک  کیکفت  نایب  روطنیا  دوب ، تمایق  طقف  ترضح  روظنم  تشادن و  دوجو  یخزرب 
دنناگدنز و هکلب  دنناگدرم ، نادیهش  هک  دیربم  نامگ  ...« » اُوِلُتق َنیِذَّلا  َّنَبَسَحت  الَو  هفیرش «  هیآ  هب  ترـضح  داهـشتسا  هب  هجوت  اب  نینچمه 

نینچ دیهـش  هب  هک  درک  اـعدا  ناوـت  یم  هنوـگچ  دـشاب ، هتـشادن  تقیقح  یخزرب  تاـیح  رگا  دـنوش » یم  هداد  يزور  ناـشراگدرورپ  دزن 
؟ دتفا یم  یقافتا  نینچ  اجک  رد  هدش ؟ هداد  یتراشب 

هدوب بغار  داهج  يارب  نم  درک : ضرع  هدمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن  یـصخش  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رباج  - 4
دندومرف : ترضح  متسه . راکتشپ  ياراد  و 

زا انامه  يدرگزاب  هدـنز  رگا  دوب و  دـهاوخ  ادـخ  اب  وت  باوث  يوش و  هتـشک  داهج ) رد   ) رگا هک  یتسرد  هب  نک ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  سپ  »
ِهللا ِلـِیبَس  ِیف  اوـُِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَحت  ـالَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  تسا  نیا  يا و  هتفرگ  رارق  ادـخ  ياـضر )  ) ریـسم رد  هدـمآ و  نوریب  ناـهانگ 

(1 ...« ) اًتاَومَا
قزر و زا  گرم ، زا  سپ  ادـخ  هار  رد  ناگدـش  هتـشک  هک  دراد  حیرـصت  اریز  تسا ؛ نشور  زین ، یخزرب  تایح  رب  تیاور  نیا  تلالد  هجو 

. درادن ناکما  يزیچ  نینچ  یخزرب  تایح  دوجو  نودب  هک  یتروص  رد  دنرادروخرب ، یهلا  يزور 
َو  ) یهلا شیامرف  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیوگ  یلجع  دیرب  - 5

*****
ص ج 1 ، نیلقثلارون ، يزیوح ، یلعلادبع  ص 325 و  ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ینارحب ، ینیسح  مشاه  دیـس  ص 206 . ج 1 ، یشایع ، ریسفت  . 1

ص 345. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ینارحب ، ینیسح  مشاه  دیس  409 و 
{55 هحفص }

ٌفْوَخ  َّالَأ  ْمِهِْفلَخ  ِم  ْنّ مِِهب  ْاوُقَْحلَی  َْمل  َنیِّذَلِاب  َنوُرِْشبَتْسَیَو 
: دندومرف ترضح  مدیسرپ  َنُونَزْحَی ) ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع 

ِهللا ِنیِد  یَلَع  َو  َقَـحلا  یَلَع  اوناَـک  مُهَنَا  اُونَقیَتـسا  َو  َلَـجَوَزَع  هللا  َنِم  َهَماَرَکلا  اُولَبقَتـسا  َو  ِهَّنَجلا  ِیف  مُهُحاَورَا  ثَراَـص  َنـیِح  اُنتَعیِـش  ِهللاَو  مُـه 
(1  ) َنُونَزحَی مُه  َو ال  مِهیَلَع  ًفوَخ  َالَا  َنینِموُملا  َنِم  مِهِفلَخ  نِم  مِِهناَوِخا  نِم  مِِهب  ُقَحلَی  َمل  نَِمب  اورَشبَتسا  َو  َلَجَوَزَع 

ور هبور  یهلا  تمارک  اب  هتشگ و  هناور  تشهب  تمس  هب  ناشحور  هک  تسا )  ) یماگنه نآ ) هب  هراشا   ) دنتسه ام  نایعیش  نانآ  مسق  ادخ  هب  »
هدشن قحلم  نانآ  هب  زونه  هک  دوخ  ینید  ناردارب  يارب  سپ  دنتـسه . دنوادخ  نید  رب  مه  و  دـنقحرب ، مه  هک  دـننک  یم  نیقی  دـنوش و  یم 

«. تشاد دنهاوخن  یهودنا  سرت و  چیه  هک  تهج ) نیا  هب   ) دنوش یم  نامداش  دنتایح ) دیق  رد  (و  دنا
. تسا گرم  زا  سپ  یخزرب  تایح  دوجو  يایوگ  یبوخ  هب  قباس ، تایاور  دننام  مه  تیاور  نیا 

رگیدکی اب  نایخزرب  تاقالم  ناکما  - 8
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اج نآ  رد  درب و  یم  رـس  هب  خزرب  مان  هب  یملاع  رد  گرم ، زا  سپ  سک  ره  هک  دنک  روطخ  تایاور ، هب  يانـشآان  دارفا  نهذ  هب  ادتبا  دیاش 
( ناتسودریغ ناتسود و   ) نایخزرب ریاس  زا  یعالطا  هنوگ  چیه  اج  نآ  رد  درب و  یم  رـس  هب  خزرب  مان  هب  یملاع  رد  گرم ، زا  سپ  سک  ره 

مالسلا هیلع  نیموصعم  تایاور  زا  يروّصت  نینچ  فالخ  رب  یلو  دوش ؛ اپرب  تمایق  ات  دوش  ییم  يرادهاگن  يربخ  یب  ملاع  رد  هکلب  درادن ؛
. دنور یم  زین  رگیدکی  رادید  هب  دنسانش و  یم  ار  رگیدکی  خزرب  ملاع  رد  نانآ  هک  دوش  یم  هدافتسا 

*****
ص 345. ج1 ، ناهرب ، ریسفت  ینارحب ، ینیسح  مشاه  دیس  ص 409 و  ج1 ، نیلقثلا ، رون  يزیوح ، یلعلادبع  . 1

{56 هحفص }
رگیدکی اب  نانموم  حاورا  ایآ  هک  لاوئسن  يا  باوج  رد  ترضح  دنک ، یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نب  دامح  هک  یتیاور  رد 

، يدید ار  اه ) نآ  زا  یکی   ) وا هک  یماگنه  دنـسانش و  یم  ار  رگیدکی  دننک و  یم  لاوئـسرگیدکی  زا  و  هلب ، دـندومرف : دـننک ، یم  تاقالم 
(1 . ) تسا ینالف  ییوگ  یم 

هیلع قداص  ماما  زا  رگید  یناـیب  رد  ( 2 .) دـننک یم  نایب  ار  رگیدـکی  اب  حاورا  باه  تاقالم  ترایز و  نوروازَتَی ،»  » ریبعت اب  تایاور  یـضعب 
یندیشون اه و  یکاروخ  زا  دننیب و  یم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يوضر ، ياه  هوک  رد  نانموم  حاورا  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا 

هیلع قداص  ماما  زا  اه  لقن  زا  یـضعب  رد  یتح  ( 3 ( ؛... دنزادرپ یم  وگ  تفگ و  هب  نانا  اب  ناشـسلاجم  رد  دنوش و  یم  دـنم  هرهب  نانآ  ياه 
هدنز زونه  ای  دنا  هتفر  ایند  زا  هک  یناسک  هرابرد  نانآ  زا  هدمآ و  وا  دزن  نارگید  حاورا  دورب ، ایند  زا  یصخش  یتقو  هک  تسا  هدمآ  مالسلا 
هدرک طوقـس  دنیوگ  تسا ، هدرم  تفگ : زگا  یلو  دنوش ، یم  راودیما  وا  هب  تسا ، هدنز  زونه  وا  تفگ : رگا  سپ  دـننک ؛ یم  لاوئـس  دـنا ،

هب سپـس  دوب ) ام  دزن  نونکا  مه  دوب ، هدشن  دراو  یهلا  باذـع  هب  و  دوب ، هدـشن  دراو  یهلا  باذـع  هب  دوب و  هدرکن  طوقـس  رگا  اریز  ) تسا
(4 . ) دبای شمارآ  گرم  ياه  یتخس  اه و  ترارم  زا  ات  دیراذگب  دینک و  كرت  ار  وا  دنیوگ : یم  رگیدکی 

دارفا يارب  خزرب  ملاع  لوط  توافت  - 9

یم رس  هب  خزرب  ملاع  رد  تمایق )  ) تعاس مایق  ات  گرم  ماگنه  زا  اه  ناسنا  تسا و  دودحم  خزرب  تدم  هک  دش  نشور  هتـشذگ  ثحابم  زا 
؛ دنرب

*****
ص 234. ج 6 ، نامه ، . 1

ص 234 و242. نامه ، ر.ك : . 2
ج 6 ص 243. نامه ، . 3

ص 244. ج 3 ، یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  نامه ص 269 و  . 4
{57 هحفص }

دـصقم دوخ و  تکرح  ریـسم  هلحرم  نیرخآ  هب  ات  دننک  یط  ایند  دننامه  ار  نآ  دـنراچان  اه  ناسنا  دراد و  ار  دوخ  ياه  یگژیو  هک  یملاع 
(1 . ) دننیب یم  مک  ار  خزرب  رد  فقوت  تدم  يا  هدع  ییاهن ، دصقم  هب  ندیسر  لحارم و  یط  زا  سپ  اما  دنسرب ؛ تمایق )  ) یلصا

: دینک هجوت  هنیمز  نیا  رد  یناتساد  هب 
امـش رب  ار  يزیچ  دیهاوخ  یمن  ایآ  دـندومرف : نانآ  هب  ور  و  دـنتفر ، ناتـسربق  هب  دوخ  نارای  زا  یعمج  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور 

اه تدم  نا  بحاص  داد  یم  ناشن  هک  يا  هنهک  ربق  رـس  رب  ترـضح  نینموملا ! ریما  ای  یلب  دـندرک  ضرع  دـیا ؟ هدـیدن  زگره  هک  منایامنب 
: دومرف تفر و  هدرک  تلحر  شیپ 
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. زیخرب ادخ  نذا  هب  ادخ  هدنب  يا  هللا ؛» نذاب  مق  هلللادبع  ای  »
: درک ضرع  دمآ و  نوریب  ربق  زا  دیفس  نساحم  اب  يدرمریپ  دش و  هتفاکش  ربق  لاح  نامه  رد 

. ادخ یلو  يا  وت  رب  مالس  هللا » یلو  ای  کیلع  مالسلا  »
؟ يا هتفر  ایند  زا  هک  تسا  لاس  دنچ  دومرف : داد و  ار  وا  باوج  ترضح 

دومرف هدشن . مه  زور  تفگ  تسا ؟ زور  دنچ  دومرف : هدیـسرن . هام  هب  درک : ضرع  تسا ؟ هام  دـنچ  دومرف : دـشن . لاس  موش  تیادـف  تفگ 
شوخ يور و  بوخ  يروح  نیریکن ، لاوس  زا  دـعب  مدـش  دوخ  ربق  لخاد  نوچ  هدیـسرن . مه  تعاـس  هب  درک  ضرع  هدـش ؟ تعاـس  دـنچ 

وا نم و  تشاد و  هناد  دـص  دـش و  قرفتم  يا آ ن  هناد  دـیدرگ و  هراپ  تشاد  ندرگ  رد  هک  متخیوآ ، رد  يو  اب  مدـید . ربق  رد  ار  یتروص 
. دیتساوخ ارم  امش  هک  میدوب  هدرکن  مامت  زونه  میدش و  اه  هناد  ندرک  عمج  لوغشم 

وت  شنایاپ  یب  تمحر  زا  دنواودخ  درگرب ، دوخ  هاگیاج  هب  دومرف : ترضح 
*****

. خزرب باتک  زا  لقن  هب  . 1
{58 هحفص }

ات دوب  دهاوخ  دنبندرگ  ياه  هنائ  ندیچرب  لوغـشم  تسا و  هتفر  ایند  زا  تسا  لاسدص  دومرف : ترـضح  تفر  یتقو  دیامرفن . بیـصن  یب  ار 
. درادن يدومن  وا  يارب  مه  خزرب  ملاع  تمایق و 

يور هایس  یناوج  دز . ادص  ار  ربق  نآ  بحاص  دمآ و  هتفر ، ایند  زا  شیپ  یتعاس  نآ  بحاص  ایوگ  دوب و  هزات  هک  يربق  رس  ترضح  هاگنآ 
! نینموملا ریما  ای  کیلع  مالسلا  تفگ : ودمآ  نوریب  ربق  زا  راز  لاح  اب 

هام دنچ  دومرف  تسا . رتدایز  زور  زا  تفگ : يا ؟ هتسب  مشچ  ایند  زا  هک  تسا  تعاس  دنچ  ناوج  دومرف : وداد  ار  وا  مالـس  باوج  ترـضح 
هک مراد  يراتفرگ  تمحز و  راک و  ردـقنآ  تسا ، لاس  یلیخ  تفگ  تسا ؟ لاـس  دـنچ  دومرف : تسا . رتشیب  مه  هاـم  زا  درک  ضرع  تسا ؟

. تسا لاس  دص  ایوگ  تسا  لاس  دنچ  تسین  مرطاخ 
. دـش هداد  یفیفخت  وا  باذـع  باـقع  رد  ترـضح  نآ  ياـعد  تکرب  هب  دومرف . اـعد  وا  قح  رد  درگرب و  دوخ  هاـگیاج  هب  دومرف  ترـضح 

(1 . ) تسا ردق  نیمه  قفانم  نموم و  نیب  قرف  دومرف : دنا . هدرک  نفد  شیپ  تعاس  کی  دیاش  زورما و  نیمه  ار  وا  دومرف : ترضح  سپس 
دوخ تسا ؛ يّداع  لاحم  هکلب  دیعب ، هچرگ  ددرگن ، یـصاعم  هب  يالتبم  ناسنا  هک  ًاضرف  : » دـیامرف یم  خزرب  ملاع  لوط  هرابرد  ینیمخ  ماما 

اه نآ  هچ  ره  تسا . تاقّلعت »  » نیمه خزرب  ربق و  ملاع  ندیشک  لوط  رد  نازیم  هکلب  تسا ؛ يراتفرگ  بابـسا  نآ ، هب  ّتبحم  ایند و  هب  ّقلعت 
ملاع زور  هس  زا  رتشیب  ادخ  يایلوا  يارب  تهج  نیمه  هب  و  تسا ؛ رتمک  نآ  رد  ناسنا  ربق  خزرب و  دشاب ، رتمک 

*****
. خزرب ملاع  زا  زیگنا  تفگش  ياه  ناتساد  باتک  زا  ص 181 .  رهاوج ، . 1

{59 هحفص }
(1 .« ) تسایند هب  یعیبط  هقالع  نامه  يارب  مه  نآ  تسا ) تایاور  یضعب  رد  هچنانچ   ) تسین ربق 

تادرجم ندید  ناکما  - 10

هفیرـش هیآ  لثم  یتایآ  یلو  تسین  صخـشم  ام  يارب  نآ  یگنوگچ  تایئزج و  هتبلا  تسا ؛ ( 2) تادرجم ندید  خزرب  ملاع  تایصوصخ  زا 
(. 3  ( ) ِنوُْهلا َباَذَع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  ُمُکَسُفنَأ  ْاوُجِرْخَأ  ْمِهیِْدیَأ  ْاوُطِسَاب  ُۀَِکئآلَْملاَو  ِتْوَْملا  ِتاَرَمَغ  ِیف  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يََرت  َْولَو  )

یم بیهن  و   ) دـنا هدوشگ  نانآ ) يوس  هب   ) ار دوخ  ياـه  تسد  ناگتـشرف  هک  يدـید  یم  گرم  ياـه  بادرگ  رد  ار  نارگمتـس  شاـک  «و 
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باذع هب  دیدرک  یم  ربکت  وا  تایآ  ربارب  رد  دیتسب و  یم  غورد  ادخ  هب  قحان  هب  هچنآ  يازـس  هب  زورما  دیهد . نوریب  ار  ناتیاه  ناج  دـننز )
.« دینیب یم  رفیک  هدننک  راوخ 

ًۀَعِـساَو ِهّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْملَأ  ْاَْولاَق  ِضْرَألا  ِیف  َنیِفَعْـضَتْسُم  اَّنُک  ْاُولاَق  ُْمتنُک  َمِیف  ْاُولاَـق  ْمِهِـسُْفنَأ  یِِملاَـظ  ُۀَِـکئآلَْملا  ُمُهاَّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ   ) هیآ اـی  و 
(. 4  () اَهِیف ْاوُرِجاَُهتَف 

دنیوگ یم  دیدوب ؟ لاح  هچ  رد  دنیوگ  یم  دنریگ ؛ یم  ار  نانآ  ناج  هکئالم  یتقو  ناراکهانگ ،)  ) دندوب راکمتس  نتشیوخ  رب  هک  یناسک  »
نآ تسا و  خزود  نانآ  هاگیاج  سپ  دینک ؟ ترجاهم  نآ  رد  ات  دوبن  عیـسو  ادخ  نیمز  رگم  دنیوگ  یم  میدوب . نیفعـضتسم  زا  نیمز  رد  ام 

.« تسا یماجنارس  دب 
ایند رد  نیا  زا  لبق  دـشاب و  یم  توم  تارکـس  تاظحل  زا  نآ  عورـش  هک  دراد  تلالد  ناسنا  اب  اهنآ  يوگ  تفگ و  هکئالم و  ندـش  هدـید 

. دندید یمن  ار  اهنآ 
*****

. ینیمخ ماما  یسانش  داعم  باتک  زا  . 1
. ناگتشرف دننام  دنوش  یمن  هدید  يداع  مشچ  اب  هک  دنتسه  فیطل  ماسجا  ياراد  ام  فالخ  رب  هک  یتادوجوم  . 2

.93 (، 6  ) ماعنا . 3

.97 (، 4  ) ءاسن . 4
{60 هحفص }

خزرب رد  لامعا  مسجت  موس : لصف 

یلکـش تمایق  هنحـص  ای  خزرب  رد  هداد ، ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  ار  یلامعا  ینعی  تسا ؛ لامعا  مسجت  هلاسم  يورخا ، مهم  لئاسم  زا  یکی 
هفایق دناوت  یم  ناسنا  و  دش . دهاوخ  ناسنا  یگشیمه  سنوم  سینا و  هکلب  ددرگ  یم  هدهاشم  لباق  اهنت  هن  هدرک و  ادیپ  ار  دوخ  هب  بسانتم 
ندید زا  هکنانچ  دـشکب ، باذـع  نآ  ندـید  زا  دـنیبب و  ار  دنـسپان  ياهراک  و  نارگید » هب  رازآ   » و تبیغ »  » و غورد »  » روآ باذـع  تشز و 

لمع نیمه  زین  تمایق  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يددعتم  تایآ  زا  نینچمه  ددرگ . یم  نامداش  هدرب و  تذل  حلاص  لامعا  ریخ و  ياهراک 
؛ رگید زیچ  هن  دبای  یم  مسجت  رفیک  ای  شاداپ  تروص  هب  هک  تسا  یمدآ 

 ( اًدیَِعب اًدَمَأ  ُهَْنَیبَو  اَهَْنَیب  َّنَأ  َْول  ُّدََوت  ٍءَوُس  نِم  ْتَلِمَع  اَمَو  اًرَضْحُّم  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  اَّم  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدَِجت  َمْوَی  )
راـضحا  ) هداد ماـجنا  هک  ار  دـب  ياـهراک  زا  هچ  نآ  روط ) نیمه   ) دوش و راـضحا  هداد ، ماـجنا  هک  ار  يریخ  راـک  ره  سک  ره  هک  يزور  »

(1 . ) دوب هلصاف  ینالوط  ینامز  تدم  شدب  ياهراک  وا و  نیب  شاک  يا  هک  تسا  نیا  شیوزرآ  دش ) دهاوخ 
.« دمآ دهاوخ  رد  ناشندرگ  رد  یقوط  تروص  هب  اه  نآ  ندیزرو  لخب  يدوز  هب  ( » 2  ) ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ِِهب  ْاُولَِخب  اَم  َنُوقَّوَُطیَس  )(

مـسجت نامه  دـیآ ، یم  رد  ندرگ  رد  یقوط  تروص  هب  خزرب  رد  هک  تاـکز و .... دـننامه  یبجاو  قوقح  يادا  زا  يراددوخ  تسا  یعیبط 
یعقاو لکش  هک  انعم  نیا  هب  دنناوارف . تسا ، ناسنا  لامعا  نیع  تمایق ، رد  یهلا  يازج  هک  دنراد  تلالد  هک  یتایآ  هتبلا  دوب . دهاوخ  لمع 

ایند  رد  ام  هک   ) لامعا
*****

 . 30 (، 3  ) نارمع لآ  . 1
 . 180 نامه ، . 2

{62 هحفص }
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. دنشاب نیدامن  تروص  هب  اه  لکش  نیا  هکنیا  هن  دید  میهاوخ  ترخآ  رد  هک  تسا  نامه  مینیبب ) میناوت  یمن  يداع  تلاح  رد 

ربق راشف  یخزرب و  باذع  بجوم  یقلخدب 

لها اب  یقلخ  دب  دنک ، یم  بَّذعم  ایند  ود  رد  ار  ناسنا  تسا و  ربق  راشف  بجوم  تسا و  ناسنا  تکاله  بابـسا  هک  قالخا ، میامذ  زا  یکی 
. تسا توهش  بضغ و  هدیئاز  نیا  هک  تسا ، مدرم  هناخ و 

ار شرهوش  یلیخ  وا  دوب . خیـش  بانج  ناتـسود  زا  دیـس و  شرهوش  هک  دوب  ینز  دـنک : یم  لقن  طاـیخ  یلعبجر  خیـش  نادرگاـش  زا  یکی 
: دندومرف دعب  تشاد . روضح  خیش  بانج  شنفد  ماگنهدرک  توف  نز  نآ  يدنچ  زا  سپ  درک  یم  تیذا 

! هدش روطچ  مدُرم ، هک  مدُرم  بخ ! هک  درک  یم  لدج  نز  نیا  حور 
. دش رهاظ  یهایس  هدنرد  گس  کی  لکش  هب  شلامعادننک  نفد  ار  وا  دنتساوخ  هک  یعقوم 

سامتلا و هب  درک  عورش  هدروآ ، دوخ  رس  رب  یگدنز  ریسم  رد  ییالب  هچ  دش  هجوتم  دوش ، نفد  وا  اب  دیاب  گس  نیا  دیمهف  مناخ  هک  نیمه 
گـس درک . شلالح  نم  رطاخ  هب  مه  وا  دنک ! شلالح  هک  مدرک  شهاوخ  دیـس  نیا  زا  اذل  تسا  تحاران  یلیخ  مدـید  ندز ! هرعن  اجتلا و 

(1 . ) دندرک نفد  ار  وا  تفر و 

خزرب رد  ریخ  لامعا  مّسجت 

فرط زامن  دوش ، لخاد  شربق  هب  نموم  یتقو  : » دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  اب  فیرـش  یفاک  رد 
رد  مه  ربص  و  وا ، رب  فرشم  ناسحا  کین و  وا ، پچ  فرط  تاکز  وا ، تسار 

*****
 . ص 141 تبحم ، يایمیک  . 1

{63 هحفص }
تاکز و زامن و  هب  ربص  دـنوش  لخاد  وا  رب  دنتـسه ، وا  زا  لاوئـس  روماـم  هک  یکلم  ود  هک  یتقو  سپ  دـنریگ . یم  رارق  وا  راـنک  يا  هیحاـن 

(1 .« ) مریگ یم  ار  وا  نم  دی ] ] زجاع وا  زا  امش  رگا  سپ  ار ). وا  دینک  یهارمه  ینعی  ، ) ار دوخ  قیفر  دیریگب  دیوگ : یم  ناسحا 
رت نشور  يارب  ام  هک  دنک  یم  وگزاب   ( خزرب ملاع   ) ربق رد  ار  وکین  هتسیاش و  تافص  لامعا و  ریثات  یبوخ  هب  فیرـش  تیاور  نیا  رد  لّمات 

: مینک یم  لقن  تیاکح  دنچ  اجنیا  رد  عوضوم  ندش 

هزانج يور  رب  یگس 

و دوب ، مق  رواجم  شرمع  رخآ  لاس  دنچ  دوب و  البرک  میقم  لاس  جـنپ  تسیب و  هک  ناسحا  رتکد  موحرم  نامیا  يوقت و  تلیـضف و  بحاص 
ادهـشلا دیـس  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ار  وا  یعمج  مدید  ار  يا  زانج ه  يزور  : » هک دـنک  یم  لقن  دـیدرگ ؛ نوفدـم  موحرم و  اج  نامه  رد 

هایـس و گـس  توباـت  يور  مدـید  ناـهگان  متفر . ناگدـننک  عییـشت  هارمه  مه  نم  دـندرب و  یم  تراـیز  كربـت و  دـصق  هـب  مالـسلا  هـیلع 
زا منک  یم  هدـهاشم  ار  بیرغ  رما  نیا  نم  اهنت  ای  دـنیب  یم  مه  يرگید  ایآ  منادـب  هک  نیا  يارب  مدـش و  ناریح  تسا ، هتـسشن  كانتـشحو 

يور هب  متفگ : تسا . يریمشک  تفگ : تسیچ ؟ تسا  هزانج  يور  هک  يا  هچراپ  مدیسرپ : درک  یم  تکرح  نم  تسار  تمس  هک  یصخش 
. هن تفگ : هن ؟ ای  ینیب  یم  يرگید  زیچ  هچراپ 

. دنیب یمن  یسک  نم  زج  هک  متسناد  مدینش ، ار  خساپ  نیمه  مدرک و  دوب  نم  پچ  تمس  رد  هک  نآ  زا  ار  لاوئس  نیمه 
هک  یتقو  ات  دش  ادج  هزانج  زا  گس  نآ  ناهگان  میدیسر  بحص  برد  ات 
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*****
ثیدح 8. ربصلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص 90 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 1

{64 هحفص }
منیبب متفر  ناتـسربق  هب  شهارمه  مدید ، هزانج  اب  ار  گس  نآ  نحـص  جراخ  رد  زاب  دندنادرگرب  فیرـش  نحـص  رهطم و  مرح  زا  ار  هزانج 

رد مه  گس  نآ  دـندرک  نفد  ار  تیم  هک  یتقو  ات  تسا  لصتم  هزانج  هب  هک  مدـید  ار  گس  تالاح ، مامت  هناخ و  لاـسغ  رد  دوش  یم  هچ 
دیدرگ . وحم  مرظن  زا  ربق  نامه 

کی هک  تسا  نیا  شا  هصالخ  هک  هدرک  لقن  ییاهب  خیش  گرزب  داتـسا  زا  دوخ  تانیعبرا  باتک  رد  یمق  دیعـس  یـضاق  ار  هعقاو  نیا  ریظن 
یم خیـش  هب  دور  یم  شتاـقالم  هب  ییاـهب  خیـش  باـنج  يزور  هدوب ، ناهفـصا  رباـقم  زا  يا  هربـقم  رواـجم  تریـصب  تفرعم و  لـها  زا  رفن 

دنتفر دندرک و  نفد  عضوم  نالف  رد  دنا و  هدروآ  يا  هزانج  یتعامج  مدید  مدرک  هدهاشم  یبیرغ  رما  ناتـسربق  نیا  رد  هتـشذگ  زوردیوگ 
زا شوخ  يوب  منادب  ات  مدرک  هاگن  مفارطا  هب  مدـش  ریحتم  دوبن  يویند  ياهوب  زا  هک  دیـسر  مماشم  هب  یـشوخ  يوب  تشذـگ  یتعاس  نوچ 

يوب ناهگان  دیـشکن  یلوط  دـش  ناهنپ  ما  هدـید  زا  تفر و  ربق  نآ  دزن  هک  مدـید  ناهاشداپ  دـننام  ییابیز  رایـسب  اروص  ناهگان  تساـجک ،
دش وحم  مرظن  زا  ربق  نآ  دزن  دور و  یم  ربق  هب  ور  هک  مدید  ار  یگس  مدرک  رظن  نوچ  دیـسر  مماشم  هب  دوب  رتدب  يدب  يوب  ره  زا  هک  يدب 

تـشگ یم  رب  دوب  هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  مدید و  حورجم  تبیه  دب و  لاح  اب  ار  ناوج  نآ  ناهگان  هک  مدوب  بجعت  تریح و  لاح  رد  و 
. دنک وگزاب  نم  يارب  ار  لاح  تقیقح  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  متفر و  وا  لابند 

ياهرادرک نوچ  دمآ و  دوب  وا  هتسیاشان  لمع  يدید و  هک  ار  یگـس  هاگان  مشاب  وا  اب  مدوب  رومام  مدوب و  درم  نیا  حلاص  لمع  نم  تفگ :
. تسا گس  نامه  تیم  نآ  سینا  ًالعقف  درک و  نوریب  ارم  مشاب و  وا  اب  تشاذگن  دش و  هریچ  نم  رب  دوب  رتشیب  وا  تسیاشان 

هک  تسا  نآ  ام  هدیقع  اریز  تسا  یحیحص  هفشاکم  نیا  دومرف : خیش 
{65 هحفص }

هب ناشندـشن  روصم  لامعا و  مسجت  هلئـسم  دوب و  دـهاوخ  صخـش  اـب  شلاـمعا  اـب  بساـنم  ياـه  تروص  هب  خزرب  رد  یمدآ  ياـهرادرک 
(1 . ) تسا مّلسم  لاوحا  اب  بسانم  تروص 

یقالخادب تلع  هب  ربق  باذع 

. منک یم  لقن  هک  تسا  ییایور  هلمج ، زا  مراد  اه  ناتساد  گرزب  درم  نیا  يزاریش  یلع  ازریم  جاح  ياقآ  زا  نم  دیوگ : یم  يرهطم  دیهش 
: دندومرف هدرک و  لقن  ار  باوخ  نیا  دیکچ  یم  ناشدیفس  نساحم  يور  رب  ناشکشا  يا  هناد  هک  یلاح  رد  سرد  زا  دعب  زور  کی  ناشیا 
زا ادـج  ار  نتـشیوخ  متفای . باوخ  رد  تسا  هدـش  فیـصوت  ام  يارب  هک  يروط  ناـمه  ار  ندرم  تسا . هدیـسر  ارف  مگرم  مدـید  باوخ  رد 

اهنت نم  دندرک . نفد  دندرب و  ناتـسروگ  هب  ارم  دننک . یم  لمح  نفد  يارب  ناتـسربق  هب  ارم  ندب  هک  مدرک  یم  هظحالم  مدـید و  یم  مندـب 
؟ دمآ دهاوخ  نم  رس  رب  هچ  هک  نارگن  مدنام و 

نم غارـس  هب  هتفای و  مسجت  هک  تسا  نم  ییوخ  دنت  گس ، نیا  هک  مدرک  ساسحا  لاح  نامه  رد  دـش  نم  ربق  دراو  دیفـس  یگـس  ناهگان 
یم ادج  وت  زا  ار  نآ  نم  روخن  هصغ  دندومرف : نم  هب  دندروآ و  فیرشت  مالسلا  هیلعادهشلادیس  ترـضح  هک  مدوب  برطـضم  تسا  هدمآ 

(2 . ) منک

تنایخ يازس 

مان هب  یلحم  رد  هک  میدمآ  یم  جح  هب  تفگ : دـمآ و  يدرم  هک  میدوب  سابع  نبا  دزن  هک  دـنک  یم  لقن  دومحم  نب  دـیمحلادبع  زا  یقهیب 
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یکی  حافص 
*****

. خزرب ملاع  زا  يزیگنا  تفگش  ياه  ناتساد  . 1
 . ص 63 خزرب ، ملاع  زا  يزیگنا  تفگش  ياه  ناتساد  باتک  ص 250 .  یهلا ، لدع  . 2

{66 هحفص }
میدید زاب  هک  میدنک  يرگید  ربق  درک ، رپ  ار  دحل  یهایـس  رام  میدید  مینک ، شنفد  هک  میدنک ، يربق  شیارب  تفر ، ایند  زا  ام  ناهارمه  زا 
. میدمآ ییوج  هراچ  يارب  وت  شیپ  هتشاذگ  نفد  یب  ار  هزانج  دش ، نایامن  نآ  رد  رام  زاب  میدنک  موس  ربق  هدرک ، رپ  مه  ار  ربق  نآ  رام 

ار وا  هتشگرب و  دوب  دهاوخ  نآ  رد  رام  دینکب  ار  نیمز  مامت  رگا  دیراذگب ، ربق  فرط  کی  رد  ار  وا  تسوا ، لمع  رام  نآ  تفگ  سابع  نبا 
لاوئـس هدرم  صخـش  ياـهراک  زا  هداد و  ار  وا  گرم  ربـخ  هـتفر و  شرـسمه  شیپ  میتـشگرب  رفـس  زا  نوـچ  میتخادـنا ، اـهربق  زا  یکی  رد 

هاک و تشاد  یم  رب  هک  يرادقم  هب  سپس  تشاد . یم  رب  نآ  صلاخ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  ياذغ  دوب . شورف  درآ  وا  تفگ : یم  نز  میدرک ،
(1 . ) تخورف یم  هدومن ، یطاق  هدرک  درخ  ین 

ملاظ ناطلس  یخزرب  باذع 

ریجنز و مه  نآ  باذـع  دـش و  عقاو  خزرب  باذـع  رد  یبلط  تسایر  تیعر و  رب  ملظ  هطـساو  هب  هک  یملاظ  ناهاشداپ  زا  یکی  تیاـکح  هب 
: دینک هجوت  تسا  شتآ  دود و 

رد دیآ و  یم  تسا  تفرعم  ملع و  لها  زا  هک  شناتسود  زا  یکی  باوخ  هب  دور  یم  نیب  زا  لیبموتا  اب  فداصت  رثا  رد  هک  يرتشوش  دمحم 
رافک هجنکـش  باذع و  زا  يرادقم  هدرب و  دننک  یم  باذع  ار  ناکرـشم  رافک و  هک  ییاج  و  توهرب )  ) يداو هب  دوخ  اب  ار  وا  باوخ  ملاع 

. دناونش یم  وا  هب  ار  اه  نآ  دایرف  داد و  نیشتآ و  قالش  يادص  دهد و  یم  ناشن  وا  هب  ار 
میدرک هدهاشم  ار  يداو  نآ  هجنکـش  باذع و  میدیـسر ، توهرب )  ) يداو هب  موحرم  نآ  اب  یتقو  دیوگ : یم  يرتشوش  تسود  ملاع و  نیا 

يارب و 
*****

ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 47 ، یخیرات ، ياه  هکت  یمالسا و  ياه  هصق  . 1
{67 هحفص }

ات دندروآ  ام  دزن  ار  ادخ  ءایلوا  نانمـشد  رافک و  زا  یکی  میدرک  تساوخرد  دننک  یم  باذع  هچ  يارب  هنوگچ و  ار  اه  نآ  مینادـب  هک  نآ 
مینکب . وا  زا  لاوئس  دنچ 

دود و نایم  زا  دوب  دنلب  وا  دایرف  داد و  دش و  یم  هدیشک  نیمز  يور  هک  یلاح  رد  ار  رفن  کی  دیـشک و  ار  يریجنز  رـس  ناگتـشرف  زا  یکی 
. هدب باوج  ار  همه  دنسرپ  یم  ناشیا  هچ  ره  تفگ : وا  هب  دروآ و  نوریب  شتآ 

هدش اه  باذع  هنوگ  نیا  هب  التبم  هک  يدرک  لمع  ایند  رد  هنوگچ  یتسه ؟ یـسک  هچ  دیـسرپ : وا  زا  يرتشوش  موحرم  دنک : یم  لقن  ناشیا 
!؟ يا

، مدرک روشک  نآ  مدرم  رب  يداـیز  ملظ  یبـلط ، تساـیر  رطاـخ  هب  اـیند  رد  ما و  هدوب  یمالـسا  کـلامم  زا  یکی  ناطلـس  تفگ : باوج  رد 
. مدرک التبم  اه  باذع  نیرتدب  هب  ار  اه  نآ  مداد و  هجنکش  ناشیاه  هداوناخ  زا  رود  اه ، لاچ  هایس  اه و  نادنز  رد  ار  هانگ  یب  ناسنا  اهدص 

نیا مدومن و  یم  تداسح  اه  نآ  هب  تبـسن  مدرک و  یم  ینمـشد  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ادـخ و  ءایلوا  اـب  هوـالع ، هب 
(1 . ) مشاب یم  باذع  قحتسم  نیا  زا  شیب  دراد و  اج  دنک  باذع  ارم  لاعتم  يادخ  رادقم  ره  اذل  تسا . اه  نآ  يارب  اه  باذع 
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یقلخ دب  رطاخ  هب  خزرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رای  باذع 

توبات هشوگ  راهچ  زا  دومرف ، تکرش  هزانج  عییـشت  رد  هنهرب  ياپ  اب  دوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک  تافو  لبج  نبذاعم  یتقو 
ناوختـسا هک  داد  وا  هب  يراـشف  ناـنچ  ربق  دومرف : نفد ، زا  دـعب  تشاذـگ ، رربق  رد  ار  وا  دـش و  شربق  لـخاد  دـناوخ  زاـمن  وا  رب  تفرگ و 

! تسکش شیاه 
تسد  هب  يدومن و  هجوتردق  نیا  امش  هک  دوش  یم  هنوگچ  دنتفگ :

*****
. ربق ياهباذع  باتک  زا  ص 200 . خزرب ، ات  گرم  زا  ناسنا  . 1

{68 هحفص }
!؟ دش دراو  وا  رب  زین  ربق  راشف  يداهن و  شربق  رد  دوخ 

(1 . ) درک یم  درس  ار  هناخ  مرگ  طیحم  دوب و  قالخادب  هناخ  رد  وا  هک  دوب  نیا  ربق ، راشف  تلع  دومرف :

سانلا قح  رد  يراگنا  لهس  باذع 

هزاغم رد  رهظ  زامن  زا  سپ  هزور  همه  هک  دوب  يراطع )  ) صخـش فرـشا  فجن  رد  تسا : هدـش  لقن  ینارحب  مشاه  دیـس  راوگرزب  ملاع  زا 
. دوبن یلاخ  تیعمج  زا  شناکد  هاگ  چیه  درک و  یم  هظعوم  ار  مدرم  شا ،

دوب یتمیق  رهاوج  سیفن و  ياهرهوگ  نآ  رد  هک  يا  هبعج  دمآ . شیپ  یترفاسم  شیارب  دوب  هدش  فجن  میقم  هک  دنه  ناگدازهاش  زا  یکی 
تناما رکنم  راطع  درک . هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  تناما  دـمآ و  راطع  دزن  تعجارم  زا  دـعب  تفر . ترفاسم  هب  تشاذـگ و  تناما  هب  راـطع  دزن 

. مسانش یمن  ار  وت  نم  تسین و  نم  شیپ  یتناما  تفگ  دش و 
رانک رد  تماقا  يارب  یلع ! ای  تفگ : دیدرگ و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  رهطم  ربق  هب  هدنهانپ  دش و  هراچیب  دوخ  راک  رد  هدازهاش 

متـشاذگ و دـنناد  یم  نیما  ار  وا  مدرم  دراد و  هزاغم  وت  مرح  رانک  رد  هک  راطع  درم  دزن  ار  دوخ  ياه  ییاراد  مامت  مدرک و  نطو  كرت  وت 
. متفر ترفاسم  هب 

مراد يدهاش  هن  منک و  یگدنز  نآ  اب  مناوتب  هک  مراد  یلام  هن  مه  نم  دهد . یمن  ارم  لوپ  تسا و  هدـش  تناما  رکنم  وا  متـشگرب  هک  لاح 
. دسرب نم  داد  هب  هک  تسین  تترضح  زا  ریغ  یسک  دوخ و  قح  تابثا  يارب 

يدـید هک  ار  یـسک  نیلوا  ورب ؛ نوریب  دوش  یم  زاب  رهـش  هزاورد  حبـص  لوا  دومرف : وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  بش  ماگنه 
ار  دوخ  تناما 

*****
. ربق ياهباذع  باتک  زا  ص 122 ،  نیفراع ، تجهب  تمایق  زامن و  . 1

{69 هحفص }
. دناسر یم  وت  هب  نک ، هبلاطم  وا  زا 

نآ تساوخ  یم  تشاد و  شود  رب  یمزیه  هتشپ  هک  دوب  يدهاز  دیاع و  درمریپ  درک  تاقالم  هک  ار  یسک  نیلوا  دش . جراخ  رهـش  زا  حبص 
.( دناسرب شلایع  دوخ و  یگدنز  فرصم  هب  ار  نآ  لوپ  و   ) دشورفب ار 

دهاوخب و يزیچ  وا  زا  هک  دیـشک  تلاجخ  دریگب !؟ ارم  قح  دـناوت  یم  صخـش  نیا  ایآ  تفگ : درک و  بجعت  دـید  ار  وا  عضو  هک  يدـنه 
. دراذگ نایم  رد  وا  اب  ار  بلطم 
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دید ار  درم  نامه  تفر و  نوریب  رهـش  زا  ادرف  زاب  دـید و  ار  باوخ  نامه  مود  بش  دومن :  لاـح  ضرع  تشگرب و  رهطم  مرح  هب  هبترم  ود 
. تشگرب مرح  هب  تفگن و  يزیچ  زاب 

هبلاطم درک و  لقن  شیارب  ار  دوخ  هیـضق  دید و  ار  فیرـش  درم  نآ  موس  زور  دوب . هدینـش  لبق  ياه  بش  هک  دینـش  ار  نامه  زاب  موس  بش 
وت هب  ار  تناما  ات  ایب  راطع  ناکد  رد  رهظ  زامن  زا  دـعب  ادرف  دومرف : نآ  زا  دـعب  درک و  رکف  یتعاس  راوگرزب  نآ  دومن . وا  زا  ار  دوخ  تناما 

. مناسرب
هب ار  ینارنخـس  هظعوم و  زورما  تفگ : راطع  هب  دمآ و  ولج  نکـش  مزیه  دهاز  درم  نآ  دمآ  راطع  ناکد  رد  قلخ ، عامتجا  ماگنه  هدازهاش 

. درک لوبق  مه  وا  نک  راذگاو  نم 
صخـش نالف  رـسپ  ینالف  نم  مدرم ! يا  تفگ : تفرگ و  رارق  دـندوب  هدرک  عامتجا  هظعوم  ندینـش  يارب  هک  یمدرم  لـباقم  رد  دـیاع  درم 

نیا اب  متسه و  يریگ  هشوگ  تعانق و  لها  تسین ، ملد  رد  ایند  لام  یتسود  دنوادخ  قیفوت  هب  مساره و  رد  تخس  سانلا ) قح   ) زا متسه و 
شتآ شزوس  یهلا و  باذع  یتخـس  زا  منک و  ربخ  اب  زا آ ن  ار  امـش  زورما  مهاوخ  یم  تسا . هدش  عقاو  میارب  يراوگن  دمآ  شیپ  فصو 

مناسرتب و  منهج  خزرب و  ملاع 
{70 هحفص }

. دینک هدهاشم  ار  نآ  دیناوت  یم  مه  امش  مدوب و  نآ  دهاش  دوخ  هک  مناسرب  امش  شوگ  هب  ار  ازج  زور  تاشرازگ  یضعب 
وا هب  نارق  مین  يزور  زور ، تسیب  تدم  هب  هک  مدرک  طرش  متفرگ و  ناِرق  هد  يدوهی  رفن  کی  زا  مدش . نتفرگ  ضرق  جاتحم  نم  مدرم  يا 

. تسا هتفر  دادغب  هب  دنتفگ  مدیسرپ  ار  شلاوحا  مدیدن ، ار  وا  رگید  مداد و  ار  دوخ  بلط  فصن  زور  هد  ات  مهدب  سپ 
. دندرک راضحا  باسح  يارب  ار  مدرم  نم و  هدش و  تمایق  ایوگ  هک  مدید  باوخ  رد  یتدم  زا  سپ 

منهج زا  يا  هرعن  يادص  مدیـسر  طارـص  هب  یتقو  مدرک . تکرح  تشهب  يوس  هب  ناکین  ءزج  مدش و  صالخ  فقوم  نآ  زا  یهلا  لضف  هب 
دمآ . نوریب  منهج  زا  شتآ  ياه  هلعش  دننام  هک  مدید  ار  يدوهی  راک  بلط  درم  نآ  مدینش 

هک مدیدن  ار  وت  یلو  مدوب  وت  يوجتـسج  ماقم  رد  متفگ : وش . در  دعب  هدـب  ار  مبلط  مراد  بلط  وت  زا  نارق  جـنپ  تفگ  تسب و  نم  رب  ار  هار 
رب ار  مدوخ  تشگنا  ات  راذـگب  سپ  تفگ : مرادـن . يزیچ  اجنیا  متفگ  يوشب . در  مراذـگ  یمن  یهدـن  ار  مبلط  اـت  تفگ : مهدـب . ار  تبلط 

مخز ما  هنیس  رب  تشگنا  ياج  مدید  مدش  رادیب  هدرک  عزج  نآ  شزوس  زا  تشاذگ  ما  هنیسرب  ار  شتـشگنا  یتقو  متفریذپ . مراذگب ، تندب 
. داد ناشن  مدرم  هب  دوشگ و  ار  دوخ  هنیس  سپ  تسا . هدیشخبن  هدیاف  مدرک  اوادم  هچ  ره  دشاب و  یم  حورجم  لاح  هب  ات  تسا و 

هناخ هب  ار  يدنه  صخـش  نآ  دش و  ساره  رد  تخـس  یهلا  باذع  زا  مه  راطع  دـندرک  دـنلب  هیرگ  هب  اهادـص  دـندید  ینینچ  مدرم  یتقو 
دوخ 

{71 هحفص }
(1 . ) تساوخ ترذعم  داد و  سپ  ار  وا  تناما  درب و 

ینیچ نخس  تبقاع 

، دنک ینیچ  نخس  یماّمَن و  رفن  ود  نیب  سک  ره  هک  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ینالوط  یثیدح  رد  قودص  خیش 
هک گرزب  هایس  رام  راهچ  وا  رب  دیآ ، نوریب  ربق  زا  نوچ  و  دنازوسب ؛ تمایق  زور  ات  ار  وا  هک  دنک  طلـسم  ار  یـشتآ  وا  رب  ربق  رد  یلاعت  قح 

(2 . ) دوش منهج  لخاد  ات  دیامرف  طلسم  دنکب  نادند  هب  ار  وا  تشوگ 

ینارچ مشچ  تبقاع 
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زور رد  ار  وا  یلاعت  قح  دـنک ، رپ  مرحماـن  هب  هاـگن  زا  ار  دوخ  مشچ  سک  ره  هک  تسا  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
سپـس دیامرف ، مکح  مدرم  نیب  یلاعت  قح  هک  ینامز  ات  دیامرف ، روشحم  دنـشاب  هدرک  زود  خیم  نیـشتآ  ياه  خـیم  هب  هک  یلاح  رد  تمایق 

(3 . ) دنربب شتآ  هب  ار  وا  هک  دنک  یم  رما 

يراوخ بارش  تبقاع 

جنک دوبک و  شنامـشچ  و  هایـس ، شیور  هک  یلاـح  رد  تماـیق  زور  رد  راوـخ  بارـش  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح 
(4 . ) دوش یم  روشحم  دنشاب  هدیشک  نوریب  افق  زا  ار  نابز  تسا و  يراج  شناهد  بآ  و  جک ، لیام و  شناهد 

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 247 ، ج 1 ، يرون ، مالسلاراد  . 1

. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 609  قودص ، خیش  لامعالا ، باوث  . 2
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  . 3

. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 512 . لامعالا ، باوث  قودص ، خیش  . 4
{72 هحفص }

(1  ) مِلاع کی  نیرفن  رطاخ  هب  جاجَح  یخزرب  ياهباذع  زا  یکی 

. دوب روهشم  نایعیش ) لتق  رازآ و  هژیو  هب   ) نامولظم نوخ  نتخیر  رد  هک  دوب  هیما  ینب  يافلخ  نیرت  ملاظ  زا  یکی  فسوی  نب  جاجح 
تـسا هدومن  نایب  مدرم  يارب  درک و  اشامت  دوخ  مشچ  اب  ادخ  حلاص  ناگدنب  زا  یکی  هک  فسوی  نب  جاجح  یخزرب  ياه  باذـع  زا  یکی 

: تسا نینچ 
دناوخ یم  زامن  عوشخ  عوضخ و  لاح  اب  هک  مدید  ار  یمالغ  مداتسیا  زامن  هب  نوچ  میدرک  یم  فاوط  مارحلا  دجسم  رد  دیوگ : یم  يوار 

. تفگ یمن  نخس  يدحا  اب  و 
، میوگ نخـس  وت  اب  ات  نک  فقوت  يا  هظحل  ادخ ! هدـنب  يا  متفگ : متفر و  وا  دزن  هب  يزور  دـیآ  یم  انـشآ  يوب  مالغ  نیا  زا  متفگ : دوخ  اب 

. منک یم  شوگ  ار  وت  نخس  ادرف  مریگ ، یم  هزاجا  وا  زا  بشما  مرادن ، هزاجا  دوخ  يالوم  زا  تفگ :
لاح هب  اـت  اـیآ  يراد  یتلزنم  برق و  لاـعتم  دـنوادخ  دزن  رد  مناد  یم  ینک ، یم  تداـبع  قیرط  نیا  هب  متفگ  متفر و  وا  شیپ  رگید  يزور 

. دشاب هدش  هدروآرب  هک  يا  هتساوخ  دوخ  يادخ  زا  يزیچ 
: متفگ تاجانم  لاح  رد  يزور  يرآ  تفگ :

. منیبب ار  وا  ات  هد  ناشن  امنب و  نم  هب  شتآ  لها  زا  يدرم  ایادخ 
هایـس وا  ياج  همه  هک  مدید  ار  یـصخش  مدیـسر  اجنآ  یتقو  نک . هدـهاشم  ورب و  يداو  نالف  هب  ینالف ! تفگ : هک  مدینـش  ییادـص  هاگان 

. دنز یم  شین  ار  وا  هظحل  ره  تسا و  هدیچیپ  وا  ندرگ  رب  یگرزب  رام  دوب و  هداتفا  وا  يور  رب  شتآ  هدش و 
*****

دـشاب یم  نامزمه  تروص  هب  تمعن  ای  باذع و  نیدنچ  اب  ندـش  معنتم  ای  ندـش  بذـعم  ناکما  ایند  اب  ترخآ  ملاع  ياهتوافت  زا  یکی  . 1
. تسا نکمم  ریغ  ام  يارب  نآ  روصت  یتح  ایند  رد  هک 

{73 هحفص }
!؟ يا هدش  راتفرگ  باذع  نیا  هب  هک  يا  هداد  ماجنا  ار  یلمع  هچ  يا و  هدرک  هچ  ایند  رد  و  یتسیک ! تخبدب ! يا  مدیسرپ : وا  زا 
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زا عون  کی  طقف  نیا  دـننک و  یم  باذـع  ارم  ما  هدرک  ناناملـسم  رب  هک  رایـسب  يّدـعت  ملظ و  يارب  زا  متـسه  فسوی  نب  جاجح  نم  تفگ 
نیرفن ارم  دـمآ و  درد  هب  شلد  ملاع  نآ  مدـناجنر ؛ ار  وا  هدرک و  ملظ  یملاع  هب  يزور  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  و  تسا ؛ نم  ياـه  باذـع 

(1 . ) تسا ملاع  نآ  نیرفن  رثا  رد  ینیب  یم  هک  باذع  نیا  تفر و  نوریب  رطاخ  هدرزآ  نم  دزن  زا  درک و 

تناما رد  تنایخ  تلع  هب  یخزرب  باذع 

، ناهج نآ  لاوحا  زا  دـیآ و  يرگید  باوخ  هب  درک ، رفـس  ناهج  نآ  هب  رتدوز  مادـک  ره  هک  دنتـسب  دـهع  مه  اـب  ناـمیا  اـب  درم  ود  يزور 
. دنک هاگآ  ار  يرگید 

یم هچ  وا  رب  هک  دبایرد  ات  دنیبب  باوخ  رد  ار  شقیفر  هک  دوب  راظتنا  رد  يرگید  تسود  تفر . ایند  زا  نانآ  زا  یکی  تشذـگ . یلاس  دـنچ 
یـسرپ لاوحا  زا  سپ  دید . باوخ  رد  ار  شتـسود  بش  کی  اما  دوب ، هدش  دیماان  رگید  وا  دوب . هتـشذگ  ییادج  نیا  زا  لاس  کی  درذـگ .

راتفرگ لاح  هب  ات  ماما  دـش . مامت  لئاوا  نامه  رد  نم  باتک  باسح و  زیزع ! تسود  يا  تفگ : درم  نآ  يدرک ؟ رید  ردـق  نیا  ارچ  تفگ :
: تفگ درم  دوب ؟ هچ  مهم  باسح  دیسرپ : شتـسود  دشاب . هتـشاد  تیمها  ادخ  دزن  ردق  نیا  مدرک  یمن  رکف  هک  مدوب  رگید  يزیچ  باسح 
هب نم  دـش ، هراپ  باتک  نآ  ياه  قرو  زا  یکی  یطایتحا ، یب  رطاخ  هب  ندـناوخ  ماگنه  رد  متفرگ ، تناما  هب  متـسود  زا  ار  یباتک  زور  کی 

زا مدنادرگزاب ، ار  باتک  هک  یتقو  مدادن  یتیمها  نآ 
*****

. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ج 1 ، ص 147 ، يرون ، مالسالاراد  . 1
{74 هحفص }

(1 . ) متسه نآ  راتفرگ  لاح  هب  ات  تهج  نیمه  هب  مفرگن و  تیلالح  شبحاص 
طیحم رد  ام  هک  هنازور  طباور  هعماج و  نیا  رد  هک  نک  رکف  تدوخ  نیبب و  تیاکح  نیا  رد  ار  سانلا  قح  تیمها  تقد  اـب  زیزع  يا  لاـح 

مینک و تقد  دوخ  ياهدروخرب  طباور و  رد  دیاب  ردقچ  میراد  هداوناخ  رازاب و  هچوک ، راک ، لحم  هاگشناد ، هسردم ، زا  معا  فلتخم  ياه 
. میوشن سانلا  قح  هدرکن  ییادخ  ات  میشاب  ناتلامعا  بقارم 

يرگمتس رطاخ  هب  یخزرب  باذع 

ياه نابایخ  زا  یکی  رد  نم  دندومرف : لقن  فیرـشلا -  هماقم  یلاعت  هللا  یلعا  ینادـمه -  يراصنا  ياقآ  داوج  ازریم  جاح  هللا  تیآ  موحرم 
هبنج زا  یلو  دننک . یم  عییـشت  ار  وا  یعمج  دندرب و  یم  ناتـسربق  يوس  هب  هتفرگ و  شود  رب  ار  يا  هزانج  مدـید  مدرک ، یم  روبع  نادـمه 
یم هتـسویپ  تفر و  یم  هزانج  اب  وا  هزانج  يالاب  رد  یفوتم  نیا  حور  دـندرب و  یم  یقیمع  مهبم و  یکیرات  کـی  تمـس  هب  ار  وا  یتوکلم ،
یم مدرم و  هب  درک  ور  تقو  نآ  دش ، یمن  يراج  ادخ  مان  هبـشنابز  یلو  دنربن  اج  نیا  ارم  هدب ، تاجن  ارم  ادخ ! يا  هک  دنک  دایرف  تساوخ 

، داب وا  رب  ادخ  تمحر  هک  موحرم  نآ  دیـسر . یمن  یـسک  شوگ  هب  شیادص  یلو  دنربب ، ارم  دـیراذگن  دـیهد ! تاجن  ارم  مدرم  يا  تفگ 
(2 . ) دوب يرگمتس  مکاح  نادمه و  لها  متخانش ، یم  ار  هزانج  بحاص  نم  دومرف : یم 

ترخآ زا  تلفغ  يزودنا و  لام  هرمث 

زا شباحصا  اب  ناربمغیپ  زا  یکی  لیئارسا ، ینب  نامز  رد  هک : دنا  هدروآ 
*****

. ربق ياهباذع  باتک  زا  ص 136 ، داسجا ، ربق و  زا  تفگش  ياه  ناتساد  . 1
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. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 217 ، ج 2 ، یسانش ، داعم  . 2
{75 هحفص }

تالاوحا گرم و  ات  دنک  هدنز  ار  روبق  لها  زا  یکی  هک  هاوخب  یلاعت  يراب  زا  ادخ ! ربمغیپ  يا  دنتفگ : باحـصا  تشذگ ؛ یم  یناتـسروگ 
ماـمت هک  یـصخش  وا  ياـعد  زا  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  ربمغیپ  نآ  دـهد . ربخ  ار  اـم  خزرب  ربـق و  رکنم و  ریکن و  لاوئـس  ندـنک و  ناـج 

نم توملا  هرارم  بهذ  اـمف  هنـس  نیعـست  ّتم  اـنا  ایندـلا  ملاـع  لـها  اـی  : » تفگ حیـصف  زاوآ  هب  دـمآ و  نوریب  ربق  زا  دوب  هایـس  وا  ياـضعا 
تایح دـیق  رد  هک  امـش  سپ  تسا  هتفرن  نوریب  مماک  زا  ندـنک  ناج  یخلت  زونه  ما  هدرم  نم  هک  تسا  لاس  دون  اـیند ! لـها  يا  ...« » یقلح

امـش زا  دعب  یـسک  هک  دینک  ایهم  ار  اجنآ  هک  دینادب  ار  لطاب  قح و  دینک و  بانتجا  مارح  لالح و  زا  دیوشن و  لفاغ  دوخ  لاح  زا  دـیتسه 
.« دیشچب ار  گرم  تبرش  دیاب  یم  همه  هک  دینادب  و  درواین . اج  هب  ناتیارب 

»؟ يدوب هدرک  هچ  ایند  رد  وت  درم ! يا  : » تفگ وا  هب  ربمغیپ 
اب مدوب و  صیرح  لام  ندرک  عمج  یپ  رد  هشیمه  متشاد و  یم  تسود  ار  ایند  مدوب ، ایند  لها  زا  نم  ادخ ، ربمغیپ  يا  : » تفگ صخـش  نآ 
هچ ره  درک  نیریش  نم  مشچ  رد  ار  ایند  هدرب و  رد  هب  هار  زا  ارم  نوعلم  ناطیش  یلو  تسا  اه  باذع  هنوگ  نیا  ترخآ  رد  مدینش  یم  هکنیا 
یم ناثراو  نونکا  مه  دـش ، لابو  لاـم ، نآ  مدیـسر و  ماـقم  نیا  هب  یهت  تسد  اـب  متـشاذگ و  ناـثراو  يارب  ار  همه  مدوب  هدرک  عمج  لاـم 

.« دننک یمن  نم  زا  يدای  چیه  دنروخ و 

ایند تبحم  بعل و  وهل و  هرمث 

رب یسیع  ترضح  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدسا  رجاهم 
ناگدنرپ و  هارمه  هب  نآ  مدرم  هک  درک  روبع  يا  هدکهد 

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  خزرب ، ملاع  زا  تفگش  ياه  ناتساد  . 1

{76 هحفص }
دندومرف : مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دندوب ؛ هدرم  یناهگان  اجکی و  تاناویح 

.« دندرک یم  نفد  ار  رگیدکی  دندرم  یم  یجیردت  یعیبط و  روط  هب  رگا  اریز  دنا ، هدرم  هعفد ) کی   ) دنوادخ بضغ  رثا  رد  نانیا  »
هب هک  تسا  هدوب  هچ  اهنآ  لامعا  هک  دـنهد  ربخ  ام  هب  دـنک و  هدـنز  ار  نانآ  هاوخب  دـنوادخ  زا  (، 1  ) هللا حور  ای  دـندرک : ضرع  نویراوح 

. مییامن يرود  لامعا  نآ  زا  ام  ات  دندش  كاله  نآ  هطساو 
ورب يدملب  ياجب  بش  رد  هک  دمآ  باطخ  راگدرورپ  فرط  زا  درک . تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  نانآ  ياضاقت  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

دنهد ربخ  وت  هب  ات  نزب  ادص  ار  نانآ 
؟ دییامرف یم  هچ  هللا ! حور  ای  داد : باوج  نانآ  زا  یکی  درک  ادن  ار  اهنآ  تفر و  يدنلب  ياج  هب  بش  مالسلا  هیلع  یسیع 

؟ دیا هدش  كاله  نآ  هطساو  هب  هکا  هدوب  هچ  امش  لامعا  امش ، رب  ياو  دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 
. دوب بعلو  وهل  تلفغ و  زارد ، يوزرآ  مک ، سرت  ایند ، تبحم  توغاط ، تدابع  ام  لامعا  تفگ : صخش  نآ 

؟ دوب روطچ  امش  يایند  تبحم  دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع 
و میدش . یم  رورـسم  لاحـشوخ و  دروآ  يور  ام  يور  هب  ایند  یتقو  میتشاد  یم  تسود  ار  ایند  ام  ردام ، هب  هچب  یتسود  دننام  تفگ : هدرم 

. میدش یم  كانبضغ  میدرک و  یم  هیرگ  دیندرگ  یم  يور  ام  زا  هک  ینامز 
؟ دوب روطچ  امش  توغاط  تدابع  دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع 
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. میدرک یم  يوریپ  ناراکتیانج  ناراکهانگ و  زا  تفگ : هدرم 
؟ دیدش هچ  ماجنارس  دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع 

*****
. مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  بقل  . 1

{77 هحفص }
. میدوب هیواه  رد  همه  دش  هک  حبص  میدیباوخ  تمالس  هب  همه  بش  تفگ : هدرم 

تسیچ ؟ هیواه  دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع 
. دوش یم  هتخورفا  ام  رب  تمایق  ات  هک  شتآ  زا  تسا  ییاه  هوک  تفگ : هدرم 

؟ دنداد باوج  هچ  امش  هب  دیتفگ و  هچ  امش  دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع 
. دییوگ یم  غرود  دنتفگ : میزروب . دهز  نآ  رد  ات  دینادرگرب  ایند  هب  ار  ام  میتفگ  تفگ : هدرم 

؟ ییوگ یم  نخس  نم  اب  طقف  وت  همه  نآ  نایم  زا  روطچ  دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع 
مدوب نانآ  نایم  رد  نم  دوب و  بضغ  باذع و  ناگتشرف  تسد  هب  هک  دنتـشاد  ناهد  رب  نیـشتآ  ياه  هناهد  اه  نآ  هللا ! حور  ای  تفگ : هدرم 

متفا یم  نآ  رد  هک  مناد  یمن  منازیوآ  خزود  بل  يا  هتشر  هب  نم  تفرگ و  ارف  مهارم  دمآ  باذع  هک  یتقو  متـشادن . ار  اه  نآ  لامعا  یلو 
. منک یم  ادیپ  تاجن  نآ  زا  ای 

: دومرف درک و  ور  نویراوح  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  سپس 
رتهب یلیخ  ندوب  ترخآ  ایند و  یتمالس  رد  ندرب و  رس  هب  اه  هلبزم  يور  بوغرمان و  کمن  یمک  کشخ و  نان  ندروخ  ادخ  ناتـسود  يا 

(1 . ) تسا

نیدلاو قاع  ببس  هب  یخزرب  باذع 

کیلع مالسلا  : » تفگ دش و  لزان  لیئربج  ناهگان  دندوب . هتسشن  دجسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هدمآ : تیاور  رد 
عیقب هب  هللا » لوسر  ای 

*****
. خزرب ملاع  زا  يزیگنا  تفگش  ياه  ناتساد  باتک  زا  ص 318 ؛ دلج 2 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 1

{78 هحفص }
. دزوب ناشیا  رب  وت  تمحر  میسن  هدیسر و  کیرات  گنت و  نادنز  ناسوبحم  نابیرغ و  نآ  هب  تمدق  ات  هن  مدق 

یم فیرشت  اجک  درک : ضرع  هدیسر  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دنتفر  یم  ناتـسربق  هب  ور  دنچ  ینارای  اب  هتـساوخرب  ترـضح 
؟ دیرب

« هللا لوسر  ای  نامالا  : » تفگ یم  هک  دیسر  ترضح  نآ  شوگ  هب  یصخش  زاوآ  دندیسر  ناتسربق  نایم  هب  نوچ  عیقب . هب  دومرف :
! نامیا لها  ياوشیپ  يا  نایـصاع و  عیفـش  يا  دمآ  ادص  وگب ؟ ار  نآ  تلع  هدربخ و  دوخ  رفیک  زا  ارم  دومرف : هداهن  ربق  هب  شوگ  ترـضح 

« هللا لوسر  ای  نامالا   » ما هدرزآ  ار  وا  هک  هدرک  التبم  رفیک  نیا  هب  ارم  ردام  نیرفن 
رماب ابرقالا  تاهمالا و  ءابآلا و  روبق  یلع  اوعمتجا  سانلا  اهیا  ای  : » درک ادن  یلج  زاوآ  هب  لالب  دنک . ادن  هنیدم  رد  لالب  دومرف : ترـضح  نآ 

« هللا لوسر 
.« دیوش رضاح  دوخ  ماوقا  ناردام و  ناردپ و  ربق  رس  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رما  هب  مدرم  يا  »
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. دندش رضاح  عیقب  ناتسربق  رد  هدمآ و  شورخ  شوج و  هب  رهش  مدرم  دیسر ؛ هنیدم  لها  شوگ  هب  لالب  دنلب  يادص 
ار نآ  ياپ  كاخ  دومن و  مالـس  ترـضح  نآ  رب  داتـسیا و  ربق  نآ  ربارب  رد  دـمآ و  مه  دوب  هدومن  هیکت  اـصع  هب  هک  هدـیمخ  تشپ  ینزریپ 

؟ تسیچ نامرف  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیسوب و 
؟ تسا وت  دنزرف  نیا  نزریپ  يا  دندومرف : ترضح 

! هللا لوسر  ای  یلب  تفگ :
. منک یمن  لالح  هللا ! لوسر  ای  تفگ : نک . لالح  ار  وا  تسا  يراتفرگ  الب و  نایم  رد  وت  دنزرف  دندومرف : ترضح 

؟ ارچ دندومرف : ترضح 
{79 هحفص }

گرزب یتقو  یلودـنک  ناسحا  نم  رب  دـشاب و  نم  هانپ  تشپ و  يزور  ات  مدروخ  رگج  نوخ  مدرورپ و  ناج  هریـش  اـب  ار  وا  تفگ « : نزریپ 
.« تخادرپ مرازآ  هب  دش 

شلد دیاش  ات  ناسرب  شردام  شوگ  هب  ار  دنزرف  نیا  يادـص  ابع  لآ  نت  جـنپ  تمرح  هب  یهلا  : » دـندومرف هتـشادرب  اعد  هب  تسد  ترـضح 
.« يونشب ار  تدنزرف  هلان  ات  راذگ  ربق  رب  شوگ  : » دندومرف نزریپ  هب  سپس  دنک . محر  شدنزرف  رب  دزوسب و 

: دیوگ یم  شرسپ  هک  دینش  تسیرگ و  رایتخا  یب  دینش . يزوسناج  هلان  داهن ، ربق  رب  ار  ششوگ  نزریپ  یتقو 
، تسا شتآ  نم  ریز  تسا ، شتآ  مرـس  يالاب  ...« » نامالا نامالا ، ران  یتب  نم  ران و  یلامـش  نع  ران و  ینیمی  نع  راـن و  یتحت  راـن و  یقوف  »

.« دوب مهاوخ  نادواج  خزود  رد  کش  یب  دنام و  مهاوخ  الب  رد  هنوگنیا  تمایق  ات  تسا ، شتآ  نم  پچ  تسار و  تمس 
.« متشذگ مدنزرف  ریصقت  زا  نم  ادنوادخ ! : » تفگ تخوس و  شرسپ  لاح  هب  شلد  نزریپ 

زا هک  دشاب  یضار  وت  زا  یلاعت  يادخ  ردام ! يا  :» داد ادن  رسپ  نآ  هاگنآ  دیشخب . ار  وا  دیناشوپ و  وا  رب  تمحر  سابل  دنوادخ  هظحل  نامه 
(1 .« ) يدیشخب ارم  يدش و  یضار  نم 

ترخآ رد  نانز  ياه  باذع  زا  یضعب 

لوسر دزن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  اب  يزور  :» هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  اـضرلا  راـبخا  نویع  رد  قودـص  خـیش 
میدش فّرشم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  لقن  هب  ص 315 ، نیدلاولا ، قوقح  . 1

{80 هحفص }
هب ار  امـش  يزیچ  هچ  تیادـف ، هب  مردام  ردـپ و  ادـخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  دـندوب . ندرک  هیرگ  لاح  رد  ناشیا  هک  یلاح  رد 

؟ تسا هدروآ  رد  يزور  نینچ 
. مدرک هیرگ  مدش و  تحاران  یلیخ  مدید و  دیدش  باذع  لاح  رد  ار  دوختّما  زا  ینانز  متفر ، جارعم  هب  یتقو  یلع ! يا  دندومرف : ناشیا 

هک مدـید  ار  ینز  دوـب . نازیوآ  شیاـه  ناتـسپ  زا  هک  مدـید  ار  ینز  دـش . یم  هتخپ  شزغم  دوـب و  نازیوآ  شیاـهوم  زا  هـک  مدـید  ار  ینز 
اهرام و دوب و  هدش  هتسب  مه  اب  سکع  رب  شیاهاپ  تسد و  هک  مدید  ار  ینز  دش . یم  رو  هلعش  نآ  ریز  زا  شتآ  و  دروخ ، یم  ار  شتشوگ 
هک یلاح  رد  دش  یم  جراخ  شتشپ  زا  شزغم  دوب و  شتآ  زا  یتوبات  رد  انیبان  لالورک و  هک  مدید  ار  ینز  دندز ، یم  شین  وا  هب  اه  برقع 

مدید ار  ینز  درک . یم  هّکت  هّکت  ار  دوخ  ياه  تشوگ  نیـشتآ ، ياه  یچیق  اب  هک  مدید  ار  ینز  دوب . هتفرگ  یـسیپ  ماذج و  يرامیب  شندب 
عون رازه  دوب و  رخ  زا  شندب  زارُگ و  شرـس  هک  مدید  ار  ینز  دروخ . یم  ار  شتالوضف  هک  یلاح  رد  تخوس ، یم  شتروص  تسد و  هک 
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نیشتآ ياهزرگ  اب  ناگتشرف  هک  یلاح  رد  دش ، یم  جراخ  شتآ  شتـشپ  زا  تشاد و  گس  تروص  هک  مدید  ار  ینز  دوب . وا  يارب  باذع 
. دندز یم  وا  ندب  رس و  رب 

؟ تسا هداد  رارق  نانز  يارب  ار  اه  باذع  نیا  یلاعت  كرابت و  يادخ  ارچ  وگب  نم  هب  مبیبح ! يا  درک : ضرع  مالسلا  اهیلع  همطاف  هاگ  نآ 
نازیوآ شیاهوم  زا  هک  ینز  نآ  تفر . یم  نوریب  هناخ  زا  شرهوش  هزاـجا  نودـب  دوب ؛ نازیوآ  شیاـهاپ  زا  هک  ینز  نآ  دـندومرف : ناـشیا 

زا هک  ینز  نآ  درک . یم  تیذا  ار  شرهوـش  اـیند  رد  دوـب ، نازیوآ  شناـبز  زا  هک  ینز  نآ  دـناشوپ . یمن  ناـمرحمان  زا  ار  شیاـهوم  دوـب ،
شندب  دروخ ، یم  ار  دوخ  تشوگ  هک  ینز  نآ  دش . یمن  رتسبمه  شرهوش  اب  دوب  نازیوآ  شیاه  ناتسپ 

{81 هحفص }
تفرگ یم  وضو  دندز ، یم  شین  ار  وا  اه  برقع  اهرام و  دوب و  هدش  هتـسب  شیاپ  تسد و  هک  ینز  نآ  درک . یم  شیارآ  نارگید  يارب  ار 

. درک یم  انز  دوب  لال  رک و  روک و  هک  ینز  نآ  درمش . یم  کبس  ار  زامن  و  ( 1  ) دوب سجن  هریغ  ضیح و  بنج و  زا  شندب  هک  یلاح  رد 
شتروـص تسد و  هک  ینز  نآ  درک . یم  هضرع  مرحماـن  نادرم  هب  ار  دوـخ  درک ، یم  هکت  هـکت  نیـشتآ  یچیق  اـب  ار  شندـب  هـک  ینز  نآ 

ربخ دوب ، رخ  شندـب  زارگ و  شرـس  هک  ینز  آ ن  درک . یم  ییاـمنهار  اـشحف  هب  ار  رگید  ناـنز  دروخ ، یم  ار  دوخ  عوفدـم  دوب و  هتخوس 
. دوب دوسح  باجح و  دب  صاّقر ، ناوخزاوآ ، دش ، یم  جراخ  شتشپ  زا  شتآ  دوب و  گس  شتروص  هک  ینز  اّما  ودوب  وگغورد  نیچ و 

وا و زا  شرهوش  هک  ینز  لاح  هب  اشوخ  دشابن و  یـضار  نا  زا  شرهوش  دـنک و  ینابـصع  ار  شرهوش  هک  ینز  لاح  هب  ياو  دومرف : سپس 
(3 ( ) 2 . ) تسا یضار  شلامعا 

مدرم سومان  هب  هدننک  رواجت  یخزرب  باذع 

اج هب  زامن  تعکر  ود  ترضح  دش . یم  رو  هلعش  نآ  زا  شتآ  هک  دید  ار  يربق  درک . یم  رذگ  یناتسربق  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
. دید شتآ  نایم  رد  ار  یصخش  دش و  هتفاکش  روگ  دز . ربق  رب  ار  شیاصع  دروآ و 

؟ يا هدش  راتفرگ  تخس  باذع  نیا  هب  هک  يا  هدرک  هچ  درم  يا  تفگ : ترضح 
*****

شتیعـضو نیا  هب  هدـناوخ و  یم  زامن  دـشاب  هتـشاد  یتسرد  تراهط  لسغ و  هکنیا  نودـب  دوب و  تـالابم  یب  شتراـهط  هب  تبـسن  ینعی  . 1
. هداد یمن  یتیمها 

. ربق ياه  باذع  باتک  زا  لقن  هب  ص 88و 89 ، منهج ، تشهب و  زا  تفگش  ياه  ناتساد  . 2
هب هکنیا  هب  دسرب  هچ  دنشاب  هتـشاد  عالطا  یتح  ناشنارهوش  هب  تبـسن  ناشفیاظو  زا  هک  ینانز  دنتـسه  مک  رایـسب  ام  هنامز  رد  هنافـساتم  . 3

! دننک یضار  دوخ  زا  ًابلق  ار  ناشنارهوش  هدرک و  لمع  اهنآ 
{82 هحفص }

ّقح ترـضح  زا  دـندرک ، نفد  ارم  مدرک و  تافو  نوچ  مدرک  یم  زواجت  مدرم  سومان  هب  هک  مدوب  يدرم  نم  هللا ! حور  اـی  تفگ : درم  نآ 
. دننازوس یم  ارم  نونکات  زور  نآ  زا  دینازوسب  ار  يو  هک  دیسر  باطخ 

؟ ینک یم  هچ  نیکسم  نیا  اب  هک  دیسرپ : دید . يو  روگ  رد  هثجلا  میظع  هایس و  يرام  درک . یهاگن  ترضح 
بآ مامت  دزیرب  تارف  لین و  دور  هب  نآ  زا  يا  هرطق  رگا  هک  يرهز  اب  هارمه  ما  هدوبن  بیاغ  يو  زا  دـندرک  نفد  ار  يو  اـت  تفگ : راـم  نآ 

. دش دهاوخ  هدنشک  يرهز  اهنآ ،
. دیامن محر  نم  رب  ات  نک  تساوخرد  یلاعت  قح  زا  هللا ! حور  ای  تفگ : بذعم  صخش 

ار رگید  یسک  هک  مینک  یباذع  ار  وا  ام  دور  مدرم  نانز  لابند  هب  سک  ره  هک  دیـسر  باطخ  دومن . تمحر  بلط  دنوادخ  زا  زین  ترـضح 
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. میدیشخب وت  هب  ار  وا  ام  يدرک ، تمحر  تساوخرد  ام  زا  وت  نوچ  اما  میشاب . هدرکن  یباذع  نینچ 
؟ یشاب نم  اب  هدش و ) هدنز   ) یهاوخ یم  تفگ : درم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع 

؟ تسا زیچ  هچ  تبقاع  هللا ! حور  ای  تفگ : درم 
. تسا گرم  تبقاع  دومرف : ترضح 

(1 . ) تسا نم  ماکرد  ندنک  ناج  یخلت  زونه  اّما  ما  هدرم  هک  تسا  لاس  دص  اریز  مهاوخ ، یمن  تفگ : درم 

خزرب رد  يراتفرگ  ببس  مدرم  هب  يراکهدب 

دّیس  هک  هدومرف  لقن  ( 2 « ) مالَّسلاراد  » رد يرون  مالسالا  هقث  موحرم 
*****

. ربق ياهباذع  باتک  زا  لقن  هب  ص 214 ، نافراع ، ناتساد  . 1
ص 165. ج 2 ، مالسلاراد ، . 2

{83 هحفص }
لوغشم هدوب  نکاس  فرشا  فجن  رد  نم  درک ، تافو  مردپ  نوچ  هک  تفگ  درک و  لقن  میارب  یناهفصالا  ینیسحلا  نسح  دّیس  ریما  لضاف 

؛ متشادن عالطا  نآ  زا  لصفم  لماک و  روط  هب  نم  لیلد  نیمه  هب  دوب ، ناردارب  زا  یـضعب  تسد  هب  موحرم  نآ  روما  مدوب و  ندناوخ  سرد 
. دندرک نفد  دندروآ  فجن  هب  ار  هموحرم  نآ  هزانج  تسویپ . یهلا  تمحر  هب  مه  مردام  تشذگ  راوگرزب  نآ  تافو  زا  هام  تفه  نوچ  و 

يالاب وا  مدرک ، مالـس  متـساخرب و  نم  دش . دراو  مردپ  موحرم  ناهگان  هک  ما  هتـسشن  مدوخ  قاطا  رد  مدـید  باوخ  رد  اهزور  زا  یکی  رد 
دش هنوگچ  دیدرک ، تافو  ناهفـصا  رد  امـش  متفگ  تسا : هدرم  ناشیا  هک  مدش  هجوتم  نم  لاح  نیا  رد  ارم و  در  شاون  تسـشن و  سلجم 

منیب ؟ یم  اجنیا  رد  ار  امش  هک 
. تسا فجن  رد  نالا  ام  ناکم  دنداد و  لزنم  فرشا  فجن  رد  تافو  زا  دعب  ار  ام  نکل  هلب ؛ دومرف :

. هن دومرف : تسامش ؟ دزن  هدلاو  هکمتفگ 
مردـپ هک  تسا  نآ  شتلع  مدـیمهف  تقو  نآ  ؛ تسا يرگید  ناـکم  رد  نکل  تسا  فـجن  رد  وا  دوـمرف : هن . تفگ  هکنآ  زا  مدرک  تـشحو 

نآلا مدوب و  یگنت  قیـض و  رد  نم  دومرف : موحرم ؛ نآ  لاح  زا  مدرک  لاوئـس  سپ  لهاج ؛ لحم  زا  تسا  رتـالاب  ملاـع  لـحم  تسا و  ملاـع 
. هدش لصاح  میارب  یجرف  شیاشگ و  یگنت  تدش و  نآ  زا  و  تسا ، بوخ  ملاح  هللادمحلا 

نم زا  دنبلعن ، هب  روهـشم  اباب  اقآ  رـسپ  اضر  جاح  یلب ؛ دومرف : دـیدش ؟ عقاو  تدـش  قیـض و  رد  مه  امـش  ایآ  هک  متفگ  بجعت  يور  زا  نم 
تروص و  مدش ، رادیب  باوخ  زا  بجعت  سرت و  لاح  اب  مدرک و  بجعت  دایز  نم  دیئارگ ؛ يدب  هب  نم  لاح  وا  بلط  رطاخ  هب  تشاد ، یبلط 

يارب هک  مدومن  تساوخرد  وا  زا  متشون و  دوب  موحرم  نآ  یصو  هک  مردارب  يارب  ار  باوخ 
{84 هحفص }

؟ هن ای  دراد  بلط  دلاو  موحرم  زا  روکذم  ياضر  جاح  ایآ  هک  دسیونب  نم 
. دوبن اجنآ  رد  درم  نیا  مسا  مدرک  صّحفت  هچ  ره  مدرک . هعجارم  دوب  ناراکبلط  یساسا  هک  يرتفد  هب  نم  هک  تشون  نم  يارب  مردارب 

. دنک لاوئس  صخش  نآ  دوخ  زا  هک  متشون  مود  راب  يارب  نم 
ادـخ زا  ریغ  مدوب و  راـکبلط  موحرم  نا  زا  ناـموت  هدـجیه  نم  هلب  تفگ : مدرک ، لاوئـس  وا  زا  نم  هک  تشوـن  نم  يارب  نآ  زا  دـعب  مردارب 

اب نم  هن . دـیتفگ : امـش  تسه ؟ موحرم  نآ  ناراـکبلط  رتفد  رد  نم  مسا  اـیآ  هک  مدیـسرپ  ناـشیا  توف  زا  دـعب  دوبن ، علطم  نآ  رب  سکچیه 
رتفد رد  هک  دوب  موحرم  نآ  هب  يدامتعا  متـشادن و  یکردـم  لیلد و  نوچ  مرادـن ؛ تابثا  رب  تردـق  منک  بلط  ياـعدا  رگا  هک  متفگ  دوخ 
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. مدرکن راهظا  ار  نآ  مدش و  سویام  دوخ  لوصو  زا  زین  نم  هدومن ،  هحماسم  هک  دش  مولعم  دنک ، یم  تبث  دوخ 
(1  ) مدرک هّمذـلا  يرب ء  ار  ناشیا  نم  تفگ : مزادرپب ، ار  وا  بلط  هجو  هک  متـساوخ  مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  امـش  باوخ  نایرج  نم  نوچ 

. نم بلط  زا  شنداد  ربخ  رطاخ  هب 

سانلا قح  رطاخ  هب  یخزرب  يراتفرگ  زا  رگید  یناتساد 

لقن یناردنزام  نسحلاوبا  الم  جاح  اوقت ، اب  راکزیهرپ و  حلاص و  لضاف  ملاع  زا  مالّـسلاراد »  » رد يرون  مالـسالا  ثّدـحم  ّلجا  خیـش  زین  و 
هک يا  هیرق  لها  زا  یناتسربط  نیسح  دّمحم  الم  حلاص  ملاع  دنزرف  رفعج  مان  هب  اوقت ، لضف و  لها  زا  متـشاد  یتسود  نم  تفگ : هک  هدرک 

رارق دوخ  یّـصو  ار  وا  هک  يرایـسب  تعامج  ًاقافتا  تفرگ ، ارف  ار  دالب  مامت  هک  دمآ  یمیظع  نوعاط  هک  یتقو  دـنیوگ ، یم  کلیت »  » ار نآ 
تافو  وا  زا  شیپ  دندوب ، هداد 

*****
. متشاذگ متشاد  هک  یبلط  زا  مدرک و  لالح  ار  وا  . 1

{85 هحفص }
نوعاط رثا  رب  اهنآ  زا  سپ  زین  وا  دوب ، هدیـسرن  فرـصم  ّلحم  هب  زونه  هدومن و  عمج  ار  ناـشیا  لاوما  اـهنآ  ّتیـصو  بسح  رب  وا  دـندرک و 

. دیسرن دسرب  دیاب  هک  یفراصم  هب  و  دش ، عیاض  اه  لام  نآ  درک و  تافو 
رد یبش  دومرف ، يزور  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ربق  ترواجم  تاـیلاع و  تاـبتع  تراـیز  ارم  داـهن و  ّتنم  نم  رب  یلاـعت  قح  نوچ 

و تسا ، رفن  ود  تسد  هب  نآ  فرط  ود  دـشک و  یم  هلعـش  نآ  زا  شتآ  هک  تسا  يریجنز  شندرگ  رب  يدرم  هک  مدـید  باوـخ  رد  ـالبرک 
نوچ دمآ ، کیدزن  نم  تاقالم  دصق  هب  دید  ارم  نوچ  شا ؛ هنیس  ات  هدش  هتخیوآ  دنلب و  شنابز  تسا  شندرگ  هب  ریجنز  هک  یـصخش  نآ 

. تسا رفعج  ّالم  مقیفر  مدید  دیسر  کیدزن 
بقع زا  ار  وا  دندیـشک و  ار  شریجنز  صخــش  ود  نآ  هـک  دـبلطب ، کـمکو  دـیوگب  نخــس  نـم  اـب  تساوـخ  وا ، لاـح  زا  مدرک  بّـجعت 

ات دنتـشاذگن ، دندیـشک و  ار  وا  دنزب ، فرح  تساوخ  دمآ و  نم  کیدزن  رفعج  ّالم  مود  راب  دیوگب . نخـس  هک  دنتـشاذگن  و  دندنادرگرب ،
. راب هس 

هک املع  زا  رفن  کـی  نم  هحیـص  زا  مدـش و  رادـیب  مدیـشک و  داـیرف  مدیـسرت و  تخـس  كاـنلوه  تروص  نآ  لاـح و  نآ  هدـهاشم  زا  نم 
ندرکزاب تقو  متـساخرب  باوخ  زا  نم  هک  یتقو  ًاقافتا  و  مدرک ، لـقن  وا  يارب  ار  باوخ  هیـضق  نم  دـش ، رادـیب  دوب  هدـیباوخ  نم  کـیدزن 

ّالم يارب  مینک  رافغتسا  ترایز و  میوش و  فّرَشُم  مرح  هب  تسا  بوخ  متفگ  مقیفر  هب  نم  سپ  دوب ، فیرـش  مرح  رّهطم و  نحـص  ياهرد 
. دشاب هناقداص  يایور  باوخ  نیا  رگا  دیامرف  مّحرت  وا  رب  یلاعت  قح  دیاش  رفعج ، دمحم 

رفعج ّالم  لاح  زا  نم  يارب  تشذگ و  لاس  تسیب  بیرق  نایرج  نیا  زا  میداد و  ماجنا  میتشاد  دصق  ار  هچنآ  میدش و  فّرشم  مرح  هب  سپ 
باذع  نیا  هک  مدیمهف  نینچ  دوخ  روصت  رد  نمو  دشن  مولعم  يزیچ 

{86 هحفص }
. مدرم لاوما  ّدر  رد  دشاب  وا  یهاتوک  ریصقت و  رطاخ  هب 

ّقفوم هفرـشم  هنیدـم  هب  تعجارم  رد  و  مدـش ، غرف  ّجـح  لامعا  زا  و  داـهن ، ّتنم  نم  رب  شا  هناـخ  تراـیز  هب  یلاـعت  قح  نوچ  هصـالخ ، و 
. تشادزاب نتفر  هار  تکرح و  زا  ارم  هک  يدح  هب  دش ، ضراع  نم  رب  یتخس  يرامیب  میدش ،

ترضح رّهطم  مرح  هب  دیریگب و  شود  هب  ارم  دینک و  ضوع  ار  میاهـسابل  دیهد و  وش  تسـش و  ارم  هک  مدرک  شهاوخ  دوخ  ياقفر  زا  نم 
. دبایرد ارم  گرم  هکنآ  زا  شیپ  دیربب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر 
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. دنتفر دوخ  راک  یپ  دنتشاذگ و  ارم  اقفر  مداتفا و  شوه  یب  مدش  رّهطم  مرح  لخاد  یتقو  دنداد و  ماجنا  مدوب  هتفگ  هچنآ  اقفر 
تیب کیدزن  تشپ  فرط  هب  دندرب  ارم  هاگنآ  منک ، ترایز  ات  سدقم  حیرـض  هکبـش  دزن  دندرب  دنتفرگ و  شودب  ارم  مدمآ  شوه  هب  نوچ 

افـش بلط  دوخ  يارب  ار و  ترـضح  نآ  مدرک  ترایز  متـسشن و  تسا ، همولظم  نآ  ترایز  ّلحم  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 
ربق رواجم  نم  هدیسر و  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناتدنزرف  هب  امـش  ّتبحم  ترثک  رابخا  زا  هک  مدرک  باطخ  یب  یب  نآ  هب  مدومن و 

هّجوت مالـسلا  هیلعادخ  لوسر  بناج  هب  سپـس  دیهاوخب ؛ یلاعت  دـنوادخ  زا  ارم  يافـش  راوگرزب  نآ  ّقح  هب  سپ  (، 1) مترضح نآ  فیرش 
مدومن بلط  دندوب  هدرک  تافو  هک  میاقفر  زا  یتعامج  يارب  ار  ترضح  نآ  تعافش  هلمج  زا  مدرک ، ضرع  متـشاد  تجاح  هچنآ  هدرک و 
بلقنم ملاح  مدوب ، هدید  وا  زا  هک  یباوخ  دمآ  مدای  لاح  نیا  رد  رفعج ؛ ّالم  مسا  هب  مدیسر  ات  مدرک  یم  رکذ  یکی  یکی  اهنآ  ياه  مسا  و 

وا نیا  زا  شیپ  لاس  تسیب  نم  هک  مدرک  ضرع  و  وا ، يارب  تعافش  ياضاقت  ترفغم و  بلط  رد  مدرک  يراشفاپ  حاحلا و  رایسب  سپ  دش ،
مناد یمن  مدید و  يدب  لاح  هب  ار 

*****
. منک یم  یگدنز  البرک  رهش  رد  ینعی  . 1

{87 هحفص }
وا ّقح  رد  اعد  عّرـضت و  زا  دوب  نکمم  میارب  هچنآ  تهج  ره  هب  هدوب ؛ ناشیرپ  ياـه  باوخ  و  ( 1  ) مالحا ثاغـضا  زا  ای  هدوب  تسار  مباوخ 

تکرب هب  ما  يرامیب  و  مدـمآ ، لزنم  هب  قیفر  کـمک  نودـب  اـهنت  متـساخرب  مدـید ، ( 2  ) یتّـفخ دوـخ  رد  لاـح  نیمه  رد  مدروآ ، ياـج  هب 
میدـش و دـحا  دراو  نوچ  و  میدرک ، لزنم  دُُـحا  رد  مینک  تکرح  هنیدـم  زا  میتساوخ  نوچ  و  دـش . فرط  رب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
دراد و نت  رب  دیفـس  ياـه  هماـج  یبوخ ، تئیه  هب  مدـید ، باوخ  رد  ار  رفعج  ّـالم  دوخ  قیفر  مدـیباوخ ؛ ار ، اـجنآ  ءادهـش  میدرک  تراـیز 

هتسیاش ( 3 ( ؛» ِهَقادَّصلا َو  ِهَّوُخُالِاب  ًابَحرَم  : » تفگ درک و  مالس  نم  رب  دمآ و  نم  دزن  هتفرگ  تسد  رد  یئاصع  دراد و  رس  رب  کَنَح  اب  هماّمع 
مرح زا  وت  اّما  مدوب ، تنحم  تّدـش و  ـالب و  یگنت و  رد  تّدـم  نیا  رد  نم  يدرک . نم  اـب  وت  هک  دـنک  ینینچ  دوخ  قیفر  اـب  قیفر  هک  تسا 

یگدولآ زا  ارم  ماّمح و  هب  دنا  هداتـسرف  ارم  هک  تسا  زور  هس  ود  نآلا  يدرک و  دازآ  اه  يراتفرگ  نآ  زا  ارم  هکنیا  ات  يدماین  نوریب  رهطم 
یبوخ و هب  نم  لاح  ادخ  رکش  هدومرف و  تمحرم  نم  يارب  ار  ابع  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  و  دندرک ، هزیکاپ  تفاثک  اه و 

یم رب  دوخ  لها  يوس  هب  تمالـس  هب  هک  شاب  لاحـشوخ  ار ، وت  مهد  تراشب  هکنآ  ات  ما  هدمآ  وت  تعیاشم  يارب  نم  و  دـش ، رجنم  تیفاع 
(4 . ) مدش رادیبلاحشوخ  نایوگرکش و  مه  نم  دنشاب . یم  ملاس  مه  اهنآ  يدرگ و 

ییاهزیچ لماش  ایور  نیا  هک  اریز  ایور ؛ نیا  تاکن  رد  دنک  لمات  هک  هاگآ  كریز و  صخش  يارب  تسا  هتـسیاش  هک : هدومرف  موحرم  خیش 
هک  تسا 

*****
. ریبعت یب  هدوهیب و  ياه  باوخ  . 1

. تسا يرامیب  زا  ندش  بوخ  هناشن  هک  یکبس  یتحار و  . 2

. يدروآ ياج  هب  وت  هک  یتسود  يردارب و  نیا  رب  نیرفآ  . 3
ص 155. ج 2 ، يرون ، مالّسلاراد  . 4

{88 هحفص }
(1 . ) دنک یم  فرط  رب  ار  مشچ  كاشاخ  لد و  يروک 

تیم هزور  زامن و  نداد  رد  يراگنا  لهس  هرمث 
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هدومن لقن  ینارهت  لیلخ  ازریم  جاح  بانج  شراوگرزب  ردپ  زا  یلعّالم  جاح  بانج  اوقت  اب  راوگرزب و  خیش  مالّساراد ،»  » فیرش باتک  رد 
. دوب نارهت  نکاس  مردام  مدوب و  یّلعم  يالبرک  رد  نم  هک 

اب نم  دنتسکش ؛» ارم  ینیب  هار  نیب  رد  دندروآ و  وت  يوس  هب  ارم  مدُرم و  نم  مرسپ ! : » تفگ دمآ و  نم  دزن  مردام  هک  مدید  باوخ  رد  یبش 
. مدش رادیب  باوخ  زا  سرت  تلاح 

هب ار  شا  هزانج  هدرک ، تافو  ناتردام  دندوب : هتـشون  هک  دیـسر  متـسد  هب  ناردارب  زا  يا  همان  هک  دوب  هتـشذگن  باوخ  نیا  زا  يدایز  نامز 
. میداتسرف امش  دزن 

. دیشاب یم  فجن  رد  ار  امش  ردام  هزانج  دنتفگ  دندیسر ، هزانج  لمح  نارومام  یتقو 
. مدنام ّریحتم  دنتسکش  ار  ما  ینیب  دوب : هتفگ  هک  هموحرم  نآ  مالک  يانعم  رد  یلو  متفایرد  ار  دوخ  باوخ  قدص  یتسار و  نم 

، مدیـسرپ هزانج  ناگدننک  لمح  زا  ار  نآ  تلع  هدش ، هتـسکش  ناشیا  ینیب  مدید  مدوشگ ، وا  يور  زا  ار  نفک  دـندروآ ، ار  هزانج  هکنیا  ات 
ياه توبات  يور  ار  هموحرم  نآ  توبات  اهارـسناوراک  زا  یکی  رد  هک  دسر  یم  نامنهذ  هب  زیچ  کی  طقف  میناد ، یمن  ار  شتلع  ام  دـنتفگ 

میدوب هتشاذگ  رگید 
*****

. هرخآلا لزانم  فیرش  باتک  زا  . 1
. تساجنآ رد  مالسلا  هیلع  یبن  لفکلا  يذ  ترضح  هک  فجن  رهش  کیدزن  یلحم  مان  . 2

{89 هحفص }
یببـس نیا  زجب  رگید  هدیـسر ، هموحرم  نآ  هب  بیـسآ  تقو  نآ  رد  دیاش  دندنکفا ، نیمز  هب  ار  هزانج  دندرک و  يراک  دگل  مه  اب  ( 1) اهلام

. میناد یمن  هعقاو  نیا  يارب  رگید 
ردام لضفلاوبا ! ترضح  يا  مدرک : ضرع  هتشاذگ و  بانج  نآ  لباقم  مالسلا و  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  مدروآ  ار  مردام  هزانج  نم 
مهد یم  دهعت  نمو  دینک  فرط  رب  ار  وا  باذع  تیذا و  تسامـش ؛ هب  هدـنهانپ  نونکا  یلو  هدرواین ، ياج  هب  وکین  ار  شا  هزور  زامن و  نم 

. مهدب زامن  هزور و  وا  يارب  لاس  هاجنپ  نم  دینکب ، ار  وا  تنامض  امش  رگا  هک  نم  ياقآ  يا 
روش هک  مدید  باوخ  رد  یبش  تشذگ . یتدم  دش . يراگنا  لهـس  هحماسم و  وا  يارب  هزور  زامن و  نداد  رد  یلو  مدرک ؛ نفد  ار  وا  سپس 

. دننز یم  هنایزات  وا  هب  دنا و  هتسب  یتخرد  رب  ار  مردام  مدید  تسیچ ؟ منیبب  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  تساپرب . نم  هناخ  رد  یئاغوغ  و 
. دننز یم  هنایزات  ار  وا  هچ  يارب  متفگ :

هک یلوپ  نآ  مدش و  هناخ  لخاد  نم  دهدب . لوپ  غلبم  نالف  ات  مینزب  ار  وا  هک  میرومام  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  بناج  زا  ام  دنتفگ :
. مدرک زاب  تخرد  زا  ار  مردام  مداد و  ناشیا  هب  مدروآ .  دندرک ، یم  بلط 

(. مهدب مدوب  هتسب  دهع  دوخ  اب  هک  ( ) 2  ) تدابع لاس  هاجنپ  لوپ  اب  دوب  يواسم  دنتفرگ  نم  زا  باوخ  رد  هک  ار  یلوپ  رادقم  نآ 
*****

. نایاپراهچ . 1
سمخ تاکز ، جح ، هزور ، زامن ، هلمج  زا  هداد  رارق  غلاب  دارفا  هدـهع  رب  مالـسا  نید  هک  یتابجاو  ینعی  هللا ، قح  ینعی  اجنیا  رد  تدابع  . 2
نودـب طلغ و  اب  هدرک و  یم  يراگنا  لهـس  ای  هتفرگن و  هدـناوخن و  هزور  زامن و  هتفر و  اـیند  زا  هک  یـسک  يارب  دـناوت  یم  ناـسنا  هک  و ...

رـسپ رب  ردـپ  هزور  زامن و  عجارم  همه  ياوتف  هب  دریگب ؛ هزور  دـناوخب و  زامن  يرگید  صخـش  ای  شدوخ  هداد ، یم  ماجنا  ماـکحا  هب  هجوت 
. دنتسه نآ  باجتسا  هب  ًارثکا  نآ و  بوجو  هب  لئاق  عجارم  زا  یضعب  ردام  دروم  رد  اما  دشاب  یم  بجاو  گرزب 

{90 هحفص }
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: متفگ مدرب و  ضایر »  » باتک بحاص   ) یلع دّیـس  ازریم  اقآ  راوگرزب  دّیـس  تمدخ  متـشادرب و  ار  غلبم  فمدش آ ن  رادیب  باوخ  زا  یتقو 
.« دیهدب مردام  يارب  هدومرف  فطل  منک  یم  اضاقت  تسا ، تدابع  لاس  هاجنپ  لوپ  نیا 

، تسا یگرزب  قیقد و  روما  يواح  هک  ایور  نیا  رد  و  هدومرف : دهد  ياج  تمالس  هناخ  رد  ار  وا  ادخ  هک  مالَّـساراد »  » رد راوگرزب  خیـش  و 
یسک رب  روط  نیمه  دومن و  یتسـس  دیابن  هتـسب  دهع  ادخ  يارب  دوخ  رب  هچنآ  رد  هک  دنادب  و  دوش ، هتـسیرگن  تربع  هدید  هب  تسا  راوازس 

(1 . ) دوش یم  نشور  ادخ  صاخ  ءایلوا  ماقم  يدنلب  درگنب  تربع  هدید  هب  هک 

یفوتم يارب  هزور  زامن و  نداد  ریثات 

اجب هزور  زامن و  وا  دوب و  بلاط » یلع   » شمساهک دوب  یمداخ  اه ، مامح  زا  یکی  رد  نارهت ، رد  : » دومرف هک  هدش  لقن  ناگرزب  زا  یکی  زا 
؟ يروآ یم  لوپ  اجک  زا  وت  تفگ : رامعم  ینک . انب  یماّـمح  نم  يارب  مهاوخ  یم  تفگ : دـمآ و  اـهرامعم  زا  یکی  دزن  يزور  دروآ . یمن 

. تخاس وا  مسا  هب  یماّمح  وا  يارب  مه  رامعم  زاسب . مامح  ریگب و  لوپ  يراد  راک  هج  وت  تفگ 
نم هدمآ ، فرـشا  فجن  مالّـسلا  يداو  هب  بلاط » یلع   » مدـید باوخ  مدوب  فرـشا  فجن  رد  یتقو  هک  دـیوگ  یم  لیلخ  ّالم  جاح  موحرم 

؟ یتفرگ یم  هزور  هن  يدناوخ و  یم  زامن  هن  وت  هکنآ  لاح  يا و  هدمآ  فیرش  ناکم  نیا  هب  هنوگچ  وت  متفگ : مدرک و  بّجعت 
يازجادـخ هک  یهاشنامرک  دّـمحم  الم  جاـح  هک  باذـع ، يوس  هب  دـنربب  هک  اـهریجنز  لُـغ و  اـب  دـنتفگ  ارم  مدُرم ، هک  نم  ینـالف ! تفگ 

شریخ 
*****

. دیلقت عجارم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب 
. هرخآلا لزانم  فیرش  باتک  زا  . 1

{91 هحفص }
يارب دناوخب و  زامن  دریگب و  هزور  میارب  درک  ریجا  ار  صخش  نالف  و  دروآ ، ياج  هب  ّجح  نم  يارب  هک  تفرگ  بئان  ار  صخش  نالف  دهد 

باذـع زا  ارم  و  درک ، ادا  ار  همه  هکنآ  رگم  تشاذـگن  نم  هدـهع  هّمذ و  رب  يزیچ  رگید  و  ینالف ، ینالف و  هب  داد  ملاظم  ّدر  تاـکز و  نم 
. دهدب وا  هب  ریخ  يازج  دنوادخ  دومن ؛ صالخ 

زا ار  بلاط » یلع   » لاوحا دندمآ . نارهت  زا  یتعامج  یتدم  زا  دعب  هکنیا  ات  مدرک ، بّجعت  باوخ  نآ  زا  مدش و  رادیب  باوخ  زا  ناسرت  نم 
زامن و ّجح و  يارب  دندوب  هدش  بئان  هک  یـصاخشا  یّتح  دنداد ؛ ربخ  ارم  مدوب ، هدـید  باوخ  رد  نم  هک  روطنامه  اهنآ  و  مدیـسرپ ، ناشیا 

بجعت عقاو  اب  شندوب  قباـطم  دوخ و  ياـیور  یتسرد  زا  نم  و  دوب ؛ هدرب  ماـن  هتفگ و  نم  هب  باوخ  رد  هچنآ  اـبدوب  قباـطم  ًاـقیقد  وا  هزور 
.« مدرک

یم قیدـصت  ار  تسا  ّتیم  هب  تاریخ  ریاس  ّجـح و  زامن و  هزور و  باوث  ندیـسر  هرابرد  هک  ار  یتایاور  باوخ  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
دنک یم  قیدـصت  زین  و  دوـش ؛ یم  لـصاح  شیاـشگ  جَرَف و  وا  يارب  لاـمعا  نآ  هطـساو  هـب  دـشاب  تدـش  یگنت و  رد  هدرم  رگا  هـک  دـنک 

رد و  ( 1 ( ؛» دنرب یم  مالّسلا  يداو  هب  ار  شحور  هکنآ  رگم  دریمب  ملاع  برغ  قرش و  رد  هک  تسین  ینموم  چیه  : » دندومرف هک  ار  یتایاور 
دمحم ّـالم  جاـح  و  دـنیوگ . یم  نخـس  مه  اـب  دـنا و  هتـسشن  هقلح  هقلح  هک  ار  ناـشیا  مینیب  یم  اـیوگ  هـک  تـسا  هدـمآ  راـبخا  زا  یـضعب 

(2 .) دندوب نارهت  راکوکین  حلاص و  دارفا  ریخ و  لها  ياملع  زا  روکذم  یهاشنامرک 
*****

ص 268. ج 6 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  . 1
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  . 2
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ناسنا اب  لمع  نخس 

یم مّسجم  وا  ربارب  رد  یـصخش  دـنهن ، یم  شربق  نایم  رد  ار  وا  و  دور ، یم  ایند  زا  ناسنا  هک  یماگنه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
کلمع تنک  و  کنع ، اوفرـصنا  كوفلخف و  کلها  ناک  و  کلجا ، عاطقناب  عطقناف  کقزر  ناک  هثـالث ، اـنک  اذـه  اـی  : » دـیوگ یم  دوش و 

(1 « ) هثالثلا نوها  تنک  ّینا  اما  کعم  تیقبف 
وت زا  دنداهن و  اجنیا  رد  ار  وت  هک  وت  ناگتـسب  - 2 دش . عطق  وت ، گرم  ندیـسر  ارف  اب  هک  وت  يزور  قزر و  - 1 میدوب : زیچ  هس  ام  اقآ ! يا  »

«. مدوب رگید  زیچ  ود  زا  رتشزرا  یب  وت  دزن  نم  هک  دنچ  ره  دـنام  مهاوخ  وت  هارمه  هک  متـسه  وت  لمع  نم  و  - 3. دنتفر دندنادرگرب و  يور 
(2)

تمایق ات  خزرب  زا  وا  قیفر  نیرق و  ناسنا ، لمع 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  تیاور  رد  نینچمه 
هک متسه  وت  حلاص  لمع  نم  دیوگ : یم  یتسیک ؟ وت  دیوگ : یم  وا  هب  تیم  دوش . یم  رهاظ  ابیز  یصخش  تروص  هب  ربق  رد  نموم  لامعا  » 

. دنک یم  رهاظ  وا  رب  تشهب  زا  ناحیر  حور و  هاگنآ  يا . هداد  ماجنا  ایند  رد 
یم خساپ  یتسیک ؟ وت  دیوگ : یم  دنک و  یم  تشحو  وا  زا  تیم  هک  دوش  یم  رهاظ  وبدب  تشز و  رایسب  یصخش  تروص  هب  رفاک  لامعا  و 

بذعم نآ  اب  هک  دـنک  یم  لخاد  وا  هب  منهج  شتآ  زا  يداب  هاگنآ  يدروآ . یم  ياج  هب  ایند  رد  هک  متـسه  وت  تسیاشان  لامعا  نم  دـهد :
(3 .« ) دوش یم 

دنزرف و  دریگ ، یم  رارق  ترخآ  زور  نیلوا  ایند و  زور  نیرخآ  رد  دریم و  یم  یسک  هک  یماگنه  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
شلمع لام و  و 

*****
ج 3،ص 243. یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 1

. خزرب ملاع  زا  تفگش  ياه  ناتساد  باتک  زا  . 2
. خزرب ملاع  زا  زیگنا  تفگش  ياه  ناتساد  باتک  زا  ص 232 ، نیدحوملا ، هیافک  . 3

{93 هحفص }
صرح مامت  اب  مدوب و  صیرح  وت  هب  تبسن  یلیخ  نم  دیوگ : یم  دوش و  یم  شلام  هب  هجوتم  وا  دنک ، یم  ادیپ  لثمت  مسجت و  وا  لباقم  رد 
تنفک نفک ، کی  هزادنا  هب  دیوگ : یم  لام  تسا ؟ رادقم  هچ  وت  زا  نم  مهـس  هدش  هاتوک  ایند  زا  متـسد  هک  نونکا  مدرک  عمج  اروت  علو  و 

. ورب ریگب و  نم  زا  ار 
مهس و نالا  مدرک  یم  تیامح  امش  زا  یلیخو  متـشاد  یم  تسود  ار  اه  امـش  یلیخ  نم  هللاو  دیوگ : یم  دوش  یم  شنادنزرف  هجوتم  سپس 

. میراذگ ربق  رد  میربب و  تلبق  شیپ  ار  وت  هک  رادقم  نیمه  دنیوگ : یم  تسیچ ؟ امش  شیپ  رد  نم  بیصن 
نیگنس یلیخ  نم  يارب  وت  مدیشک و  تیمورحم  یتخـسوت و  دروم  رد  یلیخ  نم  هللاو  دیوگ : یم  دوش و  یم  هجوتم  شلمع  يوس  هب  هاگنآ 

ات يوش  یم  روشحم  هک  يزور  رد  تربـق و  رد  متـسه  وت  قیفر  نیرق و  نم  دـیوگ : یم  مراد ؟ هچ  وت  شیپ  رد  نم  نونکا  يدوـب  راوـشد  و 
. میوش هضرع  تراگدرورپ  رب  وت  نم و  هکنیا 

هتـسارآ تنیز و  اب  یلیخ  رظنم و  شوخ  هرهچ و  شوخ  وب و  رطع و  شوخ  یلیخ  هک  يدرف  کی  دـشاب  ادـخ  يایلوا  زا  هدرم  نیا  رگا  سپ 
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وت حلاص  لمع  نم  دـهد : یم  خـساپ  وا  یتسه ؟ یـسک  هچوت  دـیوگ : یم  امیـس  شوخ  درف  نآ  هب  باطخ  وا  دوش . یم  رهاظ  وا  شیپ  تسا 
وا دنهاوخ  یم  هک  ار  یناسک  دسانـش و  یم  دنیب و  یم  ار  شدوخ  هدنهد  لسغ  اجنآ  زا  دوش و  یم  یخزرب )  ) تشهب دراو  هاگ  نآ  متـسه .
یم رکنم  ریکن و  دوش  یم  ربق  دراو  هک  یماگنه  و  دننک . هلجع  هک  دنک  یم  ناشراداو  قیوشت و  دننک  نفد  ربق  رد  هدرک و  هزانج  عیعشت  ار 
یم زاب  تشهب  هب  ربق  زا  يرد  دـنک و  یم  راک  مشچ  هک  ییاجنآ  ات  دوش  یم  هداشگ  زاب و  شربق  هاگنآ  دـننک ؛ یم  باوج  لاوس و  دـنیآ و 

. شاب هدوسآ  تحار و  اجنیا  رد  دنیوگ : یم  وا  هب  دوش و 
{94 هحفص }

رد درف  نیرت  لکیه  دب  دوجوم و  نیرتوبدـب  قلخ و  نیرت  حـیبق  نیرت و  تشز  تروص  هب  شلمع  دـشاب  ادـخ  نانمـشد  زا  هدرم  يا  رگا  اما 
هدـنهد لسغ  مه  وا  مهد و  یم  تراشب  وت  هب  ار  نآ  میمح  بآ  ندیـشون  منهج و  هب  دورو  نم  دـیوگ : یم  وا  هب  دوش و  یم  رهاـظ  وا  شیپ 

. دیربن ار  هزانج  دینک و  ربص  دیوگ : یم  هزانج  نالماح  ناگدننک و  عییشت  هب  دسانش و  یم  دنیب و  یم  ار  شا 
ياهزرگ اب  دوش  یمن  ییوگخـساپ  هب  رداق  وا  دوش و  یم  ماجنا  باوج  لاوئـس و  دنیآ و  یم  رکنمو  ریکن  دوش و  یم  ربق  لخاد  هک  یتقو  و 

ریکن و دوش و  یم  زاب  شتآ  يوس  هب  شربق  زا  يرد  سپـس  دنیآ . یم  تشحو  هب  نآ  يادص  زا  تاناویح  مامت  هک  دـننز  یم  ار  وا  نیـشتآ 
يال زا  شزغم  هک  دـهد  یم  راشف  ار  وا  نانچ  دوش و  یم  گنت  نانچ  وا  ربق  هاگنآ  شاب  اجنیا  رد  لاـح  نیرتدـب  اـب  دـنیوگ : یم  وا  هب  رکنم 

. دیآ یم  نوریب  شندب  تشوگ  اه و  نخان 
(1 ...« ) تمایق و زور  ات  دننز  یم  شین  ار  وا  دنک و  یم  طلسم  وا  رب  ار  نیمز  تارشح  اه و  برقع  اهرام و  دنوادخ  و 

خزرب گرم و  فلتخم  تالاح  نایب  لمع و  مّسجت 

دیسر منهذ  هب  داتقا و  يا  هنهک  هبورخم و  ربق  رب  مرذگ  هلح » » رهـش رد  يزور  تسا : هتـشون  دوخ  تافلوم  زا  یـضعب  تشپ  رد  یلح  همالع 
؟ تسا هنوگچ  وا  نلاح  تسیک و  هک  متسناد  یم  دیدرگ و  یم  رهاظ  نم  رب  ربق  نیا  بحاص  تالاح  شاک  هک 

. درک مالس  نم  رب  دمآ و  نوریب  ربق  نآ  زا  ورشوخ  یناوج  دش و  هتفاکش  ربق  نآ  هک  مدید  هاگان  ما  هداتسیا  ربق  نآ  رب  هک  مدید  باوخ  رد 
زا مدوب  یصخش  نم  تسا و  نم  نآ  زا  ربق  نیا  هک  نادب  تفگ : سپ 

*****
. خزرب ملاع  زا  تفگش  ياه  ناتساد  باتک  زا  ص 225 . ج 6 ، راونالاراحب ؛ یسلجم ، رقاب  دمحم  . 1

{95 هحفص }
زا دوبن  دیدش  ضرم  هک  لوا  زور  دنچ  مدش  ضیرم  مدوب . سک  یب  ریقف و  مدوب و  هدـمآ  هلح  هب  ملاع  بلط  يارب  هک  نیمز  قرـشم  بلاط 

. دش لکشم  راک  مدش و  يرتسب  نم  هدش و  دیدش  ضرم  هک  نآ  ات  متفر  یم  نوریب  بیبط  اذغ و  اود و  يارب 
یسرپ لاوحا  تسـشنب و  نمنیلاب  رب  درک و  مالـس  نم  رب  هدمآ و  نوریب  زا  هک  مدید  ار  ینارون  ورـشوخ و  یـصخش  يرامیب  جوا  رد  يزور 

. درک ینابرهم  هدومن و 
. درک ربص  هب  رما  دومن و  تیلست  داد و  يرادلد  ارم  مدرک  تیاکش  وا  هب  تبرغ  یسک و  یب  ضرم و  تدش  زا 

نیا تفگ : تشگرب و  رگید  یـصخش  اب  تفر و  دوز  مراد . تنم  متفگ : دـنک ؟ هجلاعم  ار  وت  هک  مروایب  یبیبط  وت  يارب  یهاوخ  یم  تفگ :
. دنک هجلاعم  ار  وت  دهاوخ  یم  تسا  بیبط 

ضرم دیسر  یم  وا  تسد  هک  اج  ره  دروآ و  الاب  ار  شتسد  مک  مک  ودیلام  ار  ام  میاهاپ  ناتـشگنا  هتـسشن و  نم  ياهاپ  دزن  بیبط  نآ  سپ 
. مدیدرگ یم  هدوسآ  دیدرگ و  یم  رود  عضوم  نآ  زا 

نآ تفر و  مه  مود  صخـش  نآ  ما و  هداتـسیا  لزنم  نآ  جـنک  رد  ناسرت  هک  مدـید  ار  دوخ  هاگان  دیـسر  نم  موقلح  هب  وا  تسد  هک  نآ  ات 
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. تسا هداتفا  يا  هزانج  نم  رتسب  رد  مدید  دش و  نم  رطاخ  یلست  ثعاب  هداتسیا و  هدمآ  نم  دزن  هب  لوا  صخش 
يا تفگ : نم  هب  دش و  هناور  ناشیا  اب  مه  لوا  صخـش  نآ  هک  تشذـگن  يزیچ  درم . هراچیب  نیا  هآ  تفگ : دـمآ و  رد  زا  یـصخش  هاگان 
نفد هدروآ  ناتـسربق  هب  دـندرک و  نفک  هداد و  لسغ  دـندرب و  ار  نآ  هکنیا  ات  متفر ؛ هارکا  اب  مه  نم  ایب . هزاـنج  عییـشت  يارب  مه  وت  بیرغ 

تشحو رب  هظحل  ره  و  دندرک .
{96 هحفص }

. دیدرگ یم  نوزفا  نم 
. مینک نیقلت  ار  هزانج  نیا  هکنآ  ات  نامب  تفگ : دیدرگ و  عنام  صخش  نآ  مدرگرب  متساوخ  مه  نم  دنتشگرب  نارگید  هکنآ  ات 

اب ارم  ًارابجا  اما  مدرک  ابا  نم  دومن . رما  ربق  رد  ندش  لخاد  هب  ارم  صخـش  نآ  دـش و  هتفاکـش  ربق  هک  مدـید  هاگان  میتفر  ربق  يالاب  هب  سپ 
. مدنام ریحتم  مدید ؛ هدیباوخ  ربق  نآ  رد  ار  دوخ  نم  دمآ و  مه  هب  ربق  درب و  ربق  هب  دوخ 

لیئارزع تفگ : رگید ؟ صخـش  نآ  وت . حـلاص  لـمع  تفگ : یتـسیک ؟ وت  متفگ : يدرم . هک  يدوب  نآ  وت  تفگ : نم  هب  صخـش  نآ  سپ 
؟ دوش یم  هچ  سپ  متفگ : دوب .

يروصق غاب و  رد  وو  مدـش  کلم  نآ  لخاد  نم  دـیدرگ و  نایامن  یکُلم  دـش و  هدوشگ  ربق  رد  یباـب  درک ، هراـشا  سپ  تسا . ریخ  تفگ :
زا نم  دیدرگ و  دوخ  ربق  لخاد  تفگ و  ار  نیا  مدش . وت  اب  هملاکم  تاقالم و  هب  رومام  هکنیا  ات  درک  لابقتـسا  ارم  يا  هیروح  مدش و  دراو 

(1 . ) مدش رادیب  باوخ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تما  دنمتداعس  نانز 

: دنوش یم  روشحم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  اب  مه  تمایق  رد  دنرادن و  ربق  باذع  نانز  زا  هورگ  هس  دندومرف : مالسا  زیزع  ربمایپ 
. دزاسب دوخ  رهوش  یتسدگنت  رقف و  اب  هک  ینز  فلا -

(2 . ) دهدن تسد  زا  ار  دوخ  يرابدرب  رربص و  رهوش  یقالخادب  اب  هک  ینز  ب -
زا  يراب  ای  هلیسو  نیدب  دشخبب و  رهوش  هب  ار  دوخ  هیرهم  هک  ینز  ج -

*****
. خزرب ملاع  زا  تفگش  ياه  ناتساد  باتک  زا  ص 853 ، یقارع ، مالساراد  . 1

قالخادب نادرم  نینچ  يارب  یناوارف ، تازاجم  يددـعتم  تایاور  رد  اریز  تسین ، یقالخادـب  رد  درم  ندوب  دازآ  هلمج  نیا  يانعم  هتبلا  . ) 2
.( دروخ یم  مشچ  هب 

{97 هحفص }
(1 . ) دنک هیهت  وا  يارب  یتاناکما  ای  هتشادرب و  وا  شود 

خزرب رد  لامعا  راثآ  ندید  هناقداص و  يایور 

نابوخ زا  یکی  شندرم  زا  سپ  دوب ، مرگرس  یمارح  لغـش  هب  شرمع  رخآ  لاس  دنچ  هک  نسح » خیـش   » مان هب  دوب  یناوخ  هضور  نامز  رد 
هب هرظنم  نیا  دور و  یم  ـالاب  شنازیوآ  ناـبز  ناـهد و  زا  شتآ  ياـه  هلعـش  هایـس و  شا  هرهچ  تسا و  هنهرب  هک  دـنیب  یم  باوخ  رد  ار  وا 

. دنک رارف  صصخش  نا  هک  دوب  كانتشحو  يروط 
یـسابل اب  هتـشاد و  دیفـس  يا  هرهچ  هک  یلاح  رد  شخب  حرف  ياضف  رد  نکیل  دـنیب  یم  ار  وا  زاـب  یلماوع  یط  یتاـعاس و  نتـشذگ  زا  سپ 

نامه امش  دسرپ : یم  یلب . دیوگ : یم  دیتسه ؟ نسح » خیش   » امش دسرپ : یم  دور و  یم  شکیدزن  لاحشوخ  دوب . هتسشن  يربنم  يور  وکین 
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. یلب دیوگ : دیدوب ؟ هجنکش  باذع و  تلاح  نا  رد  هک  دیتسه 
مرگرـس مارح  راک  هب  ایند  رد  هک  تسا  یتاعاس  ربارب  رد  یلوا  تلاح  نآ  دـیوگ : یم  دـسرپ ، یم  ار  شلاح  ندـش  نوگرگد  ببـس  هاگنآ 

یم ار  مدرم  مدومن و  یم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دای  صـالخا  يور  زا  هک  تسا  یتاـعاس  ربارب  رد  بوخ  تلاـح  نیا  مدوب و 
يدید . هک  تسا  نامه  مور  یم  اجنآ  نوچ  مشاب و  یم  یتحار  یشوخ و  لامک  رد  متسه  اجنیا  ات  مدنایرگ و 

دنرب . یم  ارم  مناوت و  یمن  تفگ : ورن . اجنآ  این و  نییاپ  ربنم  زا  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ : وا  هب 
هرذ يا  هزادنا  هب  سک  ره  « ؛ دشاب یم  هری » ًارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  ًاریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  : » هفیرش هیآ  ایور  نیا  قدص  دهاش 

کین راک  يا 
*****

. خزرب ملاع  زا  تفگش  ياه  ناتساد  باتک  زا  هحفص 75 ، عیددعلا ، ظعاوم  . 1
{98 هحفص }

.« دید دهاوخ  ار  نآ  دهد  ماجنا  رّش  راک  يا  هرذ  هزادنا  هب  مه  سک  ره  دنیب و  یم  ار  نآ  دروآ  ياجب 
تیب لها  تعافـش  هب  هکنیا  ای  دوش  مامت  شا  يراکهنگ  تاعاس  باذع  قاقحتـسا  هک  یتقو  ات  تسوا  یخزرب  تلاح  نیا  هک  دنامن  هتفگان 

(1 . ) دوب دهاوخ  هتسویپ  یشوخ  تاجن و  لها  ماجنارس  دوبن ، یلاخ  تبحم  زا  شلد  هتشاد و  نامیا  نوچ  دبای و  تاجن  مالسلا  مهیلع 

همشچ ندرک  روک  هطساو  هب  مشچ  يروک 

یم ار  یگدـنز  نآ  راشرـس  هدافتـسا  زا  دوـب و  هدـیرخ  یکلم  رمع  رخاوا  رد  ناگتـسب  زا  یکی  دوـمرف : اوـقت  ملع و  لـها  ناـگرزب  زا  یکی 
؟ یتسه انبان  خزرب  رد  ارچ  هک  دندیسرپ  ار  شتلع  وا  زا  دوب ؛ روک  هک  یلاح  رد  دندید  ار  وا  شگرم  زا  سپ  دنارذگ .

رب بآ  نآ  زا  دـندمآ و  یم  رواجم  هد  یلاها  هک  دوب  ییاراوگ  بآ  همـشچ  يزرواشک آ ن  نیمز  طسو  مدوب  هدـیرخ  هک  ار  یکلم  تفگ :
زا مدوس  هکنیا  يارب  ودش  یم  بارخ  نم  تعارز  يرادقم  ناشدمآ  تفر و  هطساو  هب  دندرک  یم  باریـس  ار  دوخ  تاناویح  دنتـشاد و  یم 

ناگیاسمه مدیناکـشخ و  هدومن و  روک  ار  همـشچ  نآ  چک  گنـس و  كاخ و  هلیـسو  هب  مریگب  ار  تفر  دـمآ و  هار  دوشن و  مک  هعرزم  نآ 
. تسا بآ  همشچ  نآ  ندرک  روک  هطساو  هب  نم  يروک  نیا  دننک و  هعجارم  يرود  هار  دندش  روبجم  بآ  ندروآ  يارب  مه  هراچیب 

ددرگ ناگیاسمه  هدافتـسا  دروم  ات  دنزاس  يراج  ار  همـشچ  نآ  دننک و  محر  نم  رب  اه  ثراو  رگا  تفگ : دراد ؟ يا  هراچ  ایآ  متفگ : وا  هب 
نم لاح 

*****
. خزرب ملاع  زا  تفگش  ياه  ناتساد  زا  لقن  هب  ص 243 ، بیغتسد ، دیهش  تفگش  ياه  ناتساد  . 1

{99 هحفص }
. ددرگ یم  بوخ 

هک مدید  ییانیب  تلاح  اب  ار  موحرم  نآ  يدنچ  زا  سپ  دـندوشگ  ار  همـشچ  دـنتفریذپ و  مه  اهنآ  مدرک  هعجارم  شا  هثرو  هب  دومرف : ناشیا 
. درک یم  رکشت  نم  زا 

متـس شدوخ  هب  هدومن  متـس  یـسک  رگا  تَبَـسَتکا » اَم  اهیَلَع  َو  تَبَـسَک  اماَهل  : » تسا هدرک  دوخ  هب  دنک ، یم  هچ  ره  هک  دـنادب  دـیاب  یمدآ 
رد تسا و  رـس  یب  شدوـخ  یخزرب  فـقاو  رد  هدـیرب  ار  یـسک  رـس  رگا  تسا . هدرک  یکین  شدوـخ  هب  هدرک  یکین  هب  یـسک  رگا  هدرک ،

اهیلع يربک  بنیز  ترـضح  هک  تساجنیا  زا  مادـقالا » یـصاونلاب و  ذـخویف  : » دـیامرف یم  هچنانچ  تسا  هدـیچیپ  مه  هب  شیاپ  رـس و  منهج 
ادـج ار و  تدوخ  تسوپ  رگم  يدـیربن  «: » کسار الا  تعطق  ام  كدـلج و  الا  تیرف  اـم  و  : » دومرف نوعلم  نآ  هب  دـیزی  سلجم  رد  مالـسلا 
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(1 .« ) ار دوخ  رس  رگم  یتخاسن 

هکنپ عرتخم  شاداپ 

: دومرف ناشیا  هک  درک  لقن  طایخ  یلعبجر  خیش  نادرگاش  زا  یکی 
.« دنتشاذگ نآ  عرتخم  يولج  يا  هکنپ  خزرب  رد  مدید  دندروآ ، هیده  میارب  یکچوک  هکنپ  يزور  »

: دنک یم  تلالد  هک  تسا  یتایاور  موهفم  هدننک  دیئات  هفشاکم ، نیا 
لوسر زا  یثیدـح  رد  دـننام . یمن  شاداپ  یب  دنـشاب ، هداد  ماجنا  يا  هتـسیاش  ياهراک  رگا  یلو  دـنور  یمن  تشهب  هب  نارفاک  هک  دـنچ  ره 

: دندومرف هک  تسا  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 
شاداپ  ار  وا  دنوادخ  رفاک ؛ ای  دشاب  ناملسم  دنک ، کین  راک  سک  ره  »

*****
. خزرب ملاع  زا  تفگش  ياه  ناتساد  زا  لقن  هب  ص 243 ، بیغتسد ، دیهش  تفگش  ياه  ناتساد  . 1

{100 هحفص }
ماجنا یکین  راک  ای  دشاب و  هداد  يا  هقدـص  ای  دـشاب  هدرک  یمحر  هلـص  رگا  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  رفاک  هب  شاداپ  دـش ؛ ضرع  دـهد . یم 

ششاداپ هنوگچ  ترخآ  رد  دش : ضرع  دهد . اهنیا  دننام  یتمالس و  دنزرف و  تورث و  وا  هب  اهراک  نیا  شاداپ  هب  یلاعت  يادخ  دشاب ، هداد 
(1 ...(« ) دناشچب وا  هب  رتمک  یباذع  دومرف : دهد ؟

؟ دنوش یم  روشحم  ناویح  تروص  هب  تمایق  زور  رد  یضعب  هنوگچ 

: دـیامرف یم  یـسلجم  همـالع  دـنوش . یم  رـشحمدراو  ناویح  تروص  هب  مدرم  زا  يا  هدـع  تماـیق  زور  رد  هک  هدـمآ  يددـعتم  تاـیاوررد 
نیا يا  هدع  ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاوئس  نیا  نونکا  دشاب . یم  عون  یس  دنوش ، یم  روشحم  اه  نآ  لکش  هب  مدرم  زا  یضعب  هک  یتاناویح 

؟ دنوش یم  رشحم  دراو  هنوگ 
 : مینک یم  هجوت  تیاور  دنچ  هب  خساپ  زا  شیپ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  - 1
دنراد تسود  هک  دنتسه  یناهاشداپ  نامکاح و  ریش ، اما  دنفسوگ . كوخ و  گس ، هابور ، گرگ ، ریش ، دنهورگ : شش  ام  نامز  رد  مدرم 

رد هک  دنتـسه  يا  هبـسک  راجت و  گرگ ، اما  و  دنکن ؛ یگداتـسیا  ناشداسف  ربارب  رد  يدحا  یلو  دننک ، ملظ  دنـشاب و  طلـسم  یـسک  ره  رب 
؛ دنشورفب رت  نارگ  ات  دنیاتس  یم  ار  نآ  شورف ، يارب  یلو  دنرخب ، رت  نازرا  ات  دننک  یم  تّمذم  ار  نآ  سنج ، ندیرخ  تقو 

؛ دنرادن لوبق  لد  رد  دنروآ ، یم  نابز  هب  ار  هچنآ  و  دنا ، هداد  رارق  ناشیایند  يارب  يا  هلیسو  ار  نید  هک  دنتسه  یناسک  هابور ، اما 
*****

. خزرب ملاع  زا  تفگش  ساه  ناتساد  باتک  زا  لقن  هب  ص 105 ، تبحم ، يایمیک  . 1
{101 هحفص }

یتشز لمع  ره  هب  دنتوهش و  ریسا  لیلذ و  هک  یناسک  نینچمه  دنراد و  هنانز  راتفر  هک  دنتـسه  نز  هیبش  هک  دنتـسه  ینادرم  اه ، كوخ  اما 
. دنهد یم  تبثم  خساپ  دنوش ، یم  توعد  هک 

ار شنابز  يولج  هک  یـسک  عقاو  رد  . ) دننک یم  مارتحا  ار  وا  شنابز  سرت  زا  مدرم  هک  يروط  هب  تسا ، شاحف  نابز و  دب  ناسنا  گس ، اما 
مارتحا ار  وا  دنک  ینابز  دب  ای  دـهد  شحف  اهنآ  هب  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  مدرم  دـیا و  یم  نوریب  شناهد  زا  تشز  ياه  فرح  دریگ و  یمن 
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رهاظ رد  هچرگ  صخـش  نیا  دشک ، یم  دایرف  داد و  شیاه  هچب  نزرـس و  دنک و  یم  ادـص  رـس و  هشیمه  لزنم  رد  هک  نیا  ای  و  دـننک ، یم 
.( دوش یم  رشحم  فص  دراو  گس  تروص  هب  تمایق  رد  دراد و  ار  نآ  تلصخ  يوخ و  تسا و  گس  نطاب  رد  یل  تسا و  مدآ  لکش 

یم ار  شناوختسا  دنروخ و  یم  ار  وا  تشوگ  دنرب ، یم  ار  وا  يوم  رورش  دارفا  دنفـسوگ  دننام  هک  تسا  ینامیا  اب  صخـش  دنفـسوگ ، اما 
(1 ( »!؟ دنک هچ  كوخ  گس و  هابور و  گرگ و  نایم  دنفسوگ  دننکش 

دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  - 2
( ِباسِحلا َنِم  ُهللا  َغَرفَی  یّتَح  ُسانلا  ُمُهاَّط  وَتَیرَّذلا  ِرَوُصلا  ِیف  َنُولَعُجی  َنیّرِبَکَتُملا  َّنِا  )

ناحبـس دـنوادخ  اـت  دـننک ، یم  لاـم  دـگل  اـپ  ریز  ار  اـهنآ  مدرم  دـنوش و  یم  روشحم  هچروم  تروص  هب  تماـیق  زور  ربکتم  ياـه  ناـسنا 
(2 . ) دنک مامت  ار  لامعا  هب  یگدیسر 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  - 3
*****

. هناگشش باوبا  قودص ، خیش  لاصخ  . 1
«. نیربکتملا باقع   » باب لامعالا ، باقع  قودص ، خیش  . 2

{102 هحفص }
( ُراّنلا َلَخُدی  یتَح  ٍلُجَر  هروُص  یف  هَّرَّذلا  َلثِم  َهَمایِقلا  موَی  یلاعَت  ُهللا  ُهَرَشَح  ُهَرَقحَتساَو  ِهیَلَع  َلَواطَت  َو  ٍریقَف  یلَع  یَغب  نِم  )

، درامش کچوک  ریقحت و  ار  وا  و  دنک ، یـشورف  رخف  ربکت و  وا  لباقم  رد  و  دهدن ) ار  وا  قح  و  ، ) دیامن ملظ  یناوتان  ریقف و  هب  هک  یـسک  »
(1 .« ) دوش منهج  لخاد  هک  نیا  ات  دنک ، یم  روشحم  ناسنا  لکش  هب  اما  هچروم ، هزادنا  هب  ار  ربکتم  ملاظ  نآ  تمایق  زور  گرزب  دنوادخ 

ناـسنا لکـش  هب  هچروم و  هزادـنا  هب  تماـیق  زور  ملاـظ  ناـسنا  هک  تسا  هدـمآ  یتـیاور  رد  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  شیپ  اـجنیا  هک  یلاوس 
؟ تسیچ تیاور  ود  نیا  هطبار  ددرگ . یم  رهاظ  هچروم  لکش  هب  ربکتم  ناسنا  دیامرف  یم  يرگید  تیاور  رد  دوش و  یم  روشحم 

رطاخ هب  دنتشاد ، یـشنم  گرزب  رورغ و  ساسحا  نارگید  هب  تبـسن  ناشدوخ  دوجو  رد  ود  ره  ملاظ  ربکتم و  ناسنا  هک  تسا  نینچ  خساپ 
هتـسکش بذاک  رورغ  نآ  ات  درک  دهاوخ  روشحم  هچروم  هزادـنا  رد  ار  اهنآ  مه  دـنوادخ  دـندوب ، كرتشم  رورغ  ربک و  رد  ود  ره  هک  نآ 

(2 . ) دنسرب ناشلامعا  يازس  هب  دوش و 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  رد  مدرم  نطاب  توکلم و 

روصلا یف  خفنی  موی   » هیآ هرابرد  ناشیا  زا  و  دوب ؛ هتسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  کیدزن  يراصنا ، بویاوبا  لزنم  رد  لبج  نبذاعم 
دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک . لاوس  ( 3 ...« ) اجاوفا نوتاتف 

: دندومرف سپـس  دش ؛ يراج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  كرابم  نامـشچ  زا  گشا  يدرک و  شـسرپ  یگرزب  عوضوم  زا  ذاعم ! يا 
هد  رد  نم  تّما  تمایق  زور  »

*****
ص 214. ج 7 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  . 1

؟ دنوش یم  روشحم  ناویح  لکش  هب  یناسک  هچ  باتک  زا  لقن  هب  . 2
.18 (، 78) ءابن . 3

{103 هحفص }
: زا دنترابع  اه  نآ  تسا . هدرک  ادج  ناناملسم  ریاس  زا  ار  اه  نیا  باسح  ناحبس  دنوادخ  هک  دنوش  یم  روشحم  فلتخم  هورگ 
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؛ دنوش یم  رشحم  فص  دراو  نومیم  تروص  هب  هک  نانآ  زا  یضعب  - 1
؛ دندرگ یم  دراو  كوخ  نوچ  یضعب  - 2

؛ دنیآ یم  نوگژاو  يا  هدع  - 3
دنوش ؛ یم  رشحم  فص  دراو  نادرگرس  روک و  یهورگ  - 4

، دندرگ یم  رضاح  تمایق  رد  دنروعش ، لقع و  دقاف  هک  یلاح  رد  لال ، ورک  یضعب  - 5
ترفن نآ  يوب  زا  رـشحم  لها  مامت  تسا و  يراج  ناشناهد  زا  باعل  كرچ و  هک  يا  هنوگ  هب  دنوج ، یم  ار  دوخ  ياه  نابز  يا  هدـع  - 6

؛ دنیامن یم  رود  ار  ناشدوخ  و  دنراد ،
؛ دنوشیم رشحم  دراو  هدش  عطق  ياپ  تسد و  اب  یضعب  - 7

؛ دنیآ یم  دنا ، شتآ  زا  ییاه  نوتس  هنت و  هب  نازیوآ  هک  یلاح  رد  يا  هدع  - 8
؛ تسا رتدب  هدرم  يوب  زا  ناشدنگ  يوب  یضعب  - 9

(1 .« ) دنوش یم  روشحم  ناشتسوپ  هب  هدیبسچ  برچ و  دنلب و  نهاریپ  اب  یهورگ  - 10
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دعب 

نیا رطاخ  هب  دنوش ، یم  روشحم  نومیم  تروص  هب  هک  یناسک  اما  »
*****

یـشغت نارطق و  نم  مهلیبارـس  » هایآ ریـسفت  لیذ  رد  یـسربط  موحرم  دننک ، یم  اهنآ  نت  رب  ندب ، هب  هدـیبسچ  برچ و  نهاریپ  ارچ  هکنیا  . 1
(، 50  / میهاربا  ) دنناشوپ یم  شتآ  زا  ار  ناشیاه  تروص  تسا و  لاعتشا )  لباق  يوبدب  هدنبـسچ  هدام   ) نارطق زا  ناشـسابل  رانلا ؛» مههوجو 

. دنشچ یم  رتشیب  ار  باذع  ددرگ و  یم  رتشیب  لاعتشا  ببس  نغور  دسر ، یم  ندب  رب  شتآ  یتقو  هک  نیا  يارب  دیامرف : یم 
{104 هحفص }

؛ دنا هدوب  نیچ  نخس  ماّمن و  ایند  رد  هک  تسا 
یم یگدنز  مارحه  ار  زا  دـندروخ و  یم  مارح  لام  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنوش ، یم  رـشحم  فص  دراو  كوخ  تروص  هب  هک  يدارفا  و 

؛ دندرک
؛ دنا هدوب  راوخابر  ایند  رد  اه  نیا  دنوش ، یم  روشحم  نوگژاو  هک  یناسک  و 

دنا ؛  هدرک  یم  مکح  قحان  هب  ایند  رد  اه  نآ  دنوش ؛ یم  روشحم  روک  هک  یصاخشا  اما  و 
؛ دندوب دنسپ  دوخ  یضار و  دوخ  زا  ناشلامعا  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  يارب  دنتسه ، لال  رک و  هک  یناسکو 

یمن لمع  دنتفگ  یم  دوخ  هچنآ  هب  دوبن و  یکی  ناشلامعا  اب  ناشراتفگ  هک  دندوب  یتاضق  املع و  دـنوج ، یم  ار  دوخ  نابز  هک  یناسک  اما 
نخس دندوب ، نازیوآ  نیشتآ  ياه  نوتـس  هب  هک  یناسک  و  دندوب ؛ رازآ  هیاسمه  دوب ، هدش  عطق  ناشیاهاپ  اه و  تسد  هک  يدارفا  و  دندرک ؛

؛ دندرب یم  ملاظ  ناهاشداپ  يارب  ار  مدرم  رابخا  هک  دندوب  سولپاچ  دارفا  اه و  نیچ 
دندوب و تاوهش  لیلذ  ریـسا و  ودندوب  ندرب  تذل  ینار و  توهـش  لابند  هشیمه  یگدنز  رد  دنتـشاد ، رادرم  زا  رتدب  يوب  هک  یـصاخشا  و 

؛ دنداد یمن  تاکز  سمخ و  دننام  دنوادخ ، قح  دوب و  توهش  مکش و  ناشمغ 
دوخ زا  ودنتـسناد  یم  رتـالاب  نارگید  زا  ار  دوـخ  اـیند  رد  هک  دـندوب  يدارفا  دنتـشاد  نت  رب  ینغور  برچ و  دـنلب و  نهاریپ  هک  یناـسک  و 

(1 . ) دندوب ربکتم  یضار و 
*****

روشحم ناویح  لکش  هب  یناسک  هچ  باتک  زا  لقن  هب  ص 493 ، ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  هیآ 18 ؛ ابن  هروس  ریسفت  ج 5 ، نایبلا ، عمجم  . 1
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؟ دنوش یم 
{105 هحفص }

خزرب زا  هدنزومآ  ییاه  ناتساد  مراهچ : لصف 

كانتشحو ینداد  ناج 

{107 هحفص }
: دندرک لقن  ( 1 ( ) یفشک رفعج  دیس  اقآ  هون  یفشک و  هللا  ناحیر  دنزرف   ) یفشک يدهم  دیس  اقآ  زا  یکارا  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح 

( زوس ناج   ) بلقلا قرحم  سب  زا  دیآ ، یم  طایح  زا  يزوسرگج  هلان  يادص  هک  مدید  مدوب ، هدیباوخ  قاتا  رد  مدوخ  هناخ  رد  بش  کی  »
کی تسا ، یکچوـک  نیا  هب  هک  اـم  طاـیح  نیا  رد  مدـید  مدرک  زاـب  ار  رد  متفر  تسا ! ربـخ  هـچ  هـک  متـساخرب  باوـخ  زا  ناـساره  دوـب ،

رد مدرک  راک  ره  هرجح  تشپ  مدیود  تساه . هرجح  نیا  زا  یکی  زا  ادص  دـشاب و  یم  هرجح  شرود  ات  رود  تسا و  گرزب  يارـسناوراک 
دنا و هدیچ  وا  يور  یگرزب  ایـسآ  گنـس  هداتفا و  تسا ، نارهت  رازاب  لها  هک  میاقفر  زا  یکی  مدـید  مدرک . هاگن  رد  فاکـش  زا  دـشن ! زاب 

! دنز یم  ادص  دراد  ریز  نآ  وا  دنک و  یم  عوفدم  وا  ناهد  يوت  الاب  نآ  زا  تبیه  دب  صخش  کی 
باوج ًالـصا  ینک ! یم  راتفر  هنوگ  نیا  ام  قیفر  اب  ارچ  هک  مدرک  سامتلا  صخـش  نآ  هب  هچ  ره  دشن ، زاب  رد  مدرک  هچ  ره  مدش ، تحاران 

؟ یتسه هک  وت  تفگن  یتح  دادن و 
. دش حبص  ات  فدیرپ  یلکب  مرس  زا  باوخ  یلو  باوختخر  يوت  مدمآ  دوب . يدب  عضو  یلیخ  متشگرب  مدش . هتسخ  هک  مداتسیا  ردق  نآ 

. مدز رد  اقآ و  داوج  ازریم  هناخ  رد  متفر  تعرس  هب  متشادن ، ندناوخ  زامن  لاح 
ضبق لاح  رد  تعاس  نآ  رد  صخـش  نآ  تسا . هفـشاکم  نیا  دـیا ، هدرک  ادـیپ  یماقم  امـش  تفگ : مدـید . يزیچ  نینچ  نم  متفگ : اقآ  هب 

ندش حور 
*****

وا هب  تشاد و  يدایز  دـمآ  تفر و  ناشیا  اب  دوب و  دـنمقالع  یلیخ  وا  سرد  هب  دـش . اقآ  داوج  ازریم  صاـخ  ناراـی  زا  رمع  رخاوا  رد  وا  . 1
. دیزرو یم  تّدوم  صالخا و 

{108 هحفص }
(1 . ) تسا هدرک  توف  تعاس  نامه  رد  قیفر  نآ  هک  دمآ  همان  دعب  مدرک . تشاددای  ار  زور  نآ  خیرات  نم  تسا . هدوب 

درک رود  ناتسربق  لها  زا  ار  باذع  ییوناب  ياروشاع  ترایز 

هب رهـش  نوریب  هربقم  رد  اه  بش  ترخآ  هشیدنا  رد  هشیمه  هک  حـلاص ، لضاف و  دوب  يدرم  يزور  دـنک : یم  لقن  شباتک  رد  يرون  همالع 
. درب یم  رس 

رد مه  ار  وا  گرم ، زا  سپ  دوب ، هدـش  ( 2  ) یچکرمگ یگرزب  رد  دـندوب و  هدـنارذگ  مه  با  ار  یلاسدرخ  نارود  هک  تشاد  يا  هیاسمه 
. دندرپس كاخ  هب  دوب  درم  نآ  لزنم  کیدزن  هک  ناتسروگ  نآ 

! تسا رادروخرب  یهلا  ياه  تمعن  زا  هک  دنیب  یم  یشوخ  لاحرد  ار  وا  حلاص  درم  هک  دوب  هتشذگن  یچکرمگ  گرم  زا  هام  کی 
وت تشز  راـک  دـشاب و  بوخ  تنورد  هک  يدوبن  یـسک  وت  مربخ ، اـب  وت  نوریب  نورد و  رخآ و  لوا و  زا  نم  دـیوگ : یم  دور و  یم  وا  دزن 

تراک يدناسر ، يرای  ار  يا  هدیدمتس  هن  يزرو و  لاغتشا  لغش  نآ  هب  هک  درک  یم  باجیا  یترورض  هن  هیقت و  هن  دوش ، تحـص  رب  لمح 
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؟ يدیسر ماقم  نیا  هب  اجک  زا  سپ  سب ، دوب و  روآ  باذع 
رگنهآ فرشا  داتـسا  رـسمه  لبق  زور  اما  مدوب ، باذع  نیرت  تخـس  رد  زورید  ات  گرم  هظحل  زا  نم  یتفگ ، هک  تسا  نانچ  يرآ ، تفگ :

هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هبترم  هس  بشید  دومن ) رترود  شربـق  زا  مدـق  هاـجنپ  هب  هراـشا  ) دـندرپس شکاـخ  هب  اـجنیا  رد  هتفر و  اـیند  زا 
. دندمآ شندید 

تمعن  رد  نم  اذل  دنرادرب ، ناتسروگ  نیا  زا  ار  باذع  دندومرف : موس  راب 
*****

زا لقن  هب  ص 58 ، یخزرب ، ياه  هدید  تایاکح  باتک  زا  یکارا ) یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  اب  هبحاصم  ، ) ص 41 ش 12 ، هزوح ، هلجم  . 1
. ربق ياهباذع  باتک 

. تسا هدش  مذ  تایاور  رد  رایسب  هتشاد و  ار  يریگروز  مکح  میدق  رد  لغش  نیا  . 2
{109 هحفص }

متفرگ . رارق  شیاسآ  و 
داتسا دسرپ ، یم  شرسمه  لاح  زا  هتفای و  ار  وا  دور ، یم  فرشا  داتسا  يوجتـسج  هب  نارگنهآ  رازاب  رد  هدش و  رادیب  باوخ  زا  حلاص  درم 

. میدرپس كاخ  هب  رازم  ینعی  ناکم  نالف  رد  هتفر و  ایند  زا  زورید  دیوگ : یم  فرشا 
؟ دوب هتفر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  دسرپ : یم  حلاص  درم 

. هن دیوگ : یم  تشاد ؟ یناوخ  هضور  دنک  یم  لاوس  هن . دهد : یم  باوج  درک ؟ یم  ار  وا  تبیصم  رکذ  دسرپ  یم  هن ؛ دیوگ : یم 
ماما وا و  ناـیم  منادـب  مهاوخ  یم  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  لـقن  ار  شباوخ  حـلاص  درم  يراد ؟ يدوصقم  هچ  تـالاوس  نیا  زا  دـیوگ : یم 

؟ هدوب يا  هطبار  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح 
(1 . ) دناوخ یم  اروشاع  ترایز  دهد : یم  خساپ  فرشا  داتسا 

دجسم ( 2) تیلوت باذع 

دروآ رذع  دندیبلط ، ار  وا  سپ  دماین . نوریب  هناخ  زا  يزور  يو  دوب ، وا  اب  ییاتـسور  دجـسم  تیلوت  هک  دوب  یـصخش  هک  تسا  هدـش  لقن 
نتخوس بیـسآ  زا  شیاهوناز  فرطا  ات  وا  ياه  نار  فرط  ود  طقف  تسا و  هتخوس  وا  ندب  دش  مولعم  دندرک  قیقحت  نوچ  مناوت ، یمن  هک 

. تسا هدومن  رارق  یب  ار  وا  دیدش  درد  دندید  تسا و  هدنام  ظوفحم 
هک مدید  باوخ  ملاع  رد  تفگ : وا  دندیسرپ . وا  زا  ار  هعقاو  نیا  لیلد 

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 112 ، ینیسح ، اضر  ازریم  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تعافش  زا  ناتساد  ود  داتفه و  . 1

. تسا هدناوخ  یم  مالس  دص  نعل و  ذص  اب  ینعی  لماک  روط  هب  ار  اروشاع  ترایز  زور  ره  وناب  نیا  اه  لقن  زا  یضعب  قبط 
. دراد هدهع  رب  ار  ییاج  یتسرپرس  تیلوسم و  هک  یسک  ینعی  تیلوت  . 2

{110 هحفص }
تـشهب هب  ارم  هک  مدوب  یناـسک  زا  نم  دـنور و  یم  شتآ  هب  يداـیز  هدـع  دنتـسه و  یناوارف  جـنر  یگنتلد و  رد  مدرم  تساـپرب و  تماـیق 

. دنداتسرف
ره میدرک و  روبع  نآ  زا  ام  سپ  تسا  طارـص  نیا  دنتفگ  دوب ، گرزب  نآ  لوط  ضرع و  هک  مدیـسر  یلپ  هب  متفر  تشهب  هب  ور  هک  نیمه 

. دش ریشمش  يزیت  لثم  هک  میدیسر  ییاج  هب  هکنیا  اتتشگ  یم  رایسب  شلوط  و  مک ، شضرع  میدرک  یم  یط  رتشیب  ار  ریسم  هچ 
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و تساه ، هوک  هلق  لـثم  نآ  ياـه  هلعـش  دـشاب و  یم  یهایـس  شتآ  نآ  رد  تسا و  یگرزب  رایـسب  يداو  میدـید  میدرک ، هاـگن  ار  نآ  ریز 
دهاوخب هک  یسک  لثم  مدش  یم  لیامتم  رگید  فرط  هب  یفرط  زا  هتسویپ  نمو  دنریگ  یم  شتآ  یضعب  دنبای و  یم  تاجن  مدرم  زا  یـضعب 

نایم رد  مداتفا و  شتآ  رد  ناهگان  مراد و  هگن  ار  دوخ  متسناوتن  رگید  مدیـسر  هک  اجنآ  هب  مدناسر  طارـص  رخآ  هب  ار  دوخ  هکنیا  ات  دتفیب 
هب ارم  شنایرج ، تردق  مامت  اب  شتآ  دیسرن و  ییاج  هب  متـسد  متخادنا  تسد  هچ  ره  مدناسر و  هاگترپ  هب  ار  دوخ  سپـس  متفر  ورف  شتآ 

. مدیبلط یم  کمک  نم  دیشک و  یم  نییاپ 
. تسا هداتسیا  هاگترپ  رانک  يدرم  مدید  مدرک ، هاگن  سپس  بلاط » یبا  نب  یلع  ای  : » متفگ دش و  ماهلا  نم  هب  سپ  دوب و  هدیرب  نم  زا  لقع 

کیدزن ار  دوـخ  تسد  : » دـندومرف ترـضح  نینموـملاریما .» يا  نم ! ياـقآ  يا  : » متفگ تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  وا  داـتفا  ملد  رد 
.« روایب

. دنکفا هاگترپ  رانک  رد  ارم  دیشک و  نوریب  تفرگ و  ارم  تسد  ناشیا  مدرک و  زارد  ترضح  نآ  بناج  هب  ار  دوخ  تسد  سپ 
نیا هب  ار  مدوخ  مدـیرپ و  باوخ  زا  هدز  تشحو  نم  ماگنه  نیا  رد  درک . رود  نم  نار  فرط  ود  زا  ار  شتآ  دوخ  فیرـش  تسد  اب  سپس 

. تسا هدیلام  تسد  ماما  هک  ییاجنآ  رگم  هدنامن  ملاس  شتآ  زا  نم  ندب  هک  مدید  لاح 
{111 هحفص }

دنک لقن  یسک  يارب  ار  ناتساد  نیا  هک  دش  یم  رتمک  نآ  زا  دعب  دش و  رتهب  اه  یگتخوس  هکنیا  ات  درک  هجلاعم  هام  هس  تدم  صخـش  نآ 
. ددرگن بت  هب  التبم  و 

یخزرب باذع  فیفخت  بجوم  ادخ  يایلوا  زا  یکی  روضح 

يادتبا رد  هک  دوب  نیا  ناشیا  هیاسمه  شور  میدش . یناتـسربق  دراو  اقآ  قافتا  هب  يزور  دیوگ : یم  ینیدلا  ءاهب  هللا  تیآ  ناکیدزن  زا  یکی 
. ندومرف یم  تئارق  روبق  بحاص  يارب  يا  هحتاف  هروس  دندرک و  یم  فقوت  ناتسربق 

: دندومرف هدرک ، ثکم  هظحل  دنچ  دنداتسیا . يربق  رس  رب  ناتسروگ  فرط  نآ  رد  دندرک و  یط  یمدق  دنچ  مدید  زورنآ  اما 
. مینیشن یم  اج  نیمه 

تلع ایآ  هک  مدرک  لاوس  یتدـم  زا  سپ  میدـش . جراخ  ناتـسربق  زا  میدرک . تکرح  مه  اب  سپـس  دنتـسشن . ربق  نآ  رـس  رب  هقیقد  نیدـنچ 
هک دوش ، لصاح  وا  يارب  یفیفخت  دیاش  متفگ  دوب ، یتخـس  باذع  رد  ربق  بحاص  دـندومرف : میتسـشن ؟ ربق  نآ  رـس  رب  هک  تشاد  یـصاخ 

(1 . ) دوبن ریثات  یب  هتبلا 

هیلع هللا  هنعل  مجلم  نبا  یخزرب  باذع 

ار شتلع  دـندوب  هدـش  عمج  میهاربا  ماـقم  رد  هک  مدـید  ار  يا  هدـع  مارحلا  دجـسم  رد  دـیوگ : یم  دـمحم  نب  مساـقلاوبا  ماـن  هب  یـصخش 
یگرزب خیـش  مدید  متفر  ولج  دهد ! یم  ربخ  یبیجع  ثیدح  زا  تسا و  هدمآ  هکم  هب  هدـش و  ناملـسم  یبهار  هک  دـنتفگ  اه  نآ  مدیـسرپ ،

هک  مدوب  ایرد  رانک  دوخ  هعموص  رد  نم  دیوگ : یم  هتسشن و  گرزب  یهالک  اب  شوپ و  هنیمشپ 
*****

. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 53 ، راربا ، اب  رادید  . 1
{112 هحفص }

؛ تفر درک و  یق  ار  يدرم  ندب  زا  مراهچ  کی  تسـشن و  یگنـس  هتخت  يور  دمآ و  دوب ، یگرزب  سکرک  دـننام  هک  یغرم  مدـید  ناهگان 
. دش یلماک  ناسنا  تساوخرب و  درم  نآ  هاگنآ  درک . یق  ار  ندب  ياضعا  هبترم  راهچ  رد  درک ! یق  ار  رگید  مراهچ  کی  تشگرب و  سپ 
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رد لکـش  نیدـب  تفر و  دـیعلب و  ار  درم  مراهچ  کی  دـمآ و  هدـنرپ  نامه  زاب  مدـید  ناهگان  هک  مدوب  بجعت  رد  هیـضق  نیا  ندـید  زا  نم 
وا زا  ارچ  هک  مدروـخ  فساـت  و  تسیک !؟ درم  نیا  تسا و  يراـک  هچ  نیا  هـک  مـتفر  ورف  تریح  رد  نـم  درب . دـیعلب و  ار  وا  هـبترم  راـهچ 

. مدیسرپن
و درک . یق  دروآ و  ار  وا  ياضعا  مامت  زین  رگید  تاعفد  اب  درک و  یق  یگنـس  رب  ار  وا  مراهچ  کی  دمآ و  هدنرپ  نآ  هک  مدید  زین  مود  زور 

خـساپ وا  یلو  یتسه ) هک  وت   ) هک مداد  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وا  مدـیود و  وا  يوس  هب  عیرـس  نم  دـش . یلماک  صخـش  تساوخرب و  درم  نآ 
دادن .

نیا وت و  هیـضق  متفگ : متـسه . مجلم  نبا  نم  تفگ : وا  یتسه ؟ یـسک  هچ  وگب  مهد  یم  تدنگوس  دـیرفآ  ار  وت  هک  یـسک  قح  هب  متفگ :
؟ تسیچ هدنرپ 

باذع يدید  هک  هنوگ  نیدب  ارم  زور  ره  هک  تسا  هتـشاذگ  نم  رب  ار  هدنرپ  نیا  دـنوادخ  ما و  هتـشک  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  تفگ : وا 
. دنک

وا یص  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يومع  رسپ  دنتفگ : تسیک ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  مدیسرپ : مدمآ و  نوریب  هعموص  زا  نم  سپ 
(1 . ) مدش فرشم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ربق  ترایز  مارحلا و  تیب  جح  هب  مدرک و  لوبق  ار  مالسا  سپ  تسا .

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 88 ، یمنهج ، ياه  باذع  منهج و  باتک  زا  رئاصبلارون ، . 1

{113 هحفص }

حلاصان یقش و  ربق  باذع 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  هللادبع  نب  رباج 
! نم ناردارب  يا  دیوگ : یم  دنا  هدرک  نفد  ار  وا  هک  یمدرم  هب  باطخ  دوش  یم  هتـشاذگ  ربق  رد  ادـخ  نمـشد  یقـش و  هزانج  هک  یماگنه 

نآ زا  امش  هک  درک  هراچیب  تخبدب و  ارم  دمآ و  امش  یقش  ردارب  رس  رب  هچنآ  زا  منک  یم  تیاکش  امش  هب  نم  دیونش ؟ یم  ارم  يادص  ایآ 
. دیوشن تخبدب  نم  لثم  دیزیهرپب و  اه 

و تخادنا ) تکاله  هب  ارم  و   ) دیناشوپ نم  رب  ار  تقیقح  اما  تسا  حصان  نم  هب  تبسن  هک  دروخ  مسق  دز و  لوگ  ارم  ناطیـش  ادخ  نمـشد 
و درک . رارف  تشاذـگ و  اـهنت  ارم  مدرک  ادـیپ  ناـنیمطا  وا  هب  نم  یتـقو  دومن . هلیح  هعدـخ و  ارم  هک  رگ  هلیح  ياـیند  زا  منک  یم  تیاـکش 

لیلذ راوخ و  ارم  هتسج و  يرازیب  نم  زا  سپس  دندرک و  یـصاعم  هانگ و  هب  التبم  ارم  هک  تسرپاوه  بایان و  ناتـسود  زا  منک  یم  تیاکش 
مدروآ رد  هچ  ره  مارح  لالح و  زا  متشاد و  مدقم  دوخ  رب  ار  ناشیا  مدرک و  تیامح  نانآ  زا  هک  منادنزرف  زا  منک  یم  تیاکش  و  دندومن .

قح هک  ملام  زا  منک  یم  تیاکش  و  دندرک . هایس  كاخ  گرم و  ياه  لاگنچ  میلست  ارم  اما  دندروخ  ارم  لام  نانآ  مدرک و  جرخ  ناشیارب 
هک ما  هناخ  هک  منک  یم  تیاکش  و  هدش ؛ نارگید  بیصن  شدوخ  تسا و  نم  ریگ  نابیرگ  نآلا  مدرک  عمج  ار  همه  مدادن و  نآ  زا  ار  ادخ 

مدش بیصن  یب  مورحم و  نآ  زا  مدوخ  نم  دنتسه و  نکاس  نآ  رد  نم  ریغ  نآلا  مدرک و  دابآ  متخاس و  ار  نآ  مدیـشک و  تمحز  همه  نآ 
هناخ نم  متـسه . یکیرات  تملظ و  هناخ  نم  متـسه . اه  مرک  هناخ  نم  : » دـنز یم  ادـص  ربق  هک  ربق  رد  تماـقا  لوط  زا  منک  یم  تیاکـش  و 

نم  مرادن . سنوم  سینا و  نم  متسه . گنت  نم  متسه . هرهلد  بارطضا و  تشحو و 
{114 هحفص }

...«. نم مرادن ، غارچ  نم  مرادن . شرف 
نم رب  ياو  ما . هتفرگ  رارق  رابج  زیزع  دنوادخ  مشخ  بضغ و  دروم  ما و  هدش  تسپ  ریقح و  راوخ و  نم  دـنا و  هداد  شتآ  هدـعو  نم  هب  و 
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تشاد و مهاوخ  هک  يدـنلب  يادـص  اب  ینالوط و  ياه  هیرگ  زا  نم  رب  ياو  و  مداد . ماجنا  دـنوادخ  رـضحم  رد  هک  ییاوران  ياهراک  نآرب 
هک مرادن  یتسود  چیه  و  دهد . شوگ  مفرح  هب  هک  مرادن  یتسود  چیه  و  دهد . تاجن  ارم  دنک و  شوگ  مفرح  هب  هک  مرادـن  یعیفـش  چـیه 

. دنک محر  نم  رب 
یلو متـشگ  یم  نانموم  زا  مداد و  یم  ماـجنا  کـین  ياـهراک  متـشگ  یمرب  اـیند  هب  نم  دـش و  یم  هداد  تلهم  نم  هب  رگید  راـب  کـی  رگا 

دیدینـش و ارم  كانمغ  نیزح و  يادص  تسا و  یقاب  تصرف  ات  دیتسه ، ایند  رد  هک  امـش  سپ  تسین  یتشگزاب  رگید  هک  تاهیه  تاهیه و 
ایند رد  نم  هک  ار  ییاهراک  نآ  دیهد و  ماجنا  تسا  مزال  هک  ار  ییاهراک  دیتفایب و  رکف  هب  دیدینش  دیدید و  ارم  ریسم  لوط  یلاخ و  تسد 

(1 . ) دینک كرت  مداد  یم  ماجنا 

برقع شین 

ترضح ربق  ترایز  روظنم  هب  ار  نارهت  تسپ ، رومام  رفن  ود  تسا : هدرک  لقن  مالسالا » یف  لماکتملا   » باتک رد  نیما  دمحا  داتـسا  موحرم 
، دنتفر قاچاق  هار  زا  راچان  داد  یمن  یـسک  هب  ار  هسدقم  تابتع  هب  ترفاسم  هزاجا  تلود  نوچ  دندرک و  كرت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیس 
هب تخـس  يرگید  درم و  یگنـشت  زا  اه  نآ  زا  یکی  هک  دروآ  راشف  اـه  نآ  رب  یگنـشت  يردـق  هب  ودـندش  راـتفرگ  يراز  هروش  ناـبایب  رد 

. دیناسر نارهت  هب  ار  شدوخ  هرخالاب  داتفا و  تمحز 
*****

. ربق ياهباذع  باتک  زا  ص 258 . ج 6 ، راونالاراحب ، . 1
{115 هحفص }

ادخ داد : خساپ  دیسرپ : وا  لاح  زا  درب . یم  رس  هب  ییابیز  غابرد  هک  دید  باوخ  رد  ار  دوخ  رفـسمه  راکمه و  تسود و  نآ  یتدم  زا  سپ 
یم جنر  هب  ارم  يردق  هب  دنز و  یم  شین  ارم  ياپ  ماهبا  تشگنا  دیآ و  یم  نم  شیپ  هزور  ره  یبرقع  یلو  متحار  ًالماک  مراذـگ  ساپـس  ار 

. مهد ناج  تسا  کیدزن  هک  دهد 
یم القاب  متـسود  اـب  هکنیا  نمـض  مدوب و  ناـمهم  تسود  نـالف  هناـخ  رد  يزور  هک  تسا  نم  يارب  یتحاراـن  يا  هک  دـنا  هداد  ربخ  نم  هب 

هک مراد  راظتنا  وت  زا  ما ، هتخاس  ناهنپ  ما  هناخ  هطقن  نالف  رد  پچ  هشوگ  رد  ار  نآ  مدرک و  تقرـس  وا  هناخ  زا  یکچوک  يوقاچ  مدروخ ،
نم يارب  وا  زا  ینادرگرب و  شبحاص  هب  دهدب و  وت  هب  ار  وقاچ  ییوگب  وا  هب  نم  لوق  زا  یناسرب و  مرسمه  هب  ارم  مالـس  يورب و  ما  هناخ  هب 

رگید هبترم  مدومن ، لمع  مدوب  هدید  هک  یباوخ  قبط  نم  دیوگ : یم  صخـش  نیا  درذگب . نم  ياطخ  زا  دنوادخ  دیاش  یهاوخب ، شـشخب 
(1 . ) دومن يراذگساپس  نم  زا  تسا و  یتحار  یشوخ و  لامک  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  متسود 

زامن هب  ییانتعا  یب  يورخا  يویند و  بقاوع 

هب ار  وا  دنوادخ  دنک  ییانتعا  یب  زامن  هب  نانز  ای  نادرم  زا  یسک  ره  مالسلا  اهیلع  همطاف  يا  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
ناسنا ریگ  نماد  تمایق  رد  دروم  هس  ربق و  رد  دروم  هس  گرم و  ماگنه  دروم  هس  ایند و  رد  دروم  شـش  هک  دـنادرگ  التبم  تبوقع  هدزناـپ 

: زا دنترابع  دوش  یم  ناسنا  هجوتم  ایند  رد  هچنآ  اما  دوش . یم 
وحم - 3 يزور . زا  تکرب  نتشادرب  - 2 رمع . زا  تکرب  نتشادرب  - 1

*****
ص 226. تفگش ، ياه  ناتساد  . 1

{116 هحفص }
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. دوش یمن  ناکین  ياعد  لومشم  - 6 اعد . لوبق  مدع  - 5 لامعا . ندنام  رجا  یب  - 4 راسخر . هرهچ و  زا  نیحلاص  يامیس 
: زا دنترابع  دوش ، یم  ناسنا  ضراع  گرم  ماگنه  هب  هچنآ  و 

. دُرم دهاوخ  هنسرگ  هنشت 3 - لیلذ 2 - - 1
: زا دنترابع  دوش ، یم  راچد  نآ  هب  ربق  رد  هچنآ  و 

. دوش یم  کیرات  وا  ربق  - 3 دوش . یم  گنت  وا  ربق  - 2 دیامن . یم  هجنکش  ار  وا  یکلم  - 1
: زا دنترابع  دمآ ، دهوخ  وا  رس  رب  تمایق  رد  هچنآ  و 

یباذـع هب  تشاد و  دـهاوخن  تمحر  رظن  وا  هـب  ادـخ  - 3 دوب . دهاوخ  تخـس  وا  هبـساحم  - 2 دـش . دـنهاوخ  هدیـشک  نیمز  رب  هنوراو  - 1
(1 . ) ددرگ یم  راتفرگ  كاندرد 

یقارن يدهم  دمحم  الم  بیجع  هفشاکم  ناتساد 

هاـم : » هک تسا  هدـش  لـقن  تسا  نفد  رهطم  نحـص  راـتک  رد  نونکا  دوب و  نکاـس  فرـشا  فجن  رد  هک  یقارن  يدـهم  دـمحم  موـحرم  زا 
هب روبق  لها  ترایز  يارب  متـشادن  چـیه  هک  نم  اما  داتـسرف  نوریب  اذـغ  هیهت  يارب  ارم  ملایع  متـشادن ؛ چـیه  راطفا  يارب  نم  دوب و  ناـضمر 

نفد ار  هزانج  امـش  میراد  يراک  ام  دنتفگ  دندرک و  هدامآ  ار  ربق  دننک ، نفد  دندروآ  ار  يا  هزانج  دـش ، بورغ  یتقو  متفر . مالـسلا  يداو 
.« دینک

هچیرد مدـید  ناهگان  مراذـگب  كاخ  يور  هب  ار  وا  تروص  هدومن و  زاب  ار  نفک  هک  متفر  ربق  نایم  رد  نم  : » دـهد یم  همادا  یقارن  موحرم 
ياه  هویم  زا  رپ  زبسرس و  تسا  یگرزب  غاب  مدید  مدش  لخاد  نم  تسا  زاب  يا 

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 83 ،  ج 83 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  . 1

{117}
دراو نم  تسا . هدش  شرف  تارهاوج ، زا  لکشتم  ییاه  هزیر  گنس  زا  هار  نیا  مامت  رد  هک  یللجم  زصق  يوس  هب  تسا  یهار  غاب  زا  عونتم !

. دهد یم  خساپ  وا  دننک و  یم  لاوس  وا  زا  دارفا  نآ  مدید  دـنا ، هتـسشن  يدارفا  وا  رود  هتـسشن و  قاطا  يالاب  یـصخش  مدـید  مدـش ؛ رـصق 
درک عورش  زاب  دشبوخ  مک  مک  دش و  ریغتم  درد  زا  درم  دش و  جراخ  دز و  یـشین  درم  نآ  هب  دمآ  هرـسکی  دش و  دراو  يرام  مدید  ناهگان 

نآ تسیک ؟ رصق  نیا  تساجک ؟ اجنیا  دیتسیک و  امش  متفگ : نم  تشگرب ! دز و  یشین  دمآ و  رام  نآ  هرابود  ات  ایند ، زا  ندرک  تبحص  هب 
رـصق تسا و  نم  یخزرب  تشهب  غاب ، نیا  دیدرک و  نفد  امـش  هک  متـسه  هدرم  نیمه  نم  تفگ  دـنز ؟ یم  شین  ار  امـش  ارچ  تسیچ ؟ رام 

یم دوخ  ناگدنامزاب  زا  دندمآ و  نم  ندید  يارب  کنیا  هتفگ و  تایح  دوردب  نم  زا  لبق  هک  دنتـسه  نم  ماحرا  دارفا  نیا  تسا و  نم  لام 
؟ دنز یم  ار  وت  ارچ  رام  نیا  متفگ  دنسرپ ،

مدید مدرک  یم  تکرح  هچوک  نایم  ناتسبات  رد  هک  نآ  رگم  مدرکن  یفالخ  تاکز ، سمخ و  هزور ، زامن ، لها  نموم ، متـسه  نم  تفگ :
جنپ نم  تفگ  یم  يرتشم  مراد و  بلط  وت  زا  یهاششش )  ) رانید دصیس  تفگ : یم  ناکد  بحاص  دنراد و  عازن  يرتشم  اب  یناکد  بحاص 

. مراکهدب یهاش 
بحاص هدب ، مین  یهاش و  جـنپ  نک و  رظن  فرـص  یهاش  مین  زا  مه  وت  متفگ : يرتشم  هب  رذـگب . یهاش  زا  وت  متفگ : ناکد  بحاص  هب  نم 

نیعم ار  رام  نیا  دنوادخ  مدومن  عیاض  ار  ناکد  بحاص  قح  یهاش  مین  ردق  نم  دوب و  ناکد  بحاص  اب  قح  نوچ  یلو  دـش  تکاس  ناکد 
دمحم و تعافـش  تکرب  هب  دـنیآ و  باسح  يارب  قئالخ  هدـیمد و  روص  رد  ات  دـنز  شین  لاونم  نیدـب  ارم  دـیایب و  تعاس  ره ي  هک  دومن 

. مبای تاجن  مالسلا  مهیلع  شلآ 
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هقردب  رد  ات  ارم  درم  تسا . يراطفا  رظتنم  نم  لایع  متفگ : متساخرب و 
{118 هحفص }

جنرب نآ  زا  هک  دوب  اه  تدم  مدـمآ  لزنم  هب  مدرک و  نفد  ار  هدرم  مدـش و  ربق  دراو  هچیرد  نامه  زا  داد و  نم  هب  جـنرب  هسیک  کی  درک و 
زا جـنرب  نیا  دـسرپ : یم  نامهم  درک ، خـبط  ار  جـنرب  ملایع  مدوبن و  نم  دـمآ  ینامهم  يزور  هکنیا  ات  دـش . یمن  ماـمت  میدرک و  یم  خـبط 

(1 . ) دش مامت  جنرب  نآ  زا  سپ  دننک  یم  فیرعت  وا  يارب  ار  ناتساد  لزنم  لها  و  تساجک ؟

لیباق باذع  زا  يا  هشوگ 

ما ! هدید  یبیجع  زیچ  هک  درک  تشحو  راهظا  دش و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  ادخ  لوسر  سلجم  دراو  يدرم  يزور 
؟ يا هدید  هچ  دندومرف : ترضح 

ایهم سپ  دوش . یم  بوخ  يروایب  بآ  تسا  توهرب  رد  هک  یهاـچ  زا  رگا  دـنتفگ : نم  هب  نارگید  دـش . ضیرم  تخـس  منز  درک : ضرع 
مدرک تمواقم  یلو  مدوب  هدیسرت  یلیخ  هکنیا  اب  مدید ! ار  یکانتشحو  يارحـص  متفر . اجنآ  هب  متـشادرب و  یحدق  کشم و  دوخ  اب  مدش و 
باریس ارم  تفگ  یصخش  دمآ و  نییاپ  داد و  ادص  ریجنز  لثم  يزیچ  الاب ، تمس  زا  ناهگان  مدوب . هاچ  يوجتسج  رد  بآ  ندروآ  يارب  و 

. مدش كاله  هک  نک 
باتفآ صرق  کیدزن  ات  ار  وا  مهدب ، بآ  وا  هب  متـساوخ  ات  دنا . هتـسب  ریجنز  وا . ندرگ  هب  هک  تسا  يدرم  مدید  مدرک  دـنلب  ار  مرـس  یتقو 

ار وا  زاب  مهدب  وا  هب  یبآ  فرظ  متساوخ  دنک ، یم  شع  راهظا  هدمآ و  نییاپ  هک  منک  بآ  ار  کشم  متساوخ  مود  راب  يارب  دندناشک . الاب 
مدادن و بآ  وا  هب  رگید  متـسب و  ار  کشم  رـس  نم  سپ  هدش و  رارکت  هبترم  هس  ات  لمع  نیا  دندرب و  باتفآ  صرق  کیدزن  ات  دندناشک و 

امش تمدخ  الاح  مدیسرت و 
*****

. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 222 ، ج 2 ،  یسانش ، داعم  . 1
{119 هحفص }

؟ تسا رارق  هچ  زا  هیضق  منیبب  ات  ما  هدمآ 
باذع منهج و  هب  ترخآ  رد  ات  تسا  بذعم  اجنامه  تمایق  زور  ات  هدوب و  لیباق  تخبدـب  نیا  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(1 . ) دسرب یلصا 

هیلع هللا  هنعل  نومام  یخزرب  باذع 

راچد یباذع  هب  دناسر  تداهش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  داد و  ماجنا  هک  یتیانج  ملظ و  رثا  رد  داب  وارب  ادخ  تنعل  هک  نومام 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  هدید و  ار  نآ  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  هک  دش 

هریزج هب  نم  تسکش و  یتشک  ایرد ، طسو  رد  متفر  ترفاسم  هب  یتقو  : » دنک یم  لقن  دامتعا  دروم  دارفا  یـضعب  زا  یکم  رقاب  دمحم  خیش 
! تخیر یم  دوب  اجنآ  هک  یضوح  رد  دشک و  یم  بآ  یهاچ  زا  هک  مدید  ینومیم  هریزج  نآ  رد  مداتفا . يا 

ئرک مرن  دوخ  ياهاپ  ریز  تشک و  باذع  رجز و  اب  ار  نومیم  نآ  دمآ و  هاچ  رانک  ات  دش و  ادیپ  رود  زا  یلیف  مدرک ، هدهاشم  لاح  نیا  رد 
. تفر دروخ و  ار  ضوح  ياه  مامت آ ب  و 

ار نومیم  دمآ  لیف  نامه  دعب  زور  تخیر . یم  ضوح  نآ  لخاد  درک و  ندیـشک  بآ  هب  عورـش  دش و  هدنز  نومیم  مدـید  دیـشکن  یلوط 
. درک ندیشک  بآ  هب  عورش  دش و  هدنز  نومیم  زاب  تفر . دروخ و  ار  ضوح  ياه  بآ  درک و  مرن  دوخ  ياپ  تسد و  ریز  تشک و 
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. متفر ورف  تریح  رد  مدش و  بجعتم  رایسب  بیجع  رما  نیا  ندید  زا  نم  دیوگ  یم  وا 
یهاگن متسه  بجعن  رد  هیضق  نیا  زا  نم  هک  دیمهف  ایوگ  نومیم  نآ 

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 101 ،  خزرب ، باتک  . 1

{120 هحفص }
؟ یسانش یمن  رگم  ار  ینالف  تفگ : درک و  نم  هب 

. ریخ متفگ :
؟ يا هدینش  ار  ییسابع  نومام  مسا  لاح  هب  ات  ار . هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  نانمشد  دنک  تنعل  ادخ  داد : باوج 

. یلب متفگ :
ارم لاعتم ، يادخ  ما  هدرک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  هک  یملظ  ببس  هب  ما ، هدرم  یتقو  زا  متسه . دیـشرلا  نومام  نامه  نم  تفگ :
ياه بآ  دشکب و  وحن  نیا  هب  ارم  دـیایب و  لیف  نیا  مزیرب و  ضوح  نیا  لخاد  مشکب و  بآ  زور  ره  هک  تسا  هدرک  راتفرگ  باذـع  نیا  هب 

. دنک هدنز  ارم  ادخ  زاب  دروخب و  ار  ضوح 
(1 . ) دشاب یم  لیف  نیا  يارب  ندیشک  بآ  طقف  مه  نم  راک  تسا و  لیف  نیمه  ياه  هلضف  زا  هریزج  نیا  رد  نم  كاروخ  هک  نادب 

نانآ باذع  نآرق و  ناگدننک  شومارف 

.« ایب ام  اب  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  دندمآ و  نم  شیپ  رفن  ود  بشید  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 
هداتسیا شرس  يالاب  يرگید  هدیباوخ و  یصخش  میدرک  هدهاشم  اجنآ  رد  میدیسر . یـسدقم  نیمزرـس  هب  ات  مداتفا  هار  هب  ناشیا  اب  مه  نم 

. دوش یم  هتسکش  وا  رس  هک  يروط  هب  دنز  یم  یگرزب  گنس  رب  ار  وا  رس  و 
هتسکش ات  دننز  یم  گنس  رب  ار  وا  رس  زاب  دوش  ملاس  صخش  نآ  رس  ات  دننک  یم  ربص  دناطلغ و  یم  رگید  فرط  هب  ار  گنـس  نآ ، زا  دعب 

. دوش یم  ارکت  مئاد  راک  نیا  دوش و 
*****

. ربق ياه  باذع  باتک  زا  تیآ ، یسوسوم  هللارصن  دیس  تافو ، زا  دعب  تازجعم  رد  ارهز ، اضور  . 1
{121 هحفص }

!؟ تسا هدوب  هچ  وا  لمع  تسیک و  نیا  هللا ! ناحبس  متفگ :
ار نآ  هن  تسا  هدرک  شومارف  دوب  هتفرگ  ارف  ار  هچنآ  اـت  هدرک  یهجوـت  یب  نآ  هب  دـعب  هتفرگن و  ارف  ار  نآرق  هک  تسا  يدرم  نیا  دـنتفگ :

. دوب هتشاذگ  اهنت  ار  نآ  درک و  یم  لمع  ششتاروتسد  هب  هن  درک  یم  تئارق 
ات وا  يارب  تازاجم  نیا  تسا ، هدوب  باوخ  زامن  عقوم  مئاد  داد و  یمن  تیمها  نآ  هب  درامـش و  یم  کچوک  ار  زاـمن  هک  تسا  یـسک  نیا 

(1 . ) دراد همادا  تمایق  زور 

دندوب هدرک  شومارف  ار  وا  شناگتسب  هک  يا  هدرم  یتحاران 

. مدید ار  ندوب  هدـش  نفد  دزی  ناتـسربق  رد  هک  یتاوما  یخزرب  تالاح  عضو و  باوخ  ملاع  رد  دوب ؛ يا  هعمج  بش  تفگ  نابوخ  زا  یکی 
ياه سابل  یهاگ  یندـیماشآ و  یهاـگ  دوب و  یندروخ  هیدـه  نآ  یهاـگ  دوب . ناـمداش  لاحرـس و  تشاد و  تسد  رد  يا  هیدـه  یتیم  ره 

یناسک هچ  اه  نآ  و  يا ؟ هدرسفا  ارچ  یتسیک ! وت  متفگ  وا  هب  دوب ، هداتسیا  يرانک  یلاخ  تسد  اب  مدید ، هدرـسفا  ار  رفن  کی  یلو  بسانم .
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. دننامداش هک  دنتسه 
نم يارب  یلو  دـندرک  تاریخ  هعمج  بش  رد  ناـشیارب  دنتـشاد و  یناگدـنامزاب  دنتـسه و  نفد  ناتـسربق  رد  هک  دـنا  یتاوما  اـه  نیا  تفگ 
نیا رد  ارم  ناملسم  مداد . ناج  يرامیب  رثا  رد  مدش و  رامیب  مدمآ ، دهشم  زا  متسین . دزی  لها  متسه  بیرغ  نم  درکن . راثن  ار  يزیچ  یـسک 

ارم زین  وا  مدش  یمن  راد  هچب  نم  هک  ییاجنآ  زا  درک ، جاودزا  دنک  یم  يرگنهآ  رازاب  رد  هک  رگنهآ  نالف  اب  نم  نز  دـندرک و  نفد  نیمز 
. درک شومارف 

*****
. ربق ياهباذع  باتک  زا  ص 51 ، ج 1 ، يرون ، مالساراد  . 1

{122 هحفص }
ام هب  ار  تا  هناخ  سردآ  متفگ  يرآ ، تفگ : یتفرگ ؟ يددجم  نز  امش  مدیسرپ  وا  زا  متفر و  رگنهآ  نامه  غرـس  هب  مدش  رادیب  باوخ  زا 

. درادن یبیع  تفگ  یهد ؟ یم 
ات يرآ . تفگ : یتشاد ، مه  يرهوش  جاودزا  نیا  زا  لبق  ایآ  متفگ : وا  هب  دمآ . رد  مد  هناخ  مناخ  مدز . رد  متفر ، هناخ  نآ  يوس  هب  هناشن  اب 
رد هدرسفا  یلاخ و  تسد  اب  نارگن ، رایسب  مدید  باوخ  رد  ار  وا  متفگ : یسانش ؟ یم  اجک  زا  وت  تفگ  درک ، بجعت  نز  مدرب  ار  تیم  مسا 

. مناسرب وت  هب  ار  تلوا  رهوش  هلگ  ما  هدمآ  نم  نونکا  داد و  نم  هب  ار  وت  یناشن  وا  دوب و  هداتسیا  يرانک 
ره شورفب ، ار  نیا  تفگ  داد و  نم  هب  دروآ و  رد  ار  دوخ  دنب  ندرگ  مدرک . شومارف  ار  وا  نم  دـیوگ  یم  تسار  تفگ : درک و  هیرگ  نز 
رفن دـنچ  مدـناشوپ و  ار  هنهرب  رفن  دـنچ  متخورف ، رازاـب  رد  متفرگ ، ار  دـنب  ندرگ  نکب . ما  هراـچیب  رهوش  يارب  یتسناد  حالـص  هک  يریخ 

رد اه  هفحن  ایادـه و  هک  مدـید  حاورا ، نایم  رد  ار  وا  هعمج ، بش  رگید  هتفه  مدرک . جرخ  وا  يارب  ار  همه  هرخالاب  مدرک  ریـس  ار  هنـسرگ 
. دراد رتشیب  همه  زا  دراد و  تسد 

. دهدب وت  هب  ریخ  يازج  ایادخ  تفگ : درک و  اعد  میارب  دید  ارم  ات 
. مدیدرگ زارفارس  بشما  وت  هلیسو  هب  یلو  تخبدب ، نم  زج  دنتشاد ، هعمج  بش  يایاده  همه  مدوب ، نیگمرش  هدنکفارس و  حاورا  نایم  نم 

(1)

زیورپ ورسخ  یخزرب  باذع 

زیورپ ورسخ  دیـسر ، دوخ  یخزرب  باذع  هب  دوب  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  ییاه  یتلادع  یب  اه و  ملظ  ربارب  رد  هک  یملاظ  ناهاشداپ  زا  یکی 
. تسا

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ناگدنز ،) تربع  ناگدرم و  جایتحا  ، ) يراوزبس موحرم  بولقلا  حیباصم  . 1

{123 هحفص }
ناـیاپ زا  دـعب  مدوب . مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باـکر  رد  ناورهن  گـنج  رد  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  يزغم  زا  يراـصنا  هحار  وـبا 

.« دیروایب : » دندومرف هداد و  تکرح  ار  نآ  دوخ  هنایزات  اب  ترضح  میدرک  هدهاشم  ار  يا  هدیسوپ  همجمج  گنج 
»؟ نادنمتواقش زا  ای  ینادنمتداعس  زا  ءاینغا ؟ زا  ای  ییارقف  زا  یتسه !؟ یسک  هچ  : » دومرف وا  هب  سپس 

لتق هبی  ار  هاشداپ  رازه  مدوب . هدرک  فرـصت  ار  ملاع  برغ  قرـش و  هک  متـسه  زیورپ  ورـسخ  ملاظ ، هاشداپ  تفگ : حیـصف  نانز  اب  همجمج 
مالغ رازه  مدرک و  انب  رهش  هاجنپ  مدومن ، متـس  ملظ و  اهروشک  نآ  هانپ  یب  مولظم و  مدرم  هب  مدرک . فرـصت  ار  اه  نآ  تکلمم  مدناسر و 

. مدروآ رد  دوخ  جاودزا  هب  ار  هاشداپ  نارتخد  مدومن و  وربآ  یب  ار  يدایز  نارتخد  مدیرخ و  ینمرا  یکرت و 
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. يدرک تفلاخم  دوخ  يادخ  اب  یغاط ! يا  ملاظ و  يا  تفگ : دمآ  نم  حور  ضبق  يارب  توملا  کلم  دیسر و  نایاپ  هب  مرمع  یتقو 
باذع رد  تمایق  زور  ات  نم  یلو  دـندش . تحار  نم  ملظ  زا  همه  درک  حور  ضبق  ارم  یتقو  دـیزرل . نم  حراوج  ءاضعا و  مامت  نیب  نیا  رد 

هوک رب  ار  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  ینیـشتآ  ياهزرگ  مادـک  ره  تسد  هب  هک  هدرک  لکوم  نم  رب  ار  کَـلَم  نارازه  دـنوادخ  متـسه و 
دنوادخ دریگ . یم  شتآ  مربق  دننز  یم  نم  رب  ار  اه  نا  زا  یکی  تقو  ره  دنشون و  یم  بآ  دنـشاپ و  یم  مه  زا  اهنآ  مامت  دننزب  ملاع  ياه 

رب اه  برقع  اهرام و  مراد  ندب  رد  هک  ییوم  ره  ددع  هب  دنک و  یم  باذع  تمایق  زور  ات  ما  هدرک  ادخ  ناگدنب  رب  هک  یملظ  هطساو  هب  ارم 
. يا هدرک  هک  تسا  یملظ  ءازج  نیا  دنیوگ : یم  دننز و  یم  شین  ارم  دنا و  هدش  طلسم  نم 

مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایرکشل  مامت  دش و  تکاس  همجمج  نآ  سپس 
{124 هحفص }

(1 . ) دندز یم  دوخ  رس  رب  هدرک و  هیرگ 

خزرب ملاع  رد  نوعلم  رمش  باذع 

ینیما اضر  خیـش  جاح  ياقآ  ناشیا  مرتحم  هدازاقآ  تشاذ ، مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  يا  هناصاخ  تدارا  ینیما  همـالع 
البرک زا  ار  ملد  هدـقع  غاد و  نیا  نم  اضر ، دومرف : نم  هب  دوب ، هدـیباوخ  نارهت  رد  تخت  يور  يراـمیب ، نیرخآ  رد  مردـپ  درک : یم  لـقن 

لاس جنپ  مدش ، بوخ  رگا  هک  ما  هدرک  دهع  دنوادخ  اب  ما  هدرکن  يریـس  هیرگ  مرمع  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  يارب  نم  ما ، هدوشگن 
. مرب نایاپ  هب  ار  ملد  هدقع  نیا  و  منکب . يریس  هیرگ  دیاش  موش ، نکاس  البرک  رد 

مهیلع توبن  نادناخ  اب  وا  صوصخم  هطبار  زا  یکاح  هدـش و  لقن  ناشدوخ  نابز  زا  هک  ار  ینیما  همالع  بیجع  ياهایور  زا  یکی  کنیا  و 
: مینک یم  لقن  ار  تسا  مالسلا 

ترـضح یگتخوس  رگج  یبل و  هنـشت  يازچ  و  دنک ؟ یم  باذع  ار  رمـش  هنوگچ  دنوادخ  هک  مدرک  یم  رکف  اه  تدـم  : » دـندومرف ناشیا 
؟ دهد یم  وا  هب  هنوگچ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ءادهشلا  دیس 

تمدخ هب  مه  نم  هتسشن و  یلدنـص  يور  اوه ، بآ و  شوخ  یناکم  رد  مالـسلا  هیلع  نانموملاریما  اقآ  مدید ، باوخ  ملاع  رد  ماگنه  بش 
هک دومرف  یلحم  هب  هراشا  روایب . بآ  اـج  نآ  زا  ورب  رادرب و  ار  اـه  هزوک  نیا  دـندومرف : دوب ؛ ناـشیا  دزن  هروک  ود  ما . هداتـسیا  باـنج  نآ 

لباق ناهایگ ، طیحم و  یباداش  افص و  هک  دوب ، نآ  فارطا  رد  باداش  رایسب  یناتخرد  بآ و  رپ  يرختسا  دوب ، توارط  اب  افـص و  اب  رایـسب 
. تسین فصو  نایب و 

*****
. ناراک هانگ  تبقاع  باتک  زا  ص 178 ، ج 5 ، رابخلا ، یلائل  . 1

{125 هحفص }
زاب مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اـقآ  تمدـخ  هب  اـت  مدرک  تکرح  مدومن . بآ  رپ  ار  اـه  نآ  مداـهن . لـحم  نآ  هب  ور  هتـشادرب و  ار  اـه  هزوک 
نم فرط  هب  رود  زا  یسک  مدید  دش . یم  رتشیب  ارحص  یگدنزوس  رت و  مرگ  اوه  هظحل  ره  و  داهن ، یمرگ  هب  ور  اوه  مدید  ناهگان  مدرگ .

. تسا وا  شتآ  زا  ترارح  نیا  همه  ییوگ  ددرگ ، یمرت  مرگ  اوه  دوش ، یم  رت  کیدزن  نم  هب  هچ  ره  دیآ . یم 
مرگ يردق  هب  اوه  مدید  دیسر ، نم  هب  یتقو  تسا ، مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  لتاق  رمـش ، وا  هک  دوب  هدش  ماهلا  نم  هب  باوخ  رد 

زا هک  دومن  نم  هب  ور  دوب ، هدش  کیدزن  تکاله  هب  یگنـشت  تدـش  زا  مه  نوعلم  نآ  تسین ، لمحن  لباق  رگید  هک  تسا  هدـش  نازوس  و 
نم درک و  نم  هب  يدیدش  هلمح  یـشونب . يا  هرطق  بآ ، نیا  زا  مراذـگ  یمن  دوش  مه  كاله  رگا  متفگ : مدـش و  عنام  نم  دریگ ، بآ  نم 

هب اه  نآ  بآ  هتـسکش و  اه  هزوک  هک  مدیبوک  نانچ  مه  هب  ار  اه  نآ  دریگ ، یم  نم  تسد  زا  ار  اه  هزوک  نونکا  مدید  مدومن  یم  تعنامم 
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. تخیر نیمز 
نیگمغ و هزادنا  یب  نم  داهن . رختـسا  هب  ور  دش  دـیماان  نم  زا  هک  وا  تسا ، هدوبن  اه  نآ  رد  یبآ  ییوگ  هک  دـش  راخب  اه  هزوک  بآ  نانچ 

دیدـپان رختـسا  بآ  نانچ  رختـسا  هب  وا  ندیـسر  درجم  هب  ددرگ ، باریـس  هدـیماشآ و  رختـسا  بآ  زا  نوعلم  نآ  ادابم  هک  مدـش  برطـضم 
نامه زا  دش و  سویام  رختـسا  زا  وا  دندوب . هدـش  کشخ  مه  ناتخرد  تسا . هدوبن  نآ  رد  بآ  هرطق  کی  تساه  لاس  ییوگ  هک  دـیدرگ 

لوا توارط  هب  رختـسا  بآ  ناتخرد و  تشاذگ و  یم  یباداش  یفاص و  هب  ور  اوه  دـش ، یم  رترود  هچ  ره  تشگزاب ، دوب  هدـمآ  هک  یهار 
. دنتشگزاب

دهد یم  باقع  ازج و  ار  نوعلم  رمش  نینچ  نیا  لاعتم  دنوادخ  : » دندومرف ترـضح  مدش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  روضح  هب 
کی  رگا 

{126 هحفص }
.« مدش رادیب  باوخ  زا  شیامرف  نیا  زا  دعب  دوب ، رت  كاندرد  وا  يارب  یباذع  ره  زا  رت و  خلت  يرهز  ره  زا  دیـشون  یم  ار  رختـسا  بآ  هرطق 

(1)

ضایع نب  لیضف  درگاش  نیرتاناد  ندش  ّرش  هب  تبقاع  تلع 

. دـش یم  بوسحم  وا  نادرگاـش  نیرتاـناد  هک  تشاد  يدرگاـش  ، تسا تقیرط  نادرم  زا  یکی  هک  ضاـیع  نب  لیـضف  هک  تسا  هدـش  لـقن 
درگاش نآ  سی .»  » هروس ندـناوخ  هب  درک  عرـش  تسـشن و  وا  دزن  دـمآ و  وا  نیلاب  هب  لیـضف  داتفا ؛ راضتحا  رتسب  در  هدـش و  رادـیب  یناـمز 

. داتسا يا  ار  هروس  نیا  ناوخم  تفگ :
. دُرم لاـح  نیمه  اـب  نآ و  زا  مرازیب  نم  ( 2 ( ) هللاابذایعلا  ) نوچ میوگ  یمن  تفگ : هللا .» ـالا  هلا  ـال  » وگب تفگ : وا  هب  دـش و  تکاـس  لیـضف 

یم منهج  يوس  هب  ار  وا  هک  دـید  باوخ  رد  هکنیا  ات  دـماین  نوریب  تفر و  دوخ  لزنم  هب  دـش . تحاران  یلیخ  لاـح  نآ  هدـهاشم  زا  لیـضف 
؟ يدرم دب  تبقاع  هب  تفرگ و  وت  زا  ار  تفرعم  دنوادخ  هک  دش  هچ  يدوب ،  نم  درگاش  نیرتاناد  وت  هک  دیسرپ  وا  زا  لیضف  دنشک .

: دوب نم  رد  هک  زیچ  هس  يارب  تفگ 
نم هب  وا  مدوب و  هدرک  هعجارم  یبـیبط  هب  متـشاد و  يا  يراـمیب  نم  هک  نآ  موس : ندرب و  دـسح  مود : ندرک ، ینیچ  نخـس  یماّـمن و  لوا :

بیبط نآ  نخس  بسح  رب  زین  نم  ( 3 . ) دنام دهاوخ  یقاب  وت  رد  يرامیب  نیا  يروخن  رگا  روخب ، بارـش  حدـق  کی  لاس  ره  هک  دوب  هتفگ 
نیا  رطاخ  هب  مدروخ  یم  بارش 

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 13 و 14 ، ینیما ، همالع  هماندای  . 1

. ادخ رب  هانپ  . 2
. دینک عوجر  دیلقت  عجارم  تائاتفتسا  هب  نآ  دننام  رارطضا و  نامز  رد  هلئسم  نیا  یعرش  طباوض  طئارش و  زا  یهاگآ  يارب  . 3

{127 هحفص }
(1 . ) مدُرم لاح  نآ  هب  دش و  دب  نم  تبقاع  نم  رد  هک  زیچ  هس 

دوب یلاخ  تسد  خزرب  ملاع  رد  هک  یملاع 

زا یـصخش  حور  دومرف : نم  هب  خیـش  درک : یم  لقن  هدوب  ناشیا  اب  لاس  یـس  کیدزن  هک  طایخ  یلعبجر  خیـش  موحرم  نادرگاـش  زا  یکی 
دز و یم  دوخ  يوناز  رب  بترم  دروخ و  یم  فسات  هک  مدید  خزرب  رد  دوب ، ناریا  گرزب  ياهرهش  زا  یکی  نکاس  هک  ار  انعم  لها  ياملع 
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! مرادن ادخ  يارب  صلاخ  لمع  مدمآ و  نم ! رب  ياو  تفگ  یم 
هب ارم  وا  مدرک ، دروخرب  دوب ، بساک  هک  انعم  لـها  زا  یکی  اـب  يزور  تاـیح ، ماـیارد  داد : خـساپ  دـنک ، یم  نینچ  ارچ  هک  مدیـسرپ  وا  زا 

یخزرب هدید  صخـش ، نآ  دننام  ات  متفرگ  تضایر  هب  میمـصت  وا  زا  ندشادج  زا  سپ  تخاس . رکذتم  دوخ  ینطاب  تایـصوصخ  زا  یخرب 
. دیسر ارف  مگرم  ماگنه  نیا  رد  مدش ، قفوم  ات  مدیشک  تضایر  لاس  یـس  تدم  مبای . تسد  یبیغ  تادهاشم  تافـشاکم و  هب  منک و  ادیپ 

لاس یـس  نآ  زا  سپ  و  يدوب ، سفن  ياوه  راتفرگ  تخاس  رکذـتم  ار  وت  اـنعم  لـها  صخـش  هک  ماـگنه  نآ  اـت  دـنیوگ : یم  نم  هب  نونکا 
يا هداد  ماـجنا  اـم  يارب  صلاـخ  هـک  یلمع  وـگب ، کـنیا  يدرک ، یخزرب  تـالاح  تـیور  تافـشاکم و  هـب  ندیـسر  فرـص  ار  دوـخرمع 

(2 ( !؟ تساجک

توالص بیجع  تارثا  زا 

میلا و باذـع  هب  هک  دـید  باوخ  رد  شردام  دومن و  تاـفو  رتخد  نآ  تشاد ، يرتخد  ینز  هکناـنچ  تسا  ربق  باذـع  عفر  ببـس  تاولص 
باقع 

*****
ص 32. هرخآلا ، لزانم  . 1

. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 192 ، تبحم ، يایمیک  . 2
{128 هحفص }

ات دیلان  یم  دیراب و  یم  کشا  دوخ  دنزرف  لاح  رب  زور  دنچ  هدومن  زاغآ  يراز  دش و  رادیب  باوخ  زا  رایسب  هودنا  اب  تسا و  راتفرگ  میظع 
يا تفگ  یم  وا  هب  تخیر و  یم  کشا  ناـمارخ  سودرف  هضور  رد  ناـمداش و  لاحـشوخ و  دـید  باوخ  رد  ار  رتخد  نآ  رگید  راـب  هکنآ 

؟ منک یم  هدهاشم  هک  تروص  هچ  نیا  مدید و  یم  نم  هک  دوب  هچ  نآ  رتخد 
دنچ تشذـگ و  ام  هربقم  رانک  هب  يزیزع  اـهزور  نیارد  يدـید و  هچناـنچ  مدوب  باذـع  رد  دوخ  ناـهانگ  تهج  هب  رداـم ! يا  داد : باوج 

تشادرب ناتسروگ  لها  زا  ار  باذع  تاولص  نآ  تکرب  هب  یلاعت  قح  دیشخب و  ناتسروگ  لها  هب  ار  اه  نآ  باوث  داتسرف و  تاولص  تبون 
یم نمیا  نآ  زا  هدنتسرف  تاولص  هک  درک  دهاوخ  لصاح  نیقی  ددرگ  عفترم  ربق  باذع  دتـسرفب  يرگید  تاولـص  نآ  تکرب  هب  هاگ  ره  و 

. دشاب
نم رب  نداتسرف  تاولص  هک  اریز  دیتسرفب ، تاولـص  نم  رب  رایـسب  هک  تسا  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يدنوار  تاوعد  رد 

(1 . ) تشهب رد  رون  طارص و  رد  تسا  رون  روبق و  رد  تسا  رون 

یناگیاپلگ نیدلا  لامج  دیس  هللا  هیآ  بیجع  هفشاکم 

یشاک و دنوخآ  موحرم  گرزب  داتـسا  دزن  مدوب  ناهفـصا  رد  هک  یناوج  رد  نم  دومرف : یم  یناگیاپلگ  نیدلا  لامج  دیـس  هللا  هیآ  موحرم 
هبنـش و جنپ  ياه  بش  هک  دندوب  هداد  روتـسد  نم  هب  دندوب . نم  یبرم  اه  نآ  متخومآ و  یم  كولـس  ریـس  قالخا و  سرد  ناخ ، ریگناهج 

حبـص منک و  تداـبع  مه  يرادـقم  رکفت و  حاورا  گرم  ملاـع  دروـم  رد  يردـق  دـالوف  تخت  ناتـسربق  رد  ناهفـصا و  نوریب  مورب  هعمج 
. مدرگرب

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ح 63 ، ج 94 ، راونالاراحب ، . 1

{129 هحفص }
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یم رکفت  مدرک و  یم  تکرح  اه  هربقم  اهربق و  نیب  تعاس  ود  یکی  رادـقم  متفر و  یم  هعمج  هبنـش و  جـنپ  ياه  بش  هک  دوب  نم  تداـع 
نآ زا  سپ  مدناوخ و  یم  ار  حبص  زامن  متـساوخ و  یم  رب  تاجانم  بش و  زامن  يارب  سپـس  هدومن و  تحارتسا  تعاس  دنچ  دعب  مدومن و 

مدمآ . یم  ناهفصا  هب 
زا ملاع ، نآ  يداو  ناکاس  حاورا و  رد  رکفت  يارب  نمو  دمآ  یم  مه  فرب  دوب ، درس  رایسب  اوه  ناتسمز  ياه  بس  زا  دوب  یبش  دومرف : یم 

مروخب و اذغ  همقل  دنچ  هدرک ، زاب  ار  دوخ  لامتـسد  متـساوخ  متفر  اه  هرجح  زا  یکی  رد  مدـمآ و  دالوف  تخت  هب  مدرک  تکرح  ناهفـصا 
يا هزانج  ات  دندز  ار  هربقم  رد  لاح  نیا  رد  موش ، لوغـش  دوخ  يدابع  ياهروتـسد  اهراک و  هب  رادیب و  بش  همین  دودح  رد  ات  مباوخب  دـعب 

. دوب هربقم  يدصتم  هک  نآرق  يراق  صخـش  دنراذگب و  اج  نآ  دندوب  هدروآ  ناهفـصا  زا  دوب و  هربقم  بحاص  ناگتـسب  ماحرا و  زا  هک  ار 
لوغشم توالت  هب  نآرق  يراق  دنتفر و  دنتشاذگ و  ار  هزانج  تعامج  نآ  دننک . نفد  ار  هزانج  دنیایب و  حبص  اه  نآ  دوش و  توالت  لوغشم 

. دندش ندرک  باذع  لوغشم  دندمآ و  باذع  کئالم  دید  موش  ندروخ  لوغشم  متساوخ  مدرک  زاب  ار  لامتسد  هکنیمه  نم  دش .
نیا زا  ییاهدایرف  دیشک و  یم  هنابز  نامـسآ  هب  شتا  هک  دندز  یم  وا  رـس  رب  نیـشتآ  ياهزرگ  نانچ  : » تسا موحرم  نآ  دوخ  ترابع  نیع 
ملاظ رئاج و  نامکاح  زا  اـی  دوب و  یتیـصعم  هچ  لـها  مناد  یمن  درک . یم  لزلزتم  ار  میظع  ناتـسربق  ماـمت  ییوگ  هک  تساوخ  یم  رب  هدرم 

. تشاد لاغتشا  توالت  هب  هتسشن و  هزانج  رس  رب  مارآ  تشادن . یعالطا  نآرق  يراق  ًادبا  و  دوب ؟ باذع  قحتسم  روط  نیا  هک  دوب 
مهاوخ یم  نم  نک ! زاب  ار  رد  هک  هربقم  بحاص  هب  مدرک  یم  هراشا  دیرپ و  مگنر  دـیزرل ، مندـب  متفر ، لاح  زا  هرظنم  نیا  هدـهاشم  زا  نم 

وا مورب ،
{130 هحفص }

یم نم  نک ، زاب  ار  رد  تفچ  متفگ : مدنامهف . وا  هب  هرخالاب  درک ، یمن  تکرح  هدش و  لفق  منابز  میوگب  متساوخ  یم  هچ  ره  دیمهف ، یمن 
. درد یم  ار  وت  تسا ، گرگ  ار  رد  هدیناشوپ  ار  نیمز  يور  فرب  تسا . درس  اوه  اقآ  تفگ : مورب . مهاوخ 

درک و زاب  ار  رد  مدناشک . یقاتا  رد  ار  دوخ  راچان  هب  درک . یمن  كاردا  وا  مرادن  ندـنام  تقاط  نم  هک  وا  هب  منامهفب  متـساوخ  یم  هچ  ره 
کی هرجح ، رد  مدمآ  مدروخ و  نیمز  راب  نیدنچ  مدمآ و  یتخس  هب  رایـسب  تسین  يدایز  تفاسم  هک  نآ  اب  ناهفـصا  ات  مدش و  جراخ  نم 

دـنداد و یم  اود  نـم  هـب  دـندرک و  یم  يراتــسرپ  هرجح و  دـندما  یم  ناـخریگناهج  یــشاک و  دــنوخآ  موـحرم  مدــش و  ضیرم  هـتفه 
(1 . ) متفرگ توق  مک  مک  ات  درب  یم  ورف  مقلح  هب  روز  هب  دز و  یم  داب  بابک  نم  يارب  ناخریگناهج 

مصاع نب  سیق  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هظعوم 

دنمدوس هظعوم  ترـضح  نآ  زا  ودندیـسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  میمت  ینب  زا  یتعامج  اب  يرقنم  مصاـع  نب  سیق 
وا دوش و  یم  نفد  وت  اب  هک  ینیرق  زا  تسین  يا  هراـچ  وت  يارب  سیق ! يا  دومرف : هلمج  زا  درک و  هظعوم  ار  ناـشیا  ترـضح  نآ  دنتـساوخ 

. يا هدرم  هک  یلاح  رد  وا ، اب  وت  يوش  یم  نفد  تسا و  هدنز 
دش یهاوخن  روشحم  و  تشاذگ ؛ دهاوخ  او  ار  وت  دشاب  هیامورف ) تسپ و   ) میئل رگا  تشاد و  دهاوخ  یمارگ  ار  وت  دشاب  میرک  وا  رگا  سپ 

سنا وا  اب  دشاب  حلاص  رگا  هک  ایز  حـلاص ، رگم  ار  نآ  هدـم  رارق  سپ  وا ، اب  رگم  دـش  یهاوخن  لاوس  وا ، اب  رگم  يوشن  ثوعبم  وا ، اب  رگم 
دساف رگا  تفرگ و  یهاوخ 

*****
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  ص 114 ، یخزرب ، تایاکح  ص 232 ، تفگش ، ياه  ناتساد  . 1

{131 هحفص }
(1 . ) تسوت لمع  نآ  و  وا ؛ زا  رگم  دومن  یهاوخن  تشحو  دشاب 
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! رثا یب  تادابع 

هک ایند  رد  دـنیوگ  یم  وا  هب  هدوب  زامن  لها  هک  دـنروا  یم  ار  يا  هدـنب  تمایق  زور  هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا 
هدنب ي دـنرب . یم  شتآ  هب  ار  وا  سپ  دـناوخ  یم  زامن  بوخ  هچ  دـنیوگب  دـننک و  فیرعت  وت  زا  هک  هدوب  نیا  تدـصق  يدـناوخ  یم  زامن 
هب مه  ار  وا  سپ  دناوخ ، یم  نآرق  وکین  ینالف  دنیوگب  هک  هدوب  نیا  تدصق  دنیوگ  یم  وا  هب  هدوب و  نآرق  لها  هک  دنروآ  یم  ار  يرگید 

سپ هدوب . عاجـش  ینالف  دنیوگب  هک  هدوب  نیا  تدصق  دنیوگ  یم  هدش و  هتـشک  هدرک و  داهج  هک  دنروآ  یم  ار  يرگید  دـنرب . یم  شتآ 
تواخـس اب  ینالف  دـنیوگب  مدرم  هک  هدوب  نیا  تدـصق  دـنیوگ  یم  هدوب و  قافنا  لها  هک  دـنروآ  یم  ار  يرگید  دـنرب . یم  شتآ  هب  ار  وا 

(2 . ) دنرب یم  شتآ  هب  ار  وا  سپ  تسا ،

ربق رد  نآرق  متخ  رازه  شش 

، درک دشر  هنیدم  رد  دش و  دـلوتم  هکم  رد  لاس 145  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رـسپ  هک  دیزی  نب  نسح  رتخد  هسیفن  هدّیس 
اـه و ضیرم  ناریگ و  نیمز  هب  دوخ  تورث  زا  دوب و  دـنمتورث  وا  درب ، یم  رـسب  تداـبع  هب  ار  اـه  بش  تفرگ و  یم  هزور  هتـسویپ  اـهزور 

. دوب هدایپ  ياپ  اب  نآ  رثکا  هک  دش  فرشم  جح  هب  زین  هبترم  یس  درک ، یم  ناسحا  مدرم  مومع 
دنک راطفا  يزور  اـی  دـباوخب و  یبس  مدـیدن  تّدـم  نیا  رد  مدرک و  تمدـخ  ار  ما  همع  ماـمت  لاـس  لـهچ  تفگ : هسیفن  ردارب  رتخد  بنیز 

هتسویپ
*****

. هرخآلا لزانم  باتک  زا  لقن  هب  . 1
. ربق ياه  باذع  باتک  زا  لقن  هب  ص 79 ، هربک ، ناهانگ  . 2

{132 هحفص }
، منک ارادم  قفر و  مسفن  اب  هنوگچ  داد : باوج  ینک ؟ یمن  ارادم  دوخ  اب  متفگ : وا  هب  دـنارذگ ، یم  هزور  هب  ار  اهزور  مایق و  هب  ار  اه  بش 

. راگتسر نامدرم  رگم  دنرذگ  یمن  اهنآ  زا  هک  مراد  یتابقع  ولج ، رد  هکنیا  اب 
ترـضح تراـیز  هب  شرهوش  اـب  یلاـس  موثلک ، ما  يرگید  مساـق و  ماـن  هب  یکی  تشاد  دـنزرف  ود  قاحـسا )  ) دوخ رهوش  زا  هسیفن  باـنج 

يرتخد اهنآ  یگیاـسمه  رد  دـیزگ . ینکـس  یلزنم  رد  و  دروآ ، فیرـشت  رـصم  هب  تعجارم  رد  دـش ، فّرـشم  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا 
يرایـسب نایدوهی  نآ  زا  دعب  و  دـش ، نشور  شمـشچ  نیح  نامه  رد  تسج ، كّربت  هسیفن  يوضو  بآ  هب  زور  کی  دوب ، ییانیبان  يدوهی 

فّقوت رـصم  رد  دندرک  شهاوخ  هسیفن  زا  ودندرک  ادیپ  هدیقع  رایـسب  تمارک ) اب  يوناب   ) هردخم نآ  قح  رد  رـصم  لها  دندروآ و  مالـسا 
. تفر ایند  زا  اجنامه  رد  هکنیا  ات  دومن ، فّقوت  رصم  رد  زین  وا  دنک ،

و درک ، یم  توالت  نآرق  دناوخ و  یم  زامن  دش ، یم  لخاد  ربق  نآ  رد  هتـسویپ  دوب و  هدنک  دوخ  يارب  شیوخ  تسد  هب  يربق  هردـخم  نآ 
هب رما  ار  وا  نایفارطا  دوب ، هزور  راضتحا ، ماگنه  تفر و  ایند  زا  لاس 208  ناضمر  هام  رد  هکنیا  اـت  دومن  بق  نآ  رد  نآرق  متخ  رازه  شش 

راطفا متـسه  هزور  هک  نونکا  مورب و  ایند  زا  هزور  تلاح  اب  منک  یم  تلئـسم  دنوادخ  زا  هک  تسا  لاس  یـس  ابجعاو ! دومرف : دندرک  راطفا 
!؟ منک

. تفر ایند  زا  مّهبر » دنع  مالسلاراد  مهل   » هکرابم هیآ  هب  دیسر  هک  نیمه  ماعنا و  هکرابم  هروس  ندناوخ  هب  درک  عورش 
دنک و لقتنم  همظعم  هنیدم  هب  ار  وا  ندب  تساوخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رـسپ  نمتوم  قاحـسا  شرهوش  تافو  زا  دعب  هک  هدش  لقن 

لام یّتح  و  نّمیت ، كربت و  يارب  دنراذگب  رصم  رد  ار  هردخم  نا  هک  دندرک  تساوخرد  دندومن و  عامتجا  رصم  لها  دیامن ، نفد  عیقب  رد 
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لذب يرلیسب 
{133 هحفص }

: دندومرف هک  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باوخ  رد  هکنآ  ات  دشن ، یضار  قاحسا  اّما  دندرک ،
رد ار  وا  هک  دـش  یـضار  ماجنارـس  دوش . یم  لزان  تمحر  اهنآ  رب  وا  تکرب  هطـساو  هب  هک  ارچ  نکم  هضواعم  رـصم  لها  اب  هسیفن  هرابرد  »

(1 «. ) دننک نفد  رصم 

خزرب ملاع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تّبحم  تیالو و  نطاب 

هک دوب  تلیـضف  اب  كاپ و  رایـسب  نایاسراپ  زا  و  هتـسجرب ، يانلع  زا  یلیبدرا  سّدـقم  هب  فورعم  یلیبدرا ، ققحم  دـمحا  ّالم  گرزب  عجرم 
. تفر ایند  زا  فرشا  فجن  رد  يرمق  يرجه  لاس 993 

یکی دوب ، هتفر  البرک  هب  ترایز  يارب  هکنیا : هلمج  زا  هدش ، لقن  رایسب  بلاطم  گرزب ، درم  نیا  يونعم  لیاضف  و  قالخا ، تالماک  هرابرد 
دوخ هدـش  كرچ  ياه  سابل  تسا ، يداع  راکتمدـخ  کی  هک  درک  یم  لایخ  وا ، هداس  هفایق  سابل و  زا  تخانـش ، یمن  ار  وا  هک  نارئاز  زا 

!« يوشب نم  يارب  ار  اه  نیا  : » تفگ داد و  وا  هب  ار 
هاگآ نایرج  زا  دندوب  اجنآ  رد  هک  رفن  دنچ  ماگنه ، نآ  رد  داد . لیوحت  وا  هب  سپـس  تسـش و  تفرگ و  ار  وا  ياه  سابل  یلیبدرا ، سدقم 

؟ يدک نیهوت  یلیبدرا  سّدقم  گرزب ، ملاع  هب  ارچ  هک  ندومن  شنزرس  ار  رئاز  درم  نآ  دندش و 
، تساـه نیا  زا  رتداـیز  یلیخ  رگیدـکی ، هب  تبـسن  ینید  ناردارب  قوقح  : » تفگ تشادزاـب و  ندرک  شنزرـس  زا  ار  اـهنآ  یلیبدرا  قـقحم 

.« دینک یم  شورخ  شوج و  ینینچ  نیا  امش  هک  ما  هدرکن  يراک 
اب دراد ، نت  رد  هک  ییابیز  سابل  اب  هکدـید  باوخ  ملاع  رد  ار  وا  هتـسراو  نیدـهتجم  زا  یکی  یتّدـم  زا  سپ  تفر ، ایند  زا  گرزب  درم  نیا 

يامیس 
*****

. خزرب ملاع  زا  تفگش  ياه  ناتساد  زا  لقن  هب  ص 112 ، نآرق ، زا  ییاه  ناتساد  . 1
{134 هحفص }

هک دیدش  ماقم  همه  نآ  ياراد  امش  هک  هدش  ثعاب  یلمع  هچ  : » دیسرپ وا  زا  دیآ ، یم  نوریب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینوملاریما  مرح  زا  باّذج 
»؟ تسادیپ ناتیامیس  زا 

ربق ». نیا  بحاص  ّتبحم  تیالو و  زا  ریغ  ار  ام  دیشخبن  عفن  و  تسا ، داسک  لامعا  رازاب  : » تفگ خساپ  رد  یلیبدرا  قّقحم 
رد ینعم ، نیا  هک  نانچ  تسا ، خزرب  ملاع  رد  تاـجن  مهم  تاـبجوم  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تیـالو  تبحم و  تیاـکح ، نیا  قبط 

(1 . ) تسا هدمآ  رایسب  تایاور 
هناصلخم و ماجنا  ناهانگ و  كرت  تابجاو و  ماجنا  اب  ریگب و  سرد  نارگید  تبقاع  زا  اه  تیاکح  نیا  رد  رکفت  لمات و  اب  ردارب  يا  سپ  *

. تسا تخس  و   . ینالوط رایسب  هار  هک  نک  هدامآ  يا  هشوت  داز و  دوخ  دیواج  يارس  يارب  مدرم  لاح  هب  دیفم  ریخ و  ياهراک  يایر  یب 
دنوادخ مشخ  هک  زیهرپب  اهنآ  ندرک  تحاران  زا  تسا و  نآ  رد  لاعتم  دنوادخ  تیاضر  هک  نک  یکین  رایـسب  تردام  ردپ و  هب  ًاصوصخم 

دنشابن ! ناملسم  اهنآ  هک  دنچ  ره  دشاب  یم  نآ  رد  لاعتم 
مالسلاو
*****

. خزرب ملاع  زا  تفگش  ياه  ناتساد  زا  لقن  هب  ص 208  یمدق ، دنچ  رد  خرب  ملاع  . 1
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: عبانم

: میقتسم عبانم 
ینیمخ ماما  یسانش  داعم  - 1

یمق سابع  خیش  هرخآلا ، لزانم  - 2
؛ يربنق ردیح  خزرب ، ملاع  زا  تفگش  ياه  ناتساد  - 3

؛ یمساق دمحم  یلع  خزرب ، -4
؛ يدمحم نیسح  دمحم  ربق ، ياه  باذع  - 5

. این يدمحم  هللادسا  دنوش ؟ یم  روشحم  ناویح  لکش  هب  یناسک  هچ  - 6
: میقتسم ریغ  عبانم 

میرک ؛ نآرق  - 1
؛ هغالبلا جهن  - 2

نانجلا ؛ حیتافم  - 3
؛ یمساق دمحم  یلع  خزرب ، - 4

؛ يدمحم نیسح  دمحم  ربق ، ياه  باذع  - 5
. این يدمحم  هللادسا  دنوش ؟ یم  روشحم  ناویح  لکش  هب  یناسک  هچ  - 6

{136 هحفص }

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
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هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
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راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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