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نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  رتارف 

: هدنسیون

ینالیم نسح 

: یپاچ رشان 

دهع

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  11رتارف 

باتک 11تاصخشم 

11هراشا

تاعوضوم 15تسرهف 

30همدقم

ناگدیرفآ راگدیرفآ و  حیحص  تخانش  ناکرا  لوا : 32لصف 

32هراشا

.تسا يدایز ) یمک و  شریذپ  لباق  يددع =(  ینکمم ، دوجوم  ره  لوا : 34لصا 

.تسا يّزجتم  يددع يا  دوجوم  ره  مود : 36لصا 

.تسا موهوم  لاحم و  یهانتمان ، موس : 40لصا 

.تسا دوجو ) يادتبا  ياراد  یقیقح =(  ثداح  نکمم ،) ازجا =(  رادقم و  ياراد  دوجوم  مراهچ : 57لصا 

.دشاب یم  یقیقح  ثداح  يّزجتم و  ناکم ، نامز و  مجنپ : 60لصا 

.تسا قلاخ  هب  دنمزاین  ثداح ، دوجوم  مشش : 62لصا 

.دوب دناوتن  قلاخ  يرادقم ، دوجوم  متفه : 62لصا 

.تسین نامز  زا  درجم  يرادقم ،) نکمم =(  متشه : 64لصا 

دوش یمن  هتخانش  زگره  لاعتم  دنوادخ  تاذ  مهن : 64لصا 

.تسا يزجتم " ریغ   " و يزجتم "  " لباقت قلخ ، قلاخ و  دوجو  لباقت  مهد : 71لصا 

.تساه نآ  دوخ  هژیو  دشاب ، اور  ازجا ) رادقم و  ياراد  دوجوم   ) قلخ رب  هچنآ  مهدزای : 72لصا 

.تسا يرورض  تسا ،" زیچ  همه  فالخ  رب   " مه و  تسه "  " مه هک  یقلاخ  دوجو  هب  رارقا  مهدزاود : 75لصا 

رودص رّوطت و  هن  تقلخ ، شنیرفآ و  مود : 82لصف 

82هراشا

!؟ تسا قلخ  دننامه  دنوادخ  89ایآ 

تیقلاخ كالم  91نیابت ،
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دنک یم  راکنا  ار  قلخ  قلاخ و  نیابت  ییادج و  نافرع  99هفسلف و 

؟! زیچ ود  ای  زیچ  کی  نافرع ، 107هفسلف و 

نافرع هفسلف و  هن  ناهرب  یحو و  ساسا  رب  دیحوت  تخانش  موس : 116لصف 

116هراشا

موهوم تدحو  یقیقح ، تدحو  يددع ، 116تدحو 

موهوم تدحو  یقیقح ، تدحو  يددع ، 117تدحو 

موهوم 119تدحو 

دیحوت يانعم  تخانش  رد  يرشب  تفرعم  126هابتشا 

درادنپ یم  ایشا  دوجو  نیع  یهانتمان و  ار  دنوادخ  نافرع  129هفسلف و 

!؟ تیاهن یب  141لعف 

دنوادخ تدحو  يانعم  نوماریپ  148ماهوا 

دوجولا بجاو  تابثا  یفسلف  ناهرب  170دقن 

دنوادخ تاذ  هنک  كاردا  ياجبان  ياعدا  مراهچ : 177لصف 

177هراشا

دنوادخ تاذ  هنک  تفرعم  دروم  رد  هفسلف  لها  179ياعدا 

دنوادخ تخانش  هار  اهنت  تاقولخم ، 186تخانش 

؟ هچ ینعی  شدوخ ) هب  دنوادخ  تخانش   ) هللااب هللا  192هفرعم 

تسا یهارمگ  دنوادخ  تاذ  رد  212رّکفت 

دنوادخ تفرعم  هجرد  217نیرتارف 

دناد یم  نآ  دوجو  نیع  هکلب  قلخ ، هیبش  ار  دنوادخ  نافرع  219هفسلف و 

تادّرجم دوجو  هناسفا  مجنپ : 227لصف 

227هراشا

ءازجا زا  یلاعتم  تاذ  يزجتم و  تاذ  هب  دوجوم ، 233راصحنا 

ینامسج تسا و  مسج  زیچ  همه  لاعتم  دنوادخ  236زج 

تادرجم ملاع  دوجو  هب  داقتعا  رد  هفسلف  لها  241هزیگنا 

تادرجم ملاع  نوماریپ  هفسلف  لها  245تاملک 
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دنوادخ یلاعتم  تاذ  زا  هدرجم  لوقع  دّلوت  هب  داقتعا  252یتسردان 

!؟ دندرجم تادوجوم  نامه  هکئالم  267ایآ 

ناکم نامز و  زا  رتارف  مشش : 271لصف 

271هراشا

ناکم نامز و  هرتسگ  رد  نافرع  هفسلف و  276يادخ 

! زگره دنوادخ ! ندید  متفه : 286لصف 

286هراشا

نافراع نافوسلیف و  رادنپ  رد  دنوادخ  289ندید 

هّیهاملا هلاصا  دوجولا و  هلاصا  نوماریپ  ماهوا  متشه : 304لصف 

(1) دوجو تلاصا  یقیقح  304يانعم 

(2  ) دوجو تلاصا  یقیقح  308يانعم 

افرع هفسالف و  تارابع  ینابم و  زا  312هنومن يا 

(3  ) دوجو تلاصا  یقیقح  322يانعم 

(4  ) دوجو 332تلاصا 

دوجو تلاصا  هلدا  هب  334یهاگن 

دوجو تلاصا  هلدا  هب  361یهاگن 

تیهام دوجو و  تیرابتعا  ای  تلاصا  ثحب  363يانبم 

دوجو تلاصا  367اردصالم و 

ییاردص دوجو  تلاصا  هیرظن  367حیضوت 

ییاردص دوجو  تلاصا  هیرظن  ساسا  368دقن 

دریذپ یمن  ار  ملاع  ثودح  نافرع  هفسلف و  مهن : 387لصف 

387هراشا

ملاع مدق  400هفسلف و 

تاذ هن  تسا  لعف  تفص  هدارا  مهد : 420لصف 

420هراشا

تاذ تاذ "  " و تسا ، لعف  لعف " "431
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تیلولعم كالم  مهدزای : 441لصف 

تسین ءایشا  نیع  لاعتم  دنوادخ  ملع  مهدزاود : 451لصف 

تافص اب  لاعتم  دنوادخ  تبسن  مهدزیس : 457لصف 

دوجو تدحو  ربج و  مهدراهچ : 470لصف 

470هراشا

یهلا لدع  ینابم  رب  472یلمات 

ربج 484نافرع و 

!؟ ربج 489ارچ 

؟ تسیچ ربج  501يانعم 

یحو هاگن  زا  رایتخا  504ربج و 

تردق زا  رتارف  فیلکت  مهدزناپ : 515لصف 

دیحوت لها  ناشن  ادب ، هب  داقتعا  مهدزناش : 521لصف 

521هراشا

ادب راکنا  يرشب و  524هشیدنا 

" همکحلا هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " ياه باتک هب  یلامجا  يرظن  مهدفه : 531لصف 

531هراشا

هیادب هیاهن و  اب  دارملا  فشک  باتک  بلاطم  ینابم و  نیب  یهاتوک  533هسیاقم 

نآرق ناهرب و  لقع و  ینابم  اب  هسیاقم  رد  همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " باتک ینابم  صوصن و  زا  ییاه  542هنومن 

: هراشا دروم  باتک  ود  رد  یهلا  شنیرفآ  تقلخ و  راکنا  و  ادخ ، تاذ  رد  ءایشا  همه  دوجو  نتسناد  لخاد  و  قولخم ؛ قلاخ و  دوجو  تینیع  542تدحو و 

نآرق ناهرب و  لقع و  ینابم  اب  هسیاقم  رد  همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " باتک ینابم  صوصن و  زا  ییاه  543هنومن

: هراشا دروم  باتک  ود  رد  یهلا  شنیرفآ  تقلخ و  راکنا  و  ادخ ، تاذ  رد  ءایشا  همه  دوجو  نتسناد  لخاد  و  قولخم ؛ قلاخ و  دوجو  تینیع  543تدحو و 

!؟ اهنآ زا  رتارف  قلاخ  ای  تسا  ءایشا  یمامت  هعومجم  546دنوادخ 

!؟ ادخ دوخ  ای  تسا  يراب  داجیا  هدارا و  لصاح  547ملاع ،

: هراشا دروم  باتک  ود  رد  یلاعت  يراب  کیرش  هب  547داقتعا 

: هراشا دروم  باتک  ود  رد  لاعتم  قلاخ  دوجو  549یفن 

قولخم قلاخ و  لولعم و  تلع و  یقیقح  يانعم  550فیرحت 
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!؟ یتسه ملاع  ّلک  و  تادوجوم ، همه  ینعی  ادخ  551ایآ 

!؟ دنیادخ تاذ  يازجا  بتارم و  میدق و  دوجولا و  بجاو  تانکمم ، همه  552ایآ 

!؟ تسا يرایتخا  ریغ  دنوادخ  نداد  قزر  ندرک و  قلخ  554ایآ 

: هراشا دروم  باتک  ود  رد  ملاع  نتشاد  ادتبا  تیقولخم و  یقیقح و  ثودح  554یفن 

!؟ تسا قلخ  خنس  مه  ای  هیبش  یلاعت  يادخ  تاذ  556ایآ 

ادخ ریغ  هب  تیبوبر  تقلخ و  نداد  تبسن  و  عاونا ، بابرا  ددعتم و  نایادخ  ههلآ و  هب  557داقتعا 

: فلتخم ياه  تروص راوطا و  هب  دنوادخ  تاذ  روطت  558ریغت و 

: زیچ کی  زا  شیب  شنیرفآ  قلخ و  زا  یلاعت  يراب  یناوتان  559زجع و 

!؟ وا لعف  تفص  ای  تسوا  ملع  يانعم  هب  دنوادخ و  تاذ  تفص  یهلا  هدارا  560ایآ 

!؟ تسا ءایشا  رودص  يارب  وا  تاذ  ندوب  ءدبم  يانعم  هب  یلاعت  يادخ  تردق  562ایآ 

!؟ تسا ثودح  لیصفت و  لامجا و  ياراد  یلاعت  دنوادخ  ملع  تاذ و  563ایآ 

!؟ تسا یلوصح  دنوادخ  ملع  564ایآ 

هعیش هدیقع  رایتخا  هب  داقتعا  ایآ  و  تسادخ ؟ لعف  یلعف  ره  ایآ  و  راتخم ؟ ای  میروبجم  ام  565ایآ 

!؟ تسادخ هب  قلخ  لاعفا  دانسا  و  رایتخا ، یفن  اب  مزالم  یهلا  ردق  اضق و  هب  هدیقع  570ایآ 

یناهفصا يدهم  ازریم  کیکفت  بتکم  دقن  مهدجه : 572لصف 

572هراشا

تقلخ یقیقح  يانعم  راکنا  دوجو و  تدحو  لوا : 573لصف 

دوهش فشک و  يرگ و  یئاطسفوس  مود : 577لصف 

! یلاعت دنوادخ  تاذ  تفرعم  ياعّدا  رد  ناشیا  صوصن  موس : 578لصف 

رصاعم نایدوجو  تدحو  ریاس  یناهفصا و  يدهم  يازریم  بتکم  584دنس 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  یعقاو  ریغ  ناتساد  یناهفصا و  587يازریم 

!؟ ینامسآ ياه  سرد  ای  ینیمز ، ياه  هشیدنا  مهدزون : 590لصف 

590هراشا

فوسلیف هن  تسا ، ماما  مالسلا  هیلع  597ماما 

تایاور تایآ و  606تسرهف 

...و افرع  هفسالف و  تارابع  دهاوش  673تسرهف 
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زکرم 724هرابرد 
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نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  رتارف 

باتک تاصخشم 

 - 1338 نسح ،  ینالیم ،  هسانشرس : 

 . ینالیم نسح  نافرع /  یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  رتارف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 دهع  ، مق :  رشن :  تاصخشم 

 . 319ص يرهاظ :  تاصخشم 

( مود پاچ   ) لایر  37000 لایر  9-16-5763-964 ؛ :  20000 کباش : 

Hassan Milani: out of my sticism  :. یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

زییاپ 1387. مود : پاچ  تشاددای : 

 . سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

هفسلف مالسا -- )  ) یسانشادخ عوضوم : 

تابثا ادخ --  عوضوم : 

( هفسلف  ) تخانش عوضوم : 

نافرع عوضوم : 

 4 1382 ف  9 م  /   BT102  : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید :  212 يدنب  هدر 

م 2385-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  رتارف 

ینالیم نسح 

2 ص :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

3 ص :
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وت رب  مالس 

دیحوت دیپس  هبعک  يا 

تاملظ يداو  رد  رون  همشچ  يا 

اهنت نیرتاهنت  يا 

نابایب رفاسم  يا  و 

مدید ار  دیحوت "  " ییاهنت تبرغ و 

مدروآ دای  هب  ار  وت  ییاهنت  و 

یتفرعم یّلجت  دیحوت و  هرکیپ  دوخ  وت "  " هک

تسوت ییاهنت  تبرغ و  زا  یناشن  دیحوت ، تبرغ  و 

ییایب هک  زور  نآ  دیما  هب 

یهد تفرعم  دیحوت و  سرد  ار  نایکاخ  و 

یتخومآ تفرعم  ار  نایکالفا  هک  ناس  نآ 

یناهرب ناشماهوا  یگریت  تملظ و  زا  ار  ناینیمز  و 

يداد ییاهر  كرش  داحلا و  زا  ار  نایتاوامس  هک  نانچ  نآ 

نیبت ءرقت و  نیح  کیلع  مالسف 

ّربکت لّلهت و  نیح  کیلع  مالس  و 

حدمت دجمت و  نیح  کیلع  مالس  و 

مالسلا عماوجب  کیلع  مالسلا  و 

...ًادمرس هرون  انرأ  و  نآرقلا ، کیلوب  یحأ  ّمهللا 

4 ص :
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تاعوضوم تسرهف 

.همدقم 13

.لوا 15 لصف 

..ناگدیرفآ 15 راگدیرفآ و  حیحص  تخانش  ناکرا 

.تسا 17 يدایز ) یمک و  شریذپ  لباق  يددع =(  ینکمم ، دوجوم  ره  لوا : لصا  * 

..تسا 19 يّزجتم  يا  يددع  دوجوم  ره  مود : لصا  * 

..تسا 23 موهوم  لاحم و  یهانتمان ، موس : لصا  * 

.تسا 39 دوجو ) يادتبا  ياراد  یقیقح =(  ثداح  نکمم ،) ازجا =(  رادقم و  ياراد  دوجوم  مراهچ : لصا  * 

..دشاب 42 یم  یقیقح  ثداح  يّزجتم و  ناکم ، نامز و  مجنپ : لصا  * 

..تسا 44 قلاخ  هب  دنمزاین  ثداح ، دوجوم  مشش : لصا  * 

..دوب 44 دناوتن  قلاخ  يرادقم ، دوجوم  متفه : لصا  * 

..تسین 46 نامز  زا  درجم  يرادقم ،) نکمم =(  متشه : لصا  * 

.دوش 47 یمن  هتخانش  زگره  لاعتم  دنوادخ  تاذ  مهن : لصا  * 

.تسا 54 يزجتم " ریغ   " و يزجتم "  " لباقت قلخ ، قلاخ و  دوجو  لباقت  مهد : لصا  * 

.تساه 55 نآ  دوخ  هژیو  دشاب ، اور  ازجا ) رادقم و  ياراد  دوجوم   ) قلخ رب  هچنآ  مهدزای : لصا  * 

.تسا 57 يرورض  تسا ،" زیچ  همه  فالخ  رب   " مه و  تسه "  " مه هک  یقلاخ  دوجو  هب  رارقا  مهدزاود : لصا  * 

.مود 65 لصف 

رودص 65 رّوطت و  هن  تقلخ ، شنیرفآ و 

72 تسا .!؟ قلخ  دننامه  دنوادخ  ایآ  * 

...تیقلاخ 74 كالم  نیابت ، * 
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.دنک 82 یم  راکنا  ار  قلخ  قلاخ و  نیابت  ییادج و  نافرع  هفسلف و  * 

87 زیچ .؟! ود  ای  زیچ  کی  نافرع ، هفسلف و  * 

.موس 97 لصف 

نافرع 97 هفسلف و  هن  ناهرب  یحو و  ساسا  رب  دیحوت  تخانش 

.موهوم 97 تدحو  یقیقح ، تدحو  يددع ، تدحو  * 

.موهوم 99 تدحو  * 

.دیحوت 107 يانعم  تخانش  رد  يرشب  تفرعم  هابتشا  * 

.درادنپ 109 یم  ایشا  دوجو  نیع  یهانتمان و  ار  دنوادخ  نافرع  هفسلف و  * 

121 تیاهن .!؟ یب  لعف  * 

.دنوادخ 128 تدحو  يانعم  نوماریپ  ماهوا  * 

.دوجولا 149 بجاو  تابثا  یفسلف  ناهرب  دقن  * 

.مراهچ 157 لصف 

.دنوادخ 157 تاذ  هنک  كاردا  ياجبان  ياعدا 

.دنوادخ 159 تاذ  هنک  تفرعم  دروم  رد  هفسلف  لها  ياعدا  * 

.دنوادخ 165 تخانش  هار  اهنت  تاقولخم ، تخانش  * 

172 هچ .؟ ینعی  شدوخ ) هب  دنوادخ  تخانش   ) هللااب هللا  هفرعم  * 

...تسا 192 یهارمگ  دنوادخ  تاذ  رد  رّکفت  * 

.دنوادخ 197 تفرعم  هجرد  نیرتارف  * 

.دناد 199 یم  نآ  دوجو  نیع  هکلب  قلخ ، هیبش  ار  دنوادخ  نافرع  هفسلف و  * 

.مجنپ 207 لصف 
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...تادّرجم 207 دوجو  هناسفا 

.ءازجا 212 زا  یلاعتم  تاذ  يزجتم و  تاذ  هب  دوجوم ، راصحنا  * 

..ینامسج 215 تسا و  مسج  زیچ  همه  لاعتم  دنوادخ  زج  * 

..تادرجم 221 ملاع  دوجو  هب  داقتعا  رد  هفسلف  لها  هزیگنا  * 

..تادرجم 225 ملاع  نوماریپ  هفسلف  لها  تاملک  * 

.دنوادخ 232 یلاعتم  تاذ  زا  هدرجم  لوقع  ّدلوت  هب  داقتعا  یتسردان  * 

248 دندرجم .!؟ تادوجوم  نامه  هکئالم  ایآ  * 

.مشش 253 لصف 

.ناکم 253 نامز و  زا  رتارف 

.ناکم 257 نامز و  هرتسگ  رد  نافرع  هفسلف و  يادخ  * 

.متفه 267 لصف 

267 زگره ! دنوادخ ! ندید 

.نافراع 271 نافوسلیف و  رادنپ  رد  دنوادخ  ندید  * 

.متشه 285 لصف 

.هیهاملا 285 هلاصا  دوجولا و  هلاصا  نوماریپ  ماهوا 

285 (. 1  ) دوجو تلاصا  یقیقح  يانعم  * 

287 (. 2  ) دوجو تلاصا  یقیقح  يانعم  * 

افرع 291 هفسالف و  تارابع  ینابم و  زا  يا  هنومن  * 

300 (. 3  ) دوجو تلاصا  یقیقح  يانعم  * 

310 (. 4  ) دوجو تلاصا  * 
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.دوجو 312 تلاصا  هلدا  هب  یهاگن  * 

...تیهام 342 دوجو و  تیرابتعا  ای  تلاصا  ثحب  يانبم  * 

.دوجو 346 تلاصا  اردصالم و 

..ییاردص 346 دوجو  تلاصا  هیرظن  حیضوت  * 

..ییاردص 348 دوجو  تلاصا  هیرظن  ساسا  دقن  * 

.مهن 367 لصف 

.دریذپ 367 یمن  ار  ملاع  ثودح  نافرع  هفسلف و 

.ملاع 380 مدق  هفسلف و  * 

.مهد 401 لصف 

...تاذ 401 هن  تسا  لعف  تفص  هدارا 

..تاذ 411 تاذ "  " و تسا ، لعف  لعف " * "

.مهدزای 423 لصف 

...تیلولعم 423 كالم 

.مهدزاود 433 لصف 

...تسین 433 ءایشا  نیع  لاعتم  دنوادخ  ملع 

.مهدزیس 439 لصف 

...تافص 439 اب  لاعتم  دنوادخ  تبسن 

.مهدراهچ 451 لصف 

.دوجو 451 تدحو  ربج و 

..یهلا 453 لدع  ینابم  رب  یلمات  * 
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ربج 463 نافرع و 

467 ربج .!؟ ارچ  * 

478 تسیچ .؟ ربج  يانعم  * 

...یحو 482 هاگن  زا  رایتخا  ربج و  * 

.مهدزناپ 493 لصف 

...تردق 493 زا  رتارف  فیلکت 

.مهدزناش 499 لصف 

.دیحوت 499 لها  ناشن  ادب ، هب  داقتعا 

ادب 503 راکنا  يرشب و  هشیدنا  * 

.مهدفه 509 لصف 

509 همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " ياه باتک هب  یلامجا  يرظن 

هیادب 510 هیاهن و  اب  دارملا  فشک  باتک  بلاطم  ینابم و  نیب  یهاتوک  هسیاقم  * 

520 نآرق : ناهرب و  لقع و  ینابم  اب  هسیاقم  رد  همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " باتک ینابم  صوصن و  زا  ییاه  هنومن * 

ود رد  یهلا  شنیرفآ  تقلخ و  راکنا  و  ادخ ، تاذ  رد  ءایشا  همه  دوجو  نتسناد  لخاد  و  قولخم ؛ قلاخ و  دوجو  تینیع  تدحو و  * 
520 هراشا : دروم  باتک 

523 اهنآ .!؟ زا  رتارف  قلاخ  ای  تسا  ءایشا  یمامت  هعومجم  دنوادخ  * 

524 ادخ .!؟ دوخ  ای  تسا  يراب  داجیا  هدارا و  لصاح  ملاع ، * 

524 هراشا : دروم  باتک  ود  رد  یلاعت  يراب  کیرش  هب  داقتعا  * 

527 هراشا : دروم  باتک  ود  رد  لاعتم  قلاخ  دوجو  یفن  * 

.قولخم 528 قلاخ و  لولعم و  تلع و  یقیقح  يانعم  فیرحت  * 
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529 یتسه .!؟ ملاع  ّلک  و  تادوجوم ، همه  ینعی  ادخ  ایآ  * 

529 دنیادخ !؟ تاذ  يازجا  بتارم و  میدق و  دوجولا و  بجاو  تانکمم ، همه  ایآ  * 

531 تسا .!؟ يرایتخا  ریغ  دنوادخ  نداد  قزر  ندرک و  قلخ  ایآ  * 

531 هراشا : دروم  باتک  ود  رد  ملاع  نتشاد  ادتبا  تیقولخم و  یقیقح و  ثودح  یفن  * 

533 تسا .!؟ قلخ  خنس  مه  ای  هیبش  یلاعت  يادخ  تاذ  ایآ  * 

ادخ 534 ریغ  هب  تیبوبر  تقلخ و  نداد  تبسن  و  عاونا ، بابرا  ددعتم و  نایادخ  ههلآ و  هب  داقتعا  * 

536 فلتخم : ياه  تروص راوطا و  هب  دنوادخ  تاذ  روطت  ریغت و  * 

537 زیچ : کی  زا  شیب  شنیرفآ  قلخ و  زا  یلاعت  يراب  یناوتان  زجع و  * 

537 وا !؟ لعف  تفص  ای  تسوا  ملع  يانعم  هب  دنوادخ و  تاذ  تفص  یهلا  هدارا  ایآ  * 

539 تسا !؟ ءایشا  رودص  يارب  وا  تاذ  ندوب  ءدبم  يانعم  هب  یلاعت  يادخ  تردق  ایآ  * 

540 تسا !؟ ثودح  لیصفت و  لامجا و  ياراد  یلاعت  دنوادخ  ملع  تاذ و  ایآ  * 

542 تسا .!؟ یلوصح  دنوادخ  ملع  ایآ  * 

اب نایعیـش  ایآ  و  هلزتعم ؟ ای  تسا  هعیـش  هدـیقع  رایتخا  هب  داقتعا  ایآ  و  تسادـخ ؟ لعف  یلعف  ره  ایآ  و  راتخم ؟ اـی  میروبجم  اـم  اـیآ  * 
543 دنیواسم !؟ ناگراتس  اه و  تب ناگدنتسرپ 

548 تسادخ !؟ هب  قلخ  لاعفا  دانسا  و  رایتخا ، یفن  اب  مزالم  یهلا  ردق  اضق و  هب  هدیقع  ایآ  * 

.مهدجه 551 لصف 

..یناهفصا 551 يدهم  ازریم  کیکفت  بتکم  دقن 

...تقلخ 552 یقیقح  يانعم  راکنا  دوجو و  تدحو  لوا : لصف  * 

.دوهش 556 فشک و  يرگ و  یئاطسفوس  مود : لصف  * 

557 یلاعت ! دنوادخ  تاذ  تفرعم  ياعّدا  رد  ناشیا  صوصن  موس : لصف  * 
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رصاعم 564 نایدوجو  تدحو  ریاس  یناهفصا و  يدهم  يازریم  بتکم  دنس  * 

.مالسلا 566 هیلع  نامز  ماما  رادید  یعقاو  ریغ  ناتساد  یناهفصا و  يازریم  * 

.مهدزون 569 لصف 

569 ینامسآ !؟ ياه  سرد  ای  ینیمز ، ياه  هشیدنا 

..فوسلیف 576 هن  تسا ، ماما  مالسلا  هیلع  ماما  * 

5 ص :
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72 تسا .!؟ قلخ  دننامه  دنوادخ  ایآ  * 

..تیقلاخ 74 كالم  نیابت ، * 

.دنک 82 یم  راکنا  ار  قلخ  قلاخ و  نیابت  ییادج و  نافرع  هفسلف و  * 

87 زیچ .؟! ود  ای  زیچ  کی  نافرع ، هفسلف و  * 

.موس 97 لصف 

.نافرع 97 هفسلف و  هن  ناهرب  یحو و  ساسا  رب  دیحوت  تخانش 

.موهوم 97 تدحو  یقیقح ، تدحو  يددع ، تدحو  * 

.موهوم 99 تدحو  * 

.دیحوت 107 يانعم  تخانش  رد  يرشب  تفرعم  هابتشا  * 

درادنپ 109 یم  ایشا  دوجو  نیع  یهانتمان و  ار  دنوادخ  نافرع  هفسلف و  * 

121 تیاهن .!؟ یب  لعف  * 

.دنوادخ 128 تدحو  يانعم  نوماریپ  ماهوا  * 

.دوجولا 149 بجاو  تابثا  یفسلف  ناهرب  دقن  * 

.مراهچ 157 لصف 

دنوادخ 157 تاذ  هنک  كاردا  ياجبان  ياعدا 

.دنوادخ 159 تاذ  هنک  تفرعم  دروم  رد  هفسلف  لها  ياعدا  * 

.دنوادخ 165 تخانش  هار  اهنت  تاقولخم ، تخانش  * 

172 هچ .؟ ینعی  شدوخ ) هب  دنوادخ  تخانش   ) هللااب هللا  هفرعم  * 

..تسا 192 یهارمگ  دنوادخ  تاذ  رد  رّکفت  * 

.دنوادخ 197 تفرعم  هجرد  نیرتارف  * 

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


دناد 199 یم  نآ  دوجو  نیع  هکلب  قلخ ، هیبش  ار  دنوادخ  نافرع  هفسلف و  * 

.مجنپ 207 لصف 

..تادّرجم 207 دوجو  هناسفا 

6 ص :
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.ءازجا 212 زا  یلاعتم  تاذ  يزجتم و  تاذ  هب  دوجوم ، راصحنا  * 

..ینامسج 215 تسا و  مسج  زیچ  همه  لاعتم  دنوادخ  زج  * 

..تادرجم 221 ملاع  دوجو  هب  داقتعا  رد  هفسلف  لها  هزیگنا  * 

..تادرجم 225 ملاع  نوماریپ  هفسلف  لها  تاملک  * 

.دنوادخ 232 یلاعتم  تاذ  زا  هدرجم  لوقع  ّدلوت  هب  داقتعا  یتسردان  * 

248 دندرجم .!؟ تادوجوم  نامه  هکئالم  ایآ  * 

.مشش 253 لصف 

.ناکم 253 نامز و  زا  رتارف 

.ناکم 257 نامز و  هرتسگ  رد  نافرع  هفسلف و  يادخ  * 

.متفه 267 لصف 

267 زگره ! دنوادخ ! ندید 

.نافراع 271 نافوسلیف و  رادنپ  رد  دنوادخ  ندید  * 

.متشه 285 لصف 

هیهاملا 285 هلاصا  دوجولا و  هلاصا  نوماریپ  ماهوا 

285 (. 1  ) دوجو تلاصا  یقیقح  يانعم  * 

287 (. 2  ) دوجو تلاصا  یقیقح  يانعم  * 

افرع 291 هفسالف و  تارابع  ینابم و  زا  يا  هنومن  * 

300 (. 3  ) دوجو تلاصا  یقیقح  يانعم  * 

310 (. 4  ) دوجو تلاصا  * 

.دوجو 312 تلاصا  هلدا  هب  یهاگن  * 
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..تیهام 342 دوجو و  تیرابتعا  ای  تلاصا  ثحب  يانبم  * 

دوجو 346 تلاصا  اردصالم و 

..ییاردص 346 دوجو  تلاصا  هیرظن  حیضوت  * 

..ییاردص 348 دوجو  تلاصا  هیرظن  ساسا  دقن  * 

7 ص :
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.مهن 367 لصف 

دریذپ 367 یمن  ار  ملاع  ثودح  نافرع  هفسلف و 

.ملاع 380 مدق  هفسلف و  * 

.مهد 401 لصف 

..تاذ 401 هن  تسا  لعف  تفص  هدارا 

..تاذ 411 تاذ "  " و تسا ، لعف  لعف " * "

.مهدزای 423 لصف 

..تیلولعم 423 كالم 

.مهدزاود 433 لصف 

..تسین 433 ءایشا  نیع  لاعتم  دنوادخ  ملع 

.مهدزیس 439 لصف 

..تافص 439 اب  لاعتم  دنوادخ  تبسن 

.مهدراهچ 451 لصف 

دوجو 451 تدحو  ربج و 

..یهلا 453 لدع  ینابم  رب  یلمات  * 

.ربج 463 نافرع و 

467 ربج .!؟ ارچ  * 

478 تسیچ .؟ ربج  يانعم  * 

..یحو 482 هاگن  زا  رایتخا  ربج و  * 

.مهدزناپ 493 لصف 
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..تردق 493 زا  رتارف  فیلکت 

.مهدزناش 499 لصف 

دیحوت 499 لها  ناشن  ادب ، هب  داقتعا 

ادب 503 راکنا  يرشب و  هشیدنا  * 

.مهدفه 509 لصف 

509 همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " ياه باتک هب  یلامجا  يرظن 

8 ص :
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هیادب 510 هیاهن و  اب  دارملا  فشک  باتک  بلاطم  ینابم و  نیب  یهاتوک  هسیاقم  * 

520 نآرق .: ناهرب و  لقع و  ینابم  اب  هسیاقم  رد  همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " باتک ینابم  صوصن و  زا  ییاه  هنومن * 

ود رد  یهلا  شنیرفآ  تقلخ و  راکنا  و  ادخ ، تاذ  رد  ءایشا  همه  دوجو  نتسناد  لخاد  و  قولخم ؛ قلاخ و  دوجو  تینیع  تدحو و  * 
520 هراشا .: دروم  باتک 

523 اهنآ .!؟ زا  رتارف  قلاخ  ای  تسا  ءایشا  یمامت  هعومجم  دنوادخ  * 

524 ادخ .!؟ دوخ  ای  تسا  يراب  داجیا  هدارا و  لصاح  ملاع ، * 

524 هراشا .: دروم  باتک  ود  رد  یلاعت  يراب  کیرش  هب  داقتعا  * 

527 هراشا .: دروم  باتک  ود  رد  لاعتم  قلاخ  دوجو  یفن  * 

..قولخم 528 قلاخ و  لولعم و  تلع و  یقیقح  يانعم  فیرحت  * 

529 یتسه .!؟ ملاع  ّلک  و  تادوجوم ، همه  ینعی  ادخ  ایآ  * 

529 دنیادخ !؟ تاذ  يازجا  بتارم و  میدق و  دوجولا و  بجاو  تانکمم ، همه  ایآ  * 

531 تسا .!؟ يرایتخا  ریغ  دنوادخ  نداد  قزر  ندرک و  قلخ  ایآ  * 

531 هراشا : دروم  باتک  ود  رد  ملاع  نتشاد  ادتبا  تیقولخم و  یقیقح و  ثودح  یفن  * 

533 تسا .!؟ قلخ  خنس  مه  ای  هیبش  یلاعت  يادخ  تاذ  ایآ  * 

ادخ 534 ریغ  هب  تیبوبر  تقلخ و  نداد  تبسن  و  عاونا ، بابرا  ددعتم و  نایادخ  ههلآ و  هب  داقتعا  * 

536 فلتخم .: ياه  تروص راوطا و  هب  دنوادخ  تاذ  روطت  ریغت و  * 

537 زیچ : کی  زا  شیب  شنیرفآ  قلخ و  زا  یلاعت  يراب  یناوتان  زجع و  * 

9 ص :
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537 وا !؟ لعف  تفص  ای  تسوا  ملع  يانعم  هب  دنوادخ و  تاذ  تفص  یهلا  هدارا  ایآ  * 

539 تسا !؟ ءایشا  رودص  يارب  وا  تاذ  ندوب  ءدبم  يانعم  هب  یلاعت  يادخ  تردق  ایآ  * 

540 تسا !؟ ثودح  لیصفت و  لامجا و  ياراد  یلاعت  دنوادخ  ملع  تاذ و  ایآ  * 

542 تسا .!؟ یلوصح  دنوادخ  ملع  ایآ  * 

اب نایعیـش  ایآ  و  هلزتعم ؟ ای  تسا  هعیـش  هدـیقع  رایتخا  هب  داقتعا  ایآ  و  تسادـخ ؟ لعف  یلعف  ره  ایآ  و  راتخم ؟ اـی  میروبجم  اـم  اـیآ  * 
543 دنیواسم !؟ ناگراتس  اه و  تب ناگدنتسرپ 

548 تسادخ !؟ هب  قلخ  لاعفا  دانسا  و  رایتخا ، یفن  اب  مزالم  یهلا  ردق  اضق و  هب  هدیقع  ایآ  * 

.مهدجه 551 لصف 

..یناهفصا 551 يدهم  ازریم  کیکفت  بتکم  دقن 

...تقلخ 552 یقیقح  يانعم  راکنا  دوجو و  تدحو  لوا : لصف  * 

.دوهش 556 فشک و  يرگ و  یئاطسفوس  مود : لصف  * 

557 یلاعت ! دنوادخ  تاذ  تفرعم  ياعّدا  رد  ناشیا  صوصن  موس : لصف  * 

رصاعم 564 نایدوجو  تدحو  ریاس  یناهفصا و  يدهم  يازریم  بتکم  دنس  * 

.مالسلا 566 هیلع  نامز  ماما  رادید  یعقاو  ریغ  ناتساد  یناهفصا و  يازریم  * 

.مهدزون 569 لصف 

569 ینامسآ !؟ ياه  سرد  ای  ینیمز ، ياه  هشیدنا 

..فوسلیف 576 هن  تسا ، ماما  مالسلا  هیلع  ماما  * 

10 ص :
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همدقم

!؟ رترب تسا  يدوجوم  وا  ای  تسا ، قلخ  دوجو  نامه  دنوادخ ، دوجو  ایآ 

!؟ تسانعم هچ  ار  قلخ  رب  دنوادخ  دوجو  يرترب  ایآ 

!؟ وا تاقولخم  ای  میدنوادخ  دوجو  ياه  تروص  ام  ایآ 

!؟ دودحم تسا و  صقان  يدوجوم  ایآ  تسین  رگا  و  تسا !؟ یهانتمان  يدوجوم  دنوادخ  ایآ 

!؟ تسا نآ  يدوجو  هعس  نیا و  تیدودحم  و  نآ ، یگرزب  نیا و  یکچوک  هب  قولخم  قلاخ و  دوجو  توافت  ایآ 

نآ هنوگچ  درادن ، رگا  و  دشابن !؟ ازجا  ياراد  تسا  نکمم  هنوگچ  دراد  رگا  دراد !؟ ار  نآ  مه  دـنوادخ  تسه ، قلخ  رد  هچ  ره  ایآ 
!؟ دنک یم  اطعا  نارگید  هب  ار 

!؟ تسا هدرک  رپ  ار  یناکم  نامز و  ره  لاعتم  دنوادخ  دوجو  ایآ 

!؟ قولخم دنثداح و  ناکم ، نامز و  ایآ 

!؟ دوش یم  روصت  هنوگچ  ناکم  نامز و  ثودح 

؟ راتخم ای  میروبجم  شیوخ  لاعفا  رد  ام  ایآ  تسیک !؟ رشب  لاعفا  لعاف 

...ایآ و 

تیدبا يدبا و  تداعس  ناگدنیوج  فده  نیرتالاو  ناهرب ، یحو و  ساسا  رب  داعم  أدبم و  لئاسم  هتسیاش  تخانش 

11 ص :

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


هنومن هب  دنوادخ ، حیحص  تخانش  ياه  هیاپ  نوماریپ  یحیضوت  نتشاد  مدقم  اب  لاعتم ، دنوادخ  يرای  هب  رـصتخم  نیا  تسا ؛ تداعس 
.تخادنا دهاوخ  یهاگن  يرشب  تفرعم  ياه  کلسم  ناواک  هشیدنا  ياه  هتخادرپ  لباقم  رد  ناهرب  یحو و  هسردم  میلاعت  زا  ییاه 

هب عوجر  ندوب  ناسکی  ياعدا  هک  تخادرپ  میهاوخ  یتفرعم  تایرظن  ارآ و  ریاس  اب  یحو  بتکم  ياـه  هزومآ  یقیبطت  یـسررب  هب  زین 
.درادن شزاس  رس  زین  یعطق  صوصن  اب  و  تسا ، راکشآ  نشور و  هبرجت  لقع و  فالخ  یلقع ، ِناهرب  هماقا  رد  یشرف  یشرع و  مّلعم 

یحو بتکم  صوصن  نایب  هب  و  دشاب ، مامت  لماک و  هاتوک _  نیا  عسو  دح  رد  یلقع _  تالالدتسا  تسا  هدش  یعـس  هتـشون  نیا  رد 
.میا هتسج  نمیت  دنراد  هک  ییالاو  نیماضم  حوضو  و  نیهارب ، نیرت  مکحم  رب  لامتشا  تهج  زا  مه ،

ینالیم نسح  مق ،

12 ص :
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ناگدیرفآ راگدیرفآ و  حیحص  تخانش  ناکرا  لوا : لصف 

هراشا

، دوجو هب  نایملاع  ملع  اهنت  وا ، تخانش  هجرد  نیرتارف  و  دش _  دهاوخن  هتخانش  زگره  هک  یسودق  تاذ  حیحص  هتـسیاش و  تخانش 
: تسا راوتسا  لیذ  لوصا  هب  هجوت  رب   (1) دشاب یم  وا  تاذ  ِندوب  تخانش  لباقریغ  و 

13 ص :

نیفراعلا هفرعم  رکشف  هکردی ، ّهنأب ال  ملعلا  نم  رثکأ  هکاردإ  هفرعم  نم  دحأ  یف  لعجی  مل  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  - . 1
زا ، 142  / 78 راونألا ، راحب   ) .ًانامیإ هنوکردی  مّهنأ ال  نیملاعلا  ملع  لعج  امک  ًارکش ، ریصقتلاب  مهتفرعم  لعجو  هتفرعم ، نع  ریصقتلاب 

یناسک تفرعم  .درک  دنهاوخن  كاردا  ار  وا  دننادب  هک  تسا  هدادـن  رارق  نیا  زا  شیب  يدـحا  يارب  ار  دوخ  تخانـش  لوقعلا :) فحت 
هک روط  نامه  تسا ، هداد  رارق  شیوخ  رکش  ار  ناشیا  تفرعم  نیمه  و  هتشاد ، روکشم  دنراد  وا  تفرعم  رد  ریصقت  هب  فارتعا  هک  ار 

زجعأ يذـّلا  هّلل  دـمحلا  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  هتـسناد  نامیا  ار  دوخ  ندوب  كاردا  لباقریغ  هب  ناـیملاع  ملع 
هکنیا زا  ار  اه  هشیدنا  ماهوا و  هک  ار  يدنوادخ  شیاتـس  دمح و  (: 221  / 4، راونألا راحب  72 ؛ دیحوتلا ،  ) .هدوجو ّالإ  لانت  نأ  ماهوألا 
راحب  ) .کتفرعم نع  زجعلاب  ّالإ  کـتفرعم  یلإ  ًاـقیرط  قلخلل  لـعجت  مل  دـنیامرف : یم  .تسا و  هتخاـس  ناوتاـن  دنـسر  وا  دوجو  هب  زج 

ماما .يا  هدادن  رارق  دوخ  تخانش  تفرعم و  يوس  هب  یهار  چیه  نانآ ، زجع  یناوتان و  زا  ریغ  شیوخ  قلخ  يارب  (: 150  / 94 راونألا ،
دنک هشیدنا  سک  ره  (: 259  / 3 راونألا ، راحب  93 ؛  / 1 یفاک ،  ) .کله وه ، فیک  هّللا  یف  رظن  نم  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص 
جهن  ) .هب قیدـصتلا  هتفرعم  لاـمک  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  .دـش  دـهاوخ  كـاله  تسا ، هنوـگچ  دـنوادخ  تاذ  هـک 

.تسوا دوجو  هب  قیدصت  دنوادخ ، تخانش  هجرد  نیرتارف  لوا :) هبطخ  هغالبلا ،
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.تسا يدایز ) یمک و  شریذپ  و  شرامش ، لباق  يددع =(  ینکمم ، دوجوم  ره  لوا : لصا 

.تسا يّزجتم  يا ، يددع  دوجوم  ره  مود : لصا 

.تسا موهوم  لاحم و  یهانتمان ، موس : لصا 

.تسا دوجو ) يادتبا  ياراد  یقیقح =(  ثداح  نکمم ،) ازجا =(  رادقم و  ياراد  دوجوم  مراهچ : لصا 

.دشاب یم  یقیقح  ثداح  یهانتم و  يزجتم و  ناکم ، نامز و  مجنپ : لصا 

.تسا قلاخ  هب  دنمزاین  ثداح ، ِدوجوم  مشش : لصا 

.دوب دناوتن  قلاخ  يرادقم ، دوجوم  متفه : لصا 

.تسین نامز  زا  درجم  يرادقم ،) نکمم =(  دوجوم  متشه : لصا 

: هکنیا هچ  دوش  یمن  هتخانش  زگره  لاعتم  دنوادخ  تاذ  مهن : لصا 

.تسا قولخم  يزجتم و  دوش  هتخانش  هچنآ  فلا )

.تسین لوصو  تخانش و  لباق  رادقم ، زا  رتارف  تاذ  ب )

.تسا نآ  تاقولخم  ِدوجو  هب  ملع  رادقم ، زا  رتارف  ِتاذ  ِدوجو  هب  ملع  هار  اهنت  ج )

رادقم و لباقت  قلخ ، قلاخ و  دوجو  لباقت  مهد : لصا 

14 ص :
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.تسا رادقم  ریغ 

.تساه نآ  دوخ  هژیو  دشاب ، اور  ازجا ) رادقم و  ياراد  دوجوم  قلخ =(  رب  هچنآ  مهدزای : لصا 

.تسا يرورض  تسا ،" زیچ  همه  فالخ  رب   " مه و  تسه ،"  " مه هک  یقلاخ  دوجو  هب  رارقا  مهدزاود : لصا 

: میزادرپ یم  قوف  هناگ  هدزاود  لوصا  نوماریپ  يرصتخم  حیضوت  هب  کنیا 

.تسا يدایز ) یمک و  شریذپ  لباق  يددع =(  ینکمم ، دوجوم  ره  لوا : لصا 

یتقیقح دـشاب  نکمم  نآ  داـجیا  هک  يزیچ  ره  ساـسا  نیارب  تسا ، نکمم  زین  نآ  دـننام  لـثم و  دوجو  دـشاب ، دوجو  ياریذـپ  هچنآ 
.دراد ناصقن  هدایز و  لباق  یتیعقاو  و  هدوب ، شرامش ) لباق  يددع =( 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .ربکأ راص  هلثم  هیلإ  ّمض  اذإو  ّالإ  ًاریبک  الو  ًاریغص  ًائیش  تدجو  ام  ّینإ 

.دش دهاوخ  رتگرزب  ددرگ  هدوزفا  نآ  رب  نآ  لثم  هاگ  ره  هکنیا  رگم  متفاین  یگرزب  ای  کچوک  زیچ  چیه  نم 

: دنیامرف یم  و 

(2) .ربکأ ناک  هلثم  یلإ  ءیش  ّمض  ام  یتم  ّهنأ  مهولا  یف  ناکل  اهرغص ، یلع  تماد  ول  ءایشألا  ّنإ 

دـش یم  هدوزفا  دوخ  لـثم  هب  يزیچ  هاـگ  ره  هک  دوب  ناـنچ  مهو  رد  مه  زاـب  دـندنام ، یم  یقاـب  دوخ  یکچوک  رب  ایـشا  هک  ضرف  رب 
.دیدرگ یم  رتگرزب 

15 ص :

.47  / 3 راونألا ، راحب  296 ؛ دیحوتلا ، ، 76 یفاک 1 /  - . 1

.47  / 3 راونألا ، راحب  296 ؛ دیحوتلا ، ، 76 یفاک 1 /  - . 2
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(1) .دودحم وهف  لثم  هل  فرع  وأ  لقع  هرّدق  ام  ّلک 

دننام لثم و  نآ  يارب  هکنیا  ای  دسانش ، رظن  رد  ار  نآ  لقع  هک  يزیچ  ره 

 . دوب دهاوخ  دح  ياراد  دوش  هتخانش 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(2) .ناصقنلا لمتحا  هدایزلا  لمتحا  اذإو  هدایزلا ، لمتحا  دیدحتلا  لمتحا  اذإف  ّدح ، یلإ  هانتم  دودحم  ّلک 

هک يزیچ  ره  و  دوب ، دهاوخ  شیازفا  لباق  دشاب  دیدحت  لباق  نوچ  و  تسا ، یصاخ  دح  هب  یهانتم  دشاب  تخانش  لباق  هک  يزیچ  ره 
.تسا ناصقن  لباق  دشاب  شیازفا  لباق 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

قولخم وهف  هرثکلاو  هّلقلاب  مّهوتم  وأ  ئّزجتم  ّلکو  هرثکلاو ، هّلقلاب  مّهوتم  ـالو  ئّزجتم  ـال  دـحاو  هّللاو  ئّزجتم ، دـحاولا  يوس  اـم  ّنإ 
(3) .هل قلاخ  یلع  ّلاد 

یم يدایز  یمک و  هب  روصت  لباق  هن  تسا و  ازجا  ياراد  هن  اتکی  دـنوادخ  و  تسا ، ازجا  ياراد  زیچ  همه  هناـگی ، دـنوادخ  زج  اـنامه 
یقلاخ ار  وا  هک  دنک  یم  نیا  رب  تلالد  تسا و  قولخم  دشاب  يدایز  یمک و  هب  روصت  لباق  ای  هدوب  ازجا  ياراد  هک  يزیچ  ره  .دـشاب 

.دشاب یم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نم و  هفص ، یلإ  هفص  نمو  هئیه ، یلإ  هئیه  نمو  نول ، یلإ  نول  نم  لقتنی  وأ  لاوزلاو  ّریغتلا  هلخدی  وأ  ّریغتی  وأ  دیبی  ّالإ  ءیش  سیل  ّهنإ 
یلإ هدایز 

16 ص :

.79 دیحوتلا ، - . 1
.15  / 3 راونألا ، راحب  119 ؛  / 1 عیارشلا ، للع  250 ؛ دیحوتلا ، - . 2

.53  / 4 راونألا ، راحب  193 ؛ دیحوتلا ، - . 3
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(1) .نیملاعلا ّبر  ّالإ  هدایز ، یلإ  ناصقن  نمو  ناصقن ،

یگنر زا  هکنیا  ای  تسا ، هار  نآ  رد  ار  لاوز  رییغت و  هکنیا  اـی  دوش ، یم  نوگرگد  دور و  یم  ناـیم  زا  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چـیه 
یم يدایز  هب  ور  ناصقن  زا  ای  ناصقن ، هب  ور  هدایز  زا  و  رگید ، یتفص  هب  یتفـص  زا  و  رگید ، لکـش  هب  یلکـش  زا  و  رگید ، یگنر  هب 

.نایملاع راگدرورپ  رگم  دور 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(2) .دودحملاو ّداحلاو  عونصملاو ، عناصلا  قارتفال  ... 

.دنشاب هتشاد  توافت  هدش  دودحم  هدنهن و  دح  و  هدیرفآ ، راگدیرفآ و  هک  تسا  مزال  اریز  ... 

.تسا يّزجتم  يا  يددع  دوجوم  ره  مود : لصا 

ياراد دوجولا ،) نکمم  دـشاب =(  هتـشاد  ناـکما  نآ  هراـبرد  ناـصقن  هداـیز و  لوبق  ددـعت و  ضرف  و  دوجو ، شریذـپ  هک  يزیچ  ره 
و هدوب ، رادـقم  تیمک و  ّصاوخ  زا  ناصقن  هدایز و  ّرثکت و  ددـعت و  ضرف  هک  دـبای  یم  ینـشور  هب  لقع  و  دـشاب ، یم  ازجاو  رادـقم 

یگناگی دـیحوت و  تابثا  ثحب  رد  یلاعت  دـنوادخ  تساوخ  هب  .تسین  نکمم  ازجا  رادـقم و  ياراد  یـش ء  هرابرد  زج  اـه  نآ  روصت 
رادـقم و ياراد  رب  ِعرف  ّرثکت ، ددـعت و  ناکما  هک : تسا  نیا  يراب  تاذ  ددـعت  هلاحتـسا  رب  لیلد  هک  تشاد  میهاوخ  نایب  لاعتم  قلاخ 

يارب موس  مود و  کیرش و  هک  تسا  لاحم  درادن  رادقم  ّلک و  ءزج و  سدقت  ّلج و  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، یش ء  ِندوب  ازجا 
.درک ضرف  ناوتب  وا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

17 ص :

.182  / 4 راونألا ، راحب  314 ؛ دیحوتلا ، 115 ؛  / 1 یفاک ، - . 1
.40 هغالبلا ، جهن  - . 2
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(1) .یهانتیف هفص  فالتخا  الو  ئّزجتیف ، صخش  هل  ...نکی  مل  يّذلا  هّلل  دمحلا 

.دریذپ یهانت  هک  تسین  نوگانوگ  تافص  ياراد  و  دوش ، يّزجتم  هک  تسین  هرکیپ  ياراد  ...هک  ار  يدنوادخ  ساپس 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .هیف فالتخا  ّهنأل ال  هریغ  دحاو  يّذلا ال  دحاولا  وهف 

.تسین هنوگ  هنوگ  وا  دوجو  اریز  دشابن ، يدحاو  وا  زج  هک  تسا  ییاتکی  دحاو و  وا  سپ 

: هک میتفگ  الوا : اریز : تسا  تسردان  يا  هدیقع  دـشاب  هتـشادن  ءزج  مه  دنـشاب و  ددـعتم  مه  هک  یتادرجم  دوجو  هب  داقتعا  نیاربانب  ]
ضرف تروص  رد  ینعی  روکذـم _  ضرف  رد  ایناث : .دـشاب  یم  تایهیدـب  زا  رادـقم ) تیمک و  اب  ددـعت  ضرف  همزالم   ) روکذـم مکح 

اه نآ  ّلک  زا  یئزج  يا ، هعومجم  نینچ  دارفا  زا  کی  ره  کش  نودـب  دنـشابن _  ازجا  رادـقم و  ياراد  هک  یتادوجوم  ّرثکت  ددـعت و 
ره و  درادن ، ار  رادقم  نآ  اه  نآ  ِدرف  هن  هک  تسا  دوجو  زا  يرادقم  ياراد  اه  نآ  ِدرف  هد  عومجم  الثم  هک  يا  هنوگ  هب   ) دوب دـهاوخ 

سپ روط ،) نیمه  تسین و  دوجو  زا  رادـقم  نآ  ياراد  اـه  نآ  زا  درف  تفه  هک  تسا  دوجو  زا  يرادـقم  ياراد  اـه  نآ  زا  درف  تشه 
نآ زا  رتشیب  رتمک و  هب  دشاب  ینیعم  ددع  هب  ماسقنا  لباق  هک  یتقیقح  ره  و  دـشاب ، یم  ءزج  هد  هب  ماسقنا  لباق  اه  نآ  ِدرف  هد  هعومجم 

دهاوخن ماسقنا  لباق  اقلطم  دـشاب  نآ  یتاذ  يزیچ  دروم  رد  ماسقنا  تیلباق  مدـع  رگا  تسا  یهیدـب  هکنیا  هچ  تسا ، میـسقت  لـباق  زین 
نآ يازجا  یگرزب  یکچوک و  و  تاماسقنا ، يدایز  یمک و  نیب  یتوافت  دشابن  نآ  یتاذ  هچنانچ  و  دوب ،

18 ص :

.298  / 4 راونألا ، راحب  45 ؛ دیحوتلا ، - . 1
.196  / 3 راونألا ، راحب  - . 2
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.دوب دهاوخ  ازجا  ياراد  فلتخم و  تاماسقنا  هب  ماسقنا  لباق  هناگ  هد  دارفا  زا  درف  ره  هجیتن ، رد  .دشاب  یمن 

رب طـیحم  هدـش  ضرف  ِتادرجم  زا  کـی  ره  دوـجو  هک  دـنک  یمن  یقرف  هناـگ ،) هد  تادرجم   ) روکذـم لاـثم  رد  تسا  رکذ  هب  مزـال 
 _ لوا تروص  رد  هکلب  دنشاب ، هتـشاد  لقتـسم  يدوجو  يرگید  لباقم  رد  اه  نآ  زا  کی  ره  هکنیا  ای  دشاب ، دوخ  زا  رت  نییاپ  بتارم 
یم ءزج  هد  زا  لکـشتم  بکرم و  مهد ، هبترم  یهیدب  روط  هب  تسا _  راوتـسا  انبم  نآ  رب  زین  دوجو  کیکـشت  هب  نیدقتعم  هدیقع  هک 

هکنیا هب  داقتعا  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  .دنتـسه  یمکح  نینچ  ياراد  دوخ  زا  رت  نییاپ  بتارم  هب  تبـسن  زین  بتارم  ریاس  هکنانچ  دشاب ،
دشابن میسقت  لباق  نآ  زا  رتشیب  هب  هدوب و  میسقت  لباق  نیعم  يددع  هب  اهنت  یفسلف ،) هرـشع  لوقع  دننام  ای  لاثم ، دننام   ) تقیقح کی 

مک نیب  تسناد  دـیاب  هکنیا  رب  افاضم  .تسا  تباث  دوخ  لـحم  رد  نآ  نـالطب  هک  دـشاب  یم  يّزجتیـال  ءزج  دوجو  هب  داـقتعا  مزلتـسم 
.تسا يرابتعا  يرما  افرص  اهنآ  توافت  و  هتشادن ، دوجو  یتاذ  توافت  لصفنم  مک  لصّتم و 

هعـس و  یخرب ، تیدودحم  بجوم  دودح  نآ  هک  دنتـسه  يا  يدوجو  دودح  ياراد  تادوجوم ، یخرب  : " دـنک لایخ  یـسک  هچنانچ 
دیاب تسین ." رادقم  تیمک و  ياراد  تادوجوم  نیا  زا  مادـک  چـیه  یلو  دـشاب ، یم  يرگید  هب  تبـسن  اه  نآ  زا  رگید  یخرب  دوجو 

زا اهنت  و  تسا ، هتفریذـپ  ار  رادـقم  تیمک و  يانعم  لصا  هکلب  درادـن ، هجوت  رادـقم  تیمک و  ياـنعم  هب  یـصخش  نینچ  هک  تسناد 
: دسیون یم  همکحلا " هیاهن   " هکنانچ دراد ، زیهرپ  نآ  مان  ندروآ 

19 ص :
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(1) .هدایزو فیعضلا  یلع  دیدشلا  لمشی  نأ  کیکشتلا  یف  بجاولا  نم 

.دشاب هتشاد  زین  نآ  رب  تدایز  دشاب و  فیعض "  " رب لمتشم  دیدش "  " هک تسا  مزال  کیکشت  رد 

: دسیون یم  دارملا " فشک  تاقیلعت   " و

(2) .ءیش هتطیح  نع  ّذشی  الو  عیمجلل ، زئاح  ّیطاحإلا  ّیقیقحلا  قالطإلا  اذهو  ... 

.تسین نوریب  نآ  دوجو  هریاد  زا  زیچ  چیه  و  دراد ، رب  رد  ار  زیچ  همه  ریگارف ، یقیقح  قالطا 

: دیوگ یم  دوجو  تینارون  تدش و  يانعم  دروم  رد  زین  يراوزبس " "

هّیعـسوألاو هّیلمـشألا  نع  هفـشاک  هّیدوجولا ، هقیقحلا  لصأ  یف  امهریغو  رّخأتلاو  مّدقتلاو  فعـضلاو  هدـشلا  ثیح  نم  یتلا  هرثکلا  ّنإ 
(3) .دوجولا بلس  وه  امب  بلسلا  دقفو 

نایب دراد ، دوجو  ود _  نآ  ریغ  و  یسپ _  یـشیپ و  فعـض و  تدش و  ثیح  زا  يدوجو ، تقیقح  لصا  رد  هک  يا  يرتشیب  ترثک و 
.دشاب یم  تسا _  دوجو  دوبمک  هکنیا  ثیح  زا  دوبمک _  نتشادن  و  رتشیب ، تعسو  لومش و  هدننک 

: تسا هدمآ  همکحلا " هیاهن  هقیلعت   " رد و 

دوجوملل روضح  ال  ّهنأب : لاکـشإلاو  .ّيّدام  دوجوم  ّهنأ  امب  ّيّداملا  دوجوملاب  هّقلعت  نکمیف  ًاّیروضح  ًاـملع  مولعملاـب  هّلعلا  ملع  اـّمأو 
(4) .ضیفملا لعافلل  اهروضح  یفانت  ضعب ال  نع  اهضعب  هئازجأ  هبوبیغ  نأب  عفدنم  ملاعلل ؟ ًارضاح  نوکی  فیکف  هسفنل  ّيّداملا 

20 ص :

.118 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
.502 دارملا ، فشک  تاقیلعت  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2

.22  / 6 رافسا ، هیشاح  - . 3
.352 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 4
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هک لاکـشا  نیا  .دریگب و  ّقلعت  شندوب  يداـم  نیع  رد  مه  يداـم  دوـجوم  هب  یّتـح  هک  تسا  نکمم  موـلعم ، هب  ّتلع  يروـضح  ملع 
نیا نآ  خساپ  دشاب ، رضاح  ملاع  يارب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  درادن  روضح  مه  شدوخ  يارب  یّتح  يدام  دوجوم  دوش : هتفگ 

.درادن ضیفم  لعاف  يارب  نآ  روضح  اب  تافانم  رگید ، یضعب  زا  يدام  دوجوم  يازجا  زا  یضعب  ندوب  بیاغ  هک : تسا 

: دسیون یم  میکح " فراع و  هاگدید  زا  تدحو  "

(1) .تسا هدحاو  تقیقح  رهاظم  یلاجم و  قیض  هعس و  يانعم  هب  وا  دوهش  دهشم  فراع و  يآرم  رد  کیکشت 

نآ تقیقح  زا  ار  تطاـسب  درجت و  ياـنعم  راـچان  هب  هفـسلف  ِدوـخ  هک  تـسا  نـیا  تادرجم  دوـجو  هلاحتـسا  نـشور  دـهاوش  زا  یکی 
و يرادقم " يازجا  نتشاد   " و یقیقح " بیکرت   " مزلتسم تحارص  هب  هک  يدوجو " تعـسو  یتاذ و  هطاحا   " يانعم هب  و  هدنادرگرب ،

هتـشون نیا  زا  یناوارف  دراوم  رد  ار  بلطم  نیا  نشور  دهاوش  لاعتم  دنوادخ  يرای  هب  .دنک  یم  لیوأت  تسا  درجت " تطاسب و  مدع  "

[ .داد میهاوخ  ناشن 

.تسا موهوم  لاحم و  یهانتمان ، موس : لصا 

هدایز و لباق  مه  زاب  دوش  دوجوم  هک  يرادقم  ره  رد  لک ، ءزج و  ياراد  يددع و  يرادقم و  تقیقح  لقع ، یهیدب  مکح  ساسا  رب 
.دوش قّقحم  تقیقح  نآ  زا  یهانتمان  يدارفا  هک  تسا  لاحم  دشاب و  یم  ناصقن 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

21 ص :

.61 میکح ، فراع و  هاگدید  زا  تدحو  نسح ، هداز ، نسح  - . 1
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(1) .ًاّمات نکی  مل  ًاصقان  ناک  امو  ًاصقان ، ناک  هدایزلا  لمتحا  ام 

 . تسین لماک  دشاب  صقان  هک  يزیچ  ره  و  تسا ، صقان  دشاب  ینوزف  تدایز و  لباق  هک  يزیچ  ره 

(2) .ًادودحم نوکتف  ّدحت  يّذلا ال  تنأ 

.یشاب دودحم  هجیتن  رد  هک  يوش  یمن  فصو  هک  یتسه  نآ  وت 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

(3) .یهانتیف هفص  فالتخا  ...هل  نکی  مل  يّذلا 

.ددرگ یهانتم  هجیتن  رد  هک  تسین ، نوگانوگ  فلتخم و  تافص  ياراد  ...هک  يدنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(4) .لیلق هریغ  هدحولاب  یّمسم  ّلک 

.تسا كدنا  کچوک و  وا ، زج  یماندحاو  ره 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(5) .هطاحإلاو هفصلا  ههج  هّیفیکلا  ّنإ 

.تسا ندمآرد  هطاحا  هب  ندش و  فوصوم  هناشن  نتشاد ، تیفیک  انامه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

دقف هاّیغ  نمو  هاّیغ ، دـقف  یّتح َم ، لاق : نمو  هاّهن ، دـقف  یلإ َم ؟ لاق : نمو  هنّمـض ، دـقف  یف م ؟ لاق : نمو  هتّقو ، دـقف  یتم ؟ لاـق : نمو 
هایاغ نمو  هایاغ ،

22 ص :

.194  / 3 راونألا ، راحب  - . 1
.212 هیداجس ، هفیحص  - . 2

.289  / 4 راونألا ، راحب  45 ؛ دیحوتلا ، - . 3
.هغالبلا جهن  زا  ، 309  / 4 راونألا ، راحب  - . 4

.247 دیحوتلا ، - . 5
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(1) .هیف دحلأ  دقف  هفصو  نمو  هفصو ، دقف  هأّزج  نمو  هأّزج ، دقف 

و هتسناد ، هتفرگ  ربرد  ار  وا  تاذ  دسرپ  وا  ناکم  زا  سک  ره  و  هتسناد ، نامز  تقو و  ياراد  ار  وا  دسرپ  وا  دوجو  نامز  زا  سک  ره  و 
ازجا ياراد  ار  وا  دراـگنا  دودـحم  ار  وا  سک  ره  و  هتـشاگنا ، ریداـقم  دودـح و  ياراد  ار  وا  دـیوج  دوـجو  دودـح  وا  يارب  سک  ره 

.تسا هدش  دحلم  دناد  فصو  لباق  ار  وا  سک  ره  و  هتشادنپ ، فصو  لباق  ار  وا  دناد  يّزجتم  ار  وا  سک  ره  و  هتسناد ،

: تسا هدمآ  نایرهد  اب  ص ؟ ؟  هّللا لوسر  هرظانم  رد  و 

:؟ ؟ص لاق معن ، اولاقف : نولازی ؟ الو  الازی  مل  امهنورتفأ  لاقف : معن ، اولاقف : رخآلا ؟ دـعب  امهدـحأو  راـهنلاو  لـیللا  نودـهاشت  متـسل  وأ 
.هدعب ًاّیراج  یناثلا  نوکیو  امهدحأ  قبـسیف  رخآلا  نع  امهدـحأ  عطقنی  نذإف  لاقف : ال ، اولاقف : راهنلاو ؟ لیللا  عامتجا  مکدـنع  زوجیفأ 

(2) .هتردق هّلل  اورکنت  الف  امهودهاشت ، ملو  راهن  وأ  لیل  نم  مّدقت  ام  ثودحب  متمکح  دق  ؟ص :؟ لاقف وه ، کلاذک  اولاقف :

؟ دنتـسه یلزا  اه  نآ  هک  دیرادنپ  یم  ایآ  دندومرف : .ارچ  دـنتفگ : تسا ؟ يرگید  زا  سپ  یکی  زور  بش و  دوجو  هک  دـینیب  یمن  ایآ 
مامت اه  نآ  زا  کی  ره  دیاب  سپ  دندومرف : .هن  دنتفگ : دنـشاب ؟ نامز  مه  زور  بش و  هک  دیناد  یم  زیاج  ایآ  دندومرف : .يرآ  دـنتفگ :

ثودح هب  دیا ، هدیدن  ار  هتـشذگ  ياهزور  بش و  هکنیا  اب  کنیا  دندومرف : .تسا  نینچ  يرآ ، دنتفگ : دسرب ؟ يرگید  تبون  ات  دوش 
.دینکن راکنا  ار  دنوادخ  تردق  سپ  دیدرک ، رارقا  اه  نآ 

: دنیامرف یم  ترضح  نامه  و 

ّهنإ متلق : نإو  هلّوأل ، هیاهن  الب  رخآ  مکیلإ  لصو  دـقف  هانتم ، ریغ  متلق : نإف  هاـنتم ؟ ریغ  مأ  هاـنتم  راـهنلاو  لـیللا  نم  مکلبق  اـم  نولوقتأ 
ناک دقف  هانتم ،

23 ص :

.124  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.21  / 1 جاجتحا ، - . 2
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(1) .امهنم ءیش  الو 

امـش هب  يزیچ  رخآ  سپ  تسا ، یهانتمان  دییوگب  رگا  یهانتمان ؟ ای  تسا  یهانتم  امـش  زا  لبق  ياهزور  اهبـش و  دـییوگ  یم  امـش  ایآ 
.دنا هدوبن  دوجوم  ود  نآ  زا  مادک  چیه  سپ  تسا  یهانتم  دییوگب  رگا  و  تسین !! یتیاهن  ار  نآ  لوا  هک  تسا  هدیسر 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هکرحلاو ناکملاو  نامزلا  قلاخ  وه  لب  نوکـس ، الو  لاـقتنا  ـالو  هکرح  ـالو  ناـکم ، ـالو  ناـمزب  فصوی  ـال  یلاـعتو  كراـبت  هّللا  ّنإ 
.ًاریبک (2) ًاّولع  نوملاظلا  لوقی  اّمع  یلاعت  نوکسلاو ،

تکرح و ناکم و  نامز و  هدـننیرفآ  وا  تسین ، نوکـس  لاقتنا و  تکرح و  ناکم و  نامز و  نتـشاد  هب  فیـصوت  لباق  دـنوادخ  انامه 
.یگرزب يرتارف  دنشیدنا  یم  نایوگمتس  هچنآ  زا  تسا  رتارف  تسا ، نوکس 

(3) .فیکلا فّیکو  نیألا  نّیأ  ّهنإ 

.تسا هدومرف  داجیا  ار  تیفیک "  " و ناکم "  " یلاعت دنوادخ  انامه 

: هک تسا  نیا  یهانتمان  دوجو  ندوب  لاحم  هرابرد  رتشیب  حیضوت 

ِفیعـض دـیدش و  بتارم  هچ  و  يدوجو ، ددـعتم  ياه  هّصح  هچ  و  لصفنم ، مک  هچ  دوش و  ضرف  لصّتم  مک  هچ  يددـع _  تقیقح 
: اریز دشاب  دودحمان  یهانتمان و  هک  تسا  لاحم  تقیقح ، کی 

قّقحت نآ  یهانتمان  هبترم  زگره  سپ  دوب ، دهاوخ  لوا  ضورفم  زا  رتارف  کی  هفاضا  هب  ددع  نامه  مینک  ضرف  هک  يددـع  ره  فلا )
.تفای دهاوخن 

24 ص :

.21  / 1 جاجتحا ، - . 1
.؟ ؟ق قودص یلاما  زا   330  / 3 راونألا ، راحب  184 ؛ دیحوتلا ، - . 2

.349  / 10 راونألا ، راحب  - . 3
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هدایز لباق  هبترم  نآ  دـیآ  یم  مزال  دـشاب  نکمم  نآ  یهانتمان  هبترم  قّقحت  هچنانچ  تسا و  ناصقن  هدایز و  لباق  یتقیقح  ددـع ، ب )
و ضرف ، ِفالخ  و  تاذ ، ِفالخ  مزلتـسم  ضرف  نیا  .دشاب و  یهانتم  دودـحم و  هدیـسر و  رخآ  هب  ددـع  دـیآ  یم  مزال  ینعی  دـشابن ،

.تسا یهیدب  فالخ 

ضورفم اب  هدـنام  یقاـب  رگا  میهاـک ، یم  ینیعم  رادـقم  میا  هدرک  ضرف  یهاـنتمان  ار  نآ  هک  یـشرامش  يددـع و  تقیقح  ره  زا  ج )
یهانتم دودحم و  دشاب  رتمک  یلوا  ضورفم  زا  هدنام  یقاب  هچنانچ  و  دیآ ، یم  مزال  يواسمریغ  رادقم  ود  يواست  دشاب  يواسم  یلوا 

(1) .دشاب دودحم  یهانتم و  دیاب  دراد  نوزفا  نآ  رب  ینیعم  رادقم  هک  زین  یلوا  ضورفم  دوب و  دهاوخ 

25 ص :

ریغ دادـعألا  بتارم  ّنإ  تلق : نإـف  تسا : هدـمآ  هغئازلا " هفلتخملا  بهاذـملا  عمق  یف  هغلاـبلا  هّجحلل  هغلاـبلا  هّجحلا   " باـتک رد  - . 1
: تلق .نییهانتم  ریغ  امّهنأ  عم  ًالثم ، اهفولأ  نم  دیزأ  نوکی  نأ  بجی  اهداحآ  ددـع  ّنأ  ّکش  الو  ددـع ، هقوفو  ّالإ  ددـع  ذإ ال  هیهانتم ،

تـسیلف لاحم ، وهو  اهفولأ  یلع  دـیزی  ـال  اـهداحآ  نوکی  نأ  مزل  تدـجو  ول  ذإ  ًاـعیمج  دادـعألا  دوجو  هلاحتـسا  بجوی  يذـلا  اذـه 
هدایزلا لمتحی  ام  ّلک  ّنأب  ملعلا  ّنإ  لاق : ثیح  رافـسألا  بحاص  ماـقملا  اذـه  یف  برغأ  دـقو  .هاـنرکذ ...  اـم  نیعب  هدوجوم  دادـعألا 

...اوفلتخا مهّنکل  ءالقعلا  نیب  هیف  تافالتخالا  عقی  مل  ّالإو  لطاب  لّوألاو  تاّیرظنلا ، نم  وأ  تاّیهیدـبلا  نم  اّمإ  ًایهانتم  نوکی  ناصقنلاو 
ّنأ عم  هیهانتم ، ریغ  ددـعلا  بتارم  ّنأ  ههیدـبلاب  ملعی  کلذـکو  ...اهل  هیاهن  هتارودـقمو ال  هّللا  تاـمولعم  ّنأ  یلع  اوقفّتا  نوملـسملاو 
عم هیهانتم ، ریغ  هّنجلا _  لهأ  تاکرح  امّیس  هلبقتـسملا  تاکرحلاو  هّرم ، فلأب  هیهانتملا  ریغلا  داحآلا  نم  رثکأ  هیهانتملا  ریغلا  فولألا 

ریغلا ّنأ  یلع  ًادقعنم  ًاعامجإ  راص  هفـسالفلا  داقتعا  عم  تادقتعملا  هذه  انممـض  اذإو  .ناصقنلاو  هدایزلل  لباق  رومألا  هذه  نم  ًاّلک  ّنأ 
ّالإ اهب  مزجلا  نکمی  هّیـضقلا ال  هذـه  نذإـف  .ًاّیهیدـب  هعاـنتماب  ملعلا  نوکی  فیکف  ناـصقنلاو ، هداـیزلا  لـبقی  نأ  زوجی  اـمم  یهاـنتملا 

ّدـح ال یلإ  صقانلا  ءاهتنا  بجی  ّهنأ  وه  یهانتلل  بجوملا  ّنأ  هنایبو  قیبطتلا ، لمتحی  اـم  یف  اـّلإ  رّرقتی  ـال  ناـهربلا  کـلذو  ناـهربلاب ،
، هدئازلا نم  نیئزج  هلباقم  یف  هصقانلا  هلمجلا  نم  ءزج  عوقو  رذعت  ول  نأ  بجی  اّمنإ  اذـهو  هدـعب ، دـئازلا  نم  یقبیو  ءیـش ، هنم  یقبی 

نیئزج قابطنا  عنتمی  ام  یفو  قابطنالا ، لمتحی  ام  یف  کلذو  هنم ، هئازإب  ءیش  دئازلل  هدعب  نوکی  ّدح  یف  صقانلا  ءاهتنا  بجی  مل  ّالإو 
هبترم یف  لولعمو  هّلع  عوقو  هلاحتساکو  دحاو  ّزیح  یف  نیمـسج  عوقو  هلاحتـساک  يرخألا ، نم  دحاو  ءزج  یلع  نیتلمجلا  يدحإ  نم 
هتّوقب نیتلمجلا  يدـحإ  نم  لعجی  ام  ّلکف  ّطقف ، لعجلاب  لب  عضولاب  الو  عبطلاـب  ـال  اـمهنیب  قاـبطنا  ـال  یتلا  رومـألا  اـّمأ  ...امهیدـحإ 

 _ انلوقع ّنأل  هراضحتـسا ، یلع  يوقی  ام ال  نیتلمجلا  نم  یقبی  نأ  نکمی  نکل  ًایهانتم ، ًاددع  نوکی  يرخألا  نم  رخآلا  ءازإب  هّیلایخلا 
ّلحم یهتنا  .طرـشلا  اذـهب  ّالإ  یقاوبلا  یف  فلخلا  رهظی  ملف  هیهاـنتم ، ریغ  تـالاعفناو  لاـعفأ  یلع  ردـقت  ـال  رادـلا _  هذـه  یف  نحنو 

ذإ بیجعف ، ءـالقعلا ، نیب  تاـفالتخالا  عوـقو  نم  هدـعاقلا  هّیرورـض  لاـطبإ  یف  هیلإ  دنتـسا  اـم  اـّمأ  لوـقأ : .همـالک  لـقن  نم  هجاـحلا 
ام كردی  ًارصب  ّنأ  امکف  ًافعضو ، هّوق  راصبألاک  هفلتخم  رئاصبلا  ّنإ  ًاضیأو  فالتخالا ، اهتهج  نم  عقیف  ههبشلا  لّمحتی  دق  ّيرورـضلا 
نم هجتنتـسا  ام  هنم  بجعأو  .تاّیرورـضلا  نم  يرخألا  هکردت  ام ال  هریـصب  كردت  دق  کلذکف  تاسوسحملا ، نم  رخآلا  هکردی  ال 

لیحتـسی ام  لیبق  نم  هلثمألا  نم  هلمج  ّنإف  ناصقنلاو ، هدایزلل  یهانتملا  ریغ  لوبق  زاوج  یلع  ءـالقعلا  قاـبطإ  نم  اـهرکذ  یتلا  هلثمـألا 
ناوکألا عاونأ  کلذکو  .جراخلا  یف  ًامامت  امهدوجو  لیحتـسی  ّهنإف  هتارودقمو ،_  هّللا  تامولعمک  هانتم  ریغ  يأ  کلذـک _  هدوجو 

یف باوجلا  وه  ًاضیأ _  هتلثمأ  هلمج  نم  یتلا  ددعلا _  بتارم  یف  هانرکذ  يذلا  باوجلا  ّنإف  اهوحن ، هلبقتسملا  تاکرحلاو  هرودقملا 
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هیبنتلا یف  انریرقت  نم  تفرع  دقو  رخآ ، ًالیلد  دجی  مل  ّهنأ  درجمب  هرّرق  يذلا  قیبطتلاب  هدعاقلا  یلع  لیلدلا  هرصح  هنم  بجعأو  .هلاثمأ 
، رمألا سفن  یف  صقانلل  هنیعب  رادقملا  کلذ  ردق  نوکی  رادقم ال  دئازلل  نوکی  نأ  ّدب  الو  ّالإ  هدایزلا  قّقحتی  ّهنأ ال  هدعاقلا  هذـه  یلع 

نأ زاجل  کلذ  زاج  ول  ذإ  دئازلا ، نم  نیتعاس  صقانلا  نم  هعاس  ءازإب  ام  نوکی  نأ  زوجی  ّهنأب  لوقلل  ساسم  الو  ...هنمزألل  تاعاسلاک 
ترکذ ام  يرجی  نأ ال  ّدب  الف  صیصختلل ، لباق  ریغ  لقعلا  مکح  ّنإ  تلق : نإف  ...باسحلا  اذهب  ریثکب  دئازلا  نم  دیزأ  صقانلا  نوکی 

نم اهوحنو ، كالفألا  تاکرحو  هقرافملا  سوفنلاک  تادوجوملاب _  ضوقنلا  اّمأ  تلق : .اهضعب  یلإ  ترـشأ  یتلا  ضوقنلا  دراوم  یف 
اّمأ ...هحّحـصی  اهحّحـصی ال  نم  ّلکو  اهنالطب ، عرف  هزاوجو  هعانتماب ، همکاح  هدـعاقلا  ّنإـف  اهـسفنب ، ضقتنم  وه  اـمب  هدـعاقلا  ضقن 
ّنأ ینعی  عوضوملا ، هرّدقم  هّیضق  ءزجلا " نم  مظعأ  ّلکلا  ّنأ   " هّیـضق ّنأ  باوجلاف  اهوحنو ، دادعألا  بتارمک  تامودعملاب  ضوقنلا 
ءزج الو  ّلک  هیف  سیلف  هیف ، زیم  الو  هنع  ربخی  الف  جراخلاو  نهذـلا  نع  جراخلا  مودـعملا  اّمأو  ءزجلا ، نم  مظعأ  وهف  دـجو  اذإ  ّلکلا 

باسحلا یف  طلغلا  هحیضفب  موصعملا ، اهیلع  ّصن  یتلا  هفیرـشلا  هدعاقلا  راکنإ  یف  هرارـصإب  هّللا  هازج  دق  ّهنإ  ّمث  .صقان  الو  دئاز  الو 
امب ال اـهنم  ّلـقأ  : " لوقی نأ  حیحـصلا  ّنإـف  هّرم ،" فلأـب  هیهاـنتملا  ریغلا  داـحآلا  نم  رثکأ  هیهاـنتملا  ریغلا  فولـألا  نأ  عم  : " هلوق یف 

هملع یف  اهّققحت  تلق : .یلاعت  هملع  یف  هقّقحتم  تامودـعملا  ّنإ  تلق : نإف  .یهدأو  ّرمأو  يزخأ  يرخألا  رادـلا  هحیـضفلو  یهانتی ،"
یف هیاهناللا  لوخد  ّنأ  تملع  دقف  کیلع  هانولت  ام  تفرع  اذإ  .داحآ  هیف  دجوی  نأ  ریغ  نم  دادعألا  یصحأ  هناحبس  ددعلا ، نع  ءيرب 
یف بیترت  اهل  ناک  ءاوسو  مأ ال ، عامتجا  اهل  ناـک  ءاوس  هاـنتم ، ردـقب  اـّلإ  دوجولا  اـهلوبق  مدـعل  عنتمم ، تناـک _  هرثک  ّيأ  هرثکلا _ 

یهانت بوجوو  تایّقرتلاو ، تالّزنتلا  عیمج  یهانت  بوجوو  تالاعفنالاو ، تاکرحلا  یهاـنت  بوجو  مزلیف  ـال ، مأ  عضولا  یف  وأ  عبطلا 
، همرکو هضیف  عاطقناو  هدوجو ، هّللا  عنص  یف  لیطعتلا  موزلب  رافسألا  بحاص  لیوهت  اّمأو  .هقوف  ءیشو  فیعـضلا  یلإ  ّلحنی  ّيوق  ّلک 

قلاخلا نأشلا  میظعلا  هّللا  وه  لب  .هنأش  نع  ناـمز  یف  ًاـغراف  نوکی  یّتح  ّیناـمزب  سیل  یلاـعتو  كراـبت  هّللا  ّنأـب  هنع  باوجلا  اـننمؤیف 
ریغ مدـع  یلإ  تاّینامزلاو  نامزلا  ءاهتنا  سیلو  نأشلا ، کلذ  نع  هیف  هلیطعت  مزلی  یتح  ناـمز  هنأـش  نیبو  هنیب  سیل  ناـکملاو ، ناـمزلل 

، هناکمإ مزاول  نم  ناک  نإ  ضیفلا  عاطقنا  ّنإ  ّمث  .لّمأتف  ّینامز  مدعب  ّالإ  قدـصی  عاطقنالا ال  ّنأل  همرکو ، هضیف  عاطقنا  بجوی  ّینامز 
بجاولا هدـحو  مالثنا  بجوی  ذـئنیح  ًامیدـق  ضیفلا  لعج  لب  .تاذـلا  یف  ًاصقن  بجوی  مرکلاو ال  ضیفلا  یف  هّیناکمإلا  تاـناصقنلاف 

هیلع نینمؤملا  ریمأ  انالوم  لاق  هسفن ، ءانثب  هضیف  ینثی  نأ  مّویقلا  دـحاولا  هّللا  یلاـعت  هاـنعم ، لزـألا  نع  عنتمی  نأ  یلإ  یـضفیو  یلاـعت 
ریخ انل  هلعجی  نأو  قیرطلا ، ءاوس  یلإ  هّیلو  هلالدب  يدتهن  نأل  قیفوتلا  هّللا  لأسن  ...ًایناث  ًاهلإ  ناکل  ًامیدـق  هعم  ءیـش  ناک  ولو  مالـسلا :

مالک نم  لالدتـسالا  اذـه  يربک  ّنأ  ملعاو  ...قیلت  مهّقح  یف  یلاـعت  هنأـشب  هولـص  هئاـبآ  یلعو  هیلع  هّللا  یّلـصو  قیفرو ، ریخو  لـیلد 
ًالباق ناک  ًادودـحم  ناک  اذإو  دودـحم ، مسجلا  ّنأب  هّیمـسجلا  نع  یلاعت  ههیزنت  یلع  هب  لدتـسا  ثیح  مالـسلا ،  هیلع  قداـصلا  ماـمإلا 
عمق یف  هغلابلا  هّجحلل  هغلابلا  هّجحلا  هّللا ،  لضف  نب  یلع  یناردنزام ، يرئاح   ) .رصبتسا نمل  هیافک  ردقلا  اذه  یفو  .ناصقنلاو  هدایزلل 

(. 17  _ 12 هغئازلا ، هفلتخملا  بهاذملا 
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: تسا مزال  یهانتمان  ِدوجو  ِندوب  موهوم  نوماریپ  یتاکن  رکذت  ]

26 ص :
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27 ص :
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: تسا مزال  یهانتمان  ِدوجو  ِندوب  موهوم  نوماریپ  یتاکن  رکذت  ]

28 ص :
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تادوجوم یمامت  میتفگ  هک  یماکحا  ِعوضوم  زا  یقیقح  روظنم  اذل  دشاب ، یم  دودـعم  دامن  درادـن و  یجراخ  تیعقاو  ددـع ،"  . " 1
(1) .دشاب یم  یجراخ  یعقاو  يازجا  ياراد  يایشا  همه  و  ندوب ،" یهانتمان   " فصو هب  فاصّتا  لباق 

رمع دننام  دوب _  دنهاوخ  یهانتم  دودحم و  هتـسویپ  دـنوش  دایز  هچ  ره  نآ  دارفا  و  تسا ، تدایز  لباق  امئاد  هک  ار  يا  هعومجم   . 2
" یفقیال یهانتم   " ار نآ  هک  تسا  نیا  حیحـص  هچ  رگ  ، ) دـنمان یم  اتـسیا ،) ریغ  یفقیـال =( " یهاـنتمان   _، " تشهب لـها  نادـیواج 

: تسا هدمآ  دیرجت " حرش   " رد میمانب .)

عونلاب هب  مّدقت  امل  فلاخم  رخآ  ددع  لصحیف  ًادحاو  اهیلع  دیزی  نأ  هنکمی  لقعلا  اهـضرفی  هبترم  ّلک  لب  هانتم  ریغ  دـیازتلا  ناک  اّملو 
(2) .هیهانتم ریغ  ددعلا  عاونأ  تناک 

: هک تسا  نیا  نآ  يانعم  .تسا و  یفقیال " یهانتمان   " نامه نآ  زا  روظنم  تسا ،" یهانتمان  ددـع  : " دوش یم  هتفگ  هک  یماـگنه   . 3
یتیعقاو زگره  و  تسا ، شیازفا  تدایز و  لباق  امئاد  دوش  هتفرگ  رظن  رد  هک  يدودعم  ای  ددع  ره 

29 ص :

یلإ اهضعب  ّمضنا  اذإ  قئاقحلا  یلع  لقعلا  هب  مکحی  ّيرابتعا  رمأ  اهنم  دحاو  ّلکو  لاق : تسا : هدمآ  دیرجت " حرـش   " رد هکنانچ  - . 1
هب مکحی  ناهذألا  یف  لب  نایعألا  یف  تباثب  سیل  ّيرابتعا  رمأ  ددـعلا  عاونأ  نم  دـحاو  ّلک  لوقأ : .هبـسحب  ًامامـضنا  لـقعلا  یف  ضعب 

حرـش یّلح ، همالع   ) .ضعبلا یلإ  دارفألا  کلت  ضعب  ّمضنا  اذإ  اـهریغ  وأ  رجحلا  وأ  سرفلا  وأ  ناـسنإلا  دارفأـک  قیاـقحلا  یلع  لـقعلا 
(. 103 یناجنز ، قیقحت  داقتعالا ، دیرجت 

.103 یناجنز ، قیقحت  داقتعالا ، دیرجت  حرش  یّلح ، همالع  - . 2
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.دوب دهاوخن  تدایز  لباقریغ  یهانتمان و 

: دیوگب لاح  نیع  رد  دنادب و  یقیقح  يدوجوم  ار  یهانتمان  یسک  هچنانچ   . 4

هک درادـن  هجوت  تسا و  هدـیمهفن  ار  یهاـنتمان  ياـنعم  تسین ،" ناـصقنو  هداـیز  ضرف  لـباق  درادـن و  ءزج  یهاـنتمان  دوـجوم  نیا  "

نیا .دشاب  یم  ازجا  ياراد  یـش ء  رادـقم و  یتاذ  تیـصاخ  ناصقن  هدایز و  تیلباق  و  تسا ، رادـقم  یهانت " مدـع  یهانت و   " عوضوم
قمع ضرع و  لوط و  تیمـسج ، روـصت  عوـضوم  هک  دـنادن  و  هدـیمهفن ، ار  مسج  ياـنعم  یـسک  هک  تسا  نیا  دـننام  تسرد  نخس 

هن و  نامز ، هن  و  عافترا ، هن  و  ضرع ، هن  و  دراد ، لوط  هن  هک  تسا  یمـسج  دـنوادخ  : " دـیوگب دـنوادخ  دروم  رد  الثم  سپـس  تسا ،
(1) ". ...هن و  ناکم ،

30 ص :

نم ّمکلا  سنجلاب  دـیری  لوقأ : .همدـعو  یهانتلا  ضورعم  سنجلاو  لاق : هک : تسا  هدـش  ناـیب  زین  دـیرجت " حرـش   " رد هکناـنچ  - . 1
مدـعلا هکلملا ال  مدـع  ّهنإو  یهانتلا ، مدـعو  یهانتلا  هتاذـل  هقحلی  يذـلا  وهو  لصفنملاو ، لـصّتملا  یعونل  سنج  ّهنإـف  وه ، وه  ثیح 

ّهنأب هفـصو  زوجی  الو  دیامرف : یم  ؟ق ؟ یـسوط خیـش  و  (. 221 یناجنز ، قیقحت  داقتعالا ، دـیرجت  حرـش  ؟ق ،؟ یّلح همـالع   ) .قلطملا
مهلوق هلالدـب  قمعو ، ضرعو  لوط  هل  ام  مسجلا  نوّمـسی  هغللا  لهأ  ّنأل  هغللا ، ضقن  کلذ  ّنـأل  هنع ، مسجلا  هقیقح  ءاـفتنا  عم  مسج 

نم مسجأ  اذه  و" ًاقمع ، داز  اذإ  اذه " نم  قمعأ  اذه  ًاضرع و" داز  اذإ  اذه " نم  ضرعأ  اذه  و" ًالوط ، داز  اذإ  اذه " نم  لوطأ  اذه  "

.کلذب هفصو  زوجی  الف  یلاعت ، هیف  لیحتسی  کلذو  هانلق ، ام  مسجلا  هقیقح  ّنأ  کلذب  ملعف  .قمعلاو  ضرعلاو  لوطلا  عمج  اذإ  اذه "
اذإف ًاقمعو ، ًاضرعو  ًالوط  هل  ّنأ  یـضتقی  مسج "  " مهلوق ّنأل  هیفن ، تبثأ  ام  یفن  ّهنـأل  هضقاـنم ، ماـسجألاک "  ـال  مسج  ّهنإ  مهلوقو " 

" ءیش  " انلوق نأل  هضقانم ، ءایشألاک " ءیش ال   " انلوق سیلو  .هضقانم  نوکیف  هیفن ، کلذ  یفن  یضتقا  ماسجألاک " ال   " کلذ دعب  لیق 
،؟ ؟ق یـسوط خیـش   ) .هضقانم کلذ  یف  نکی  مل  هثدـحملا " ءایـشألاک  ال   " انلق اذإف  ّسح ، هیف  سیلو  مولعم  ّهنأ  نم  رثکأ  یـضتقی  ـال 

(. 39  _ 38 داصتقالا ،
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هن تسا ، رادقم  تیمک و  ددع و  تاّصتخم  زا  روکذـم  روما  هکنیا  هچ  تسا ، نشور  نخـس  نیا  خـساپ  میتشاد  نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب 
.درک انثتسا  نآ  زا  ار  موهوم  یهانتمان  دوجو  ناوتب  هکنیا  ات  دشاب  یهانتم  هک  يرادقم  ددع و 

: تسا هدمآ  همکحلا " هیاهن   " هقیلعت رد  زین 

هّیرادقم هبـسن  الو  رادقم ، هل  سیلف  یهانتم  اللا  اّمأو  هیهانتملا ، رومألا  نیب  یه  اّمنإ  ّلکلاو ] ءزجلا  نیب  هبـسنلا   ] هروکذـملا هبـسنلا  ّنإ 
(1) .هیهانتم هبسنب  ّلکلا  نم  ّلقأ  ًالثم  هفصن  ّنإ  لاقی  یّتح  هئازجأ  نیبو  هنیب 

تبـسن شیازجا  نآ و  نیب  هن  تسا و  رادـقم  ياراد  هن  یهاـنتمان  اـما  و  دراد ، دوـجو  لـک  ءزج و  تبـسن  یهاـنتم  روـما  نیب  رد  اـهنت 
.تسا رتمک  یهانتم  تبسن  هب  نآ ، لک  زا  نآ  فصن  تفگ : الثم  نآ  هرابرد  ناوتب  هک  دراد  دوجو  يرادقم 

هک ینیهارب  یمامت  دـشاب ، تسرد  نخـس  نیا  رگا  هکنیا  رب  هوالع  تسا ؛ راکـشآ  میتشاد  نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب  زین  راتفگ  نیا  خـساپ 
و عومجم " درف و   " نایم تبـسن  هظحـالم  رب  فّقوتم  اـه  نآ  همه  هکنیا  هچ  دوش ، یم  لـطاب  تسا  هدـش  هدروآ  لسلـست  لاـطبا  يارب 

: تفگ ناوت  یمن  لسلست  لاطبا  يارب  زگره  قوف  نخس  ساسا  رب  اذل  .دشاب  یم  لک " ءزج و  "

هک دشاب  یّلقتسم  دوجو  تاقّلعت  اهطبر و  هلسلس  نیا  يارو  دیاب  سپ  "... 

31 ص :

.279 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  حابصم ، - . 1
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(1)" ...اه نآ  یگمه 

: تفگ ناوت  یمن  رگید  زین  و 

...هلـسلس و نیا  لک  ...دـشاب  يرگید  رب  فّقوتم  هتـسباو و  نآ  تاقلح  زا  کی  ره  هک  مینک  ضرف  ار  تادوجوم  زا  يا  هلـسلس  رگا  "

(2)" ...هک درک  ضرف  هلسلس  نیا  سأر  رد  ار  يدوجوم  راچان  دیاب 

دور یم  راک  هب  یتاعوضوم  دروم  رد  اهنت  دودحمریغ "  " و دودحم "  " و یهانتمان "  " و یهانتم "  " تاملک زین  يوغل  يانعم  تهج  زا 
(3) .دنشاب ازجا  دادتما و  ششک و  ياراد  هک 

32 ص :

.80  / 2 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  حابصم ، - . 1

.80  / 2 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  حابصم ، - . 2
ثیح هیاـغلا ، هیاـهنلاو : نیعلا : باـتک  دـینک : هجوت  نیرحبلا " عمجم   " و برعلا " ناـسل   " و نیعلا "  " ياـهباتک زا  دراوـم  نیا  هب  - . 3
ثیح ریدـغلا  یهنلاو : .هیلإ  هتلـصوأ  يأ : مهـسلا ، هیلإ  تیهنأ  و  ءیـشلا ، کغالبإ  ءاهنإلاو : .دودـمم  ءاـهنلا ، وهو  ءیـشلا ، هیلإ  یهتنی 

: شیقدلا وبأ  لاق  .یهانتلا  هعمجو : .عقنتف  أدـهتف  طسبتیو  لویـسلا ، هیلإ  یهتنت  ثیح  يداولا : هیهنتو  .عسویف  ریدـغلا  یف  لیـسلا  مرخنی 
ءیـشلا ءاهتنا  هیاغلاو  هراصقو ، ءیـش  ّلک  يدـم  هیاغلا : ییغ : .راهنلا  فصن  بارق  هعافترا  راـهنلا : ءاـهن  دـحأ : نم  اهعمـسأ  مل  هملک 

: لاقی .دودمم  ءاهِّنلا ، وهو  ءیشلا ، هیلإ  یِهَْتنَی  ثیح  هیاغلاک  ُهیاهِّنلاو : هرخآو ، ءیش  ّلک  هیاغ  هیاهِّنلاو : ُهَیْهُّنلاو  برعلا : ناسل  هتیاهنو ،
، زواجُتت الو  اهیلِإ  لوصولاب  غَْلُبیو  یهَْتُنی  يَأ  یهَْتنُملا  هردِس  رکذ  ثیدـحلا  یفو  هَتَیاِهن ؛ غلب  یَّهَنو : یَهانَتو  ُءیـشلا  یَهَْتناو  .هَتَیاِهن  َغَلب 

.دجن لهَأ  هغل  یف  ِریدغلا  وه  لیقو : هنم ، ضیِفَی  نَأ  ءاملا  یَْهنَی  زجاح  هل  يذلا  عضوملا  یْهِّنلاو : یْهَّنلاو  .هیاغلا  هیاهِّنلا  نم  ٌلَعَتْفُم  وهو 
ُْتیَْهنَأ لوقتو : .غَلب  يَأ  یَهانَتو  یهَْتناف  رَبَخلا  هیلِإ  ُْتیَْهنَأو  .نکسو  ریدغلا  یف  فقو  اذِإ  ُءاملا  یَهانتو  .ءیشلا  نع  هیهتنم  ٌهاهَن : ٌسْفَنو 

: َءیـشلا یَْهنَأو  .هَتاْهنُمو  هاْهنُمو  هَتاـْهنَمو  نـالف  یَْهنَم  ُْتغََلب  ّیناـیحللا : .هلاـسرلاو  َباـتکلا  هیلِإ  ُْتیَْهنَأو  .هیلِإ  هتلـصوَأ  يَأ  مهـسلا  هیلِإ 
.ماْعنالا یف  وه  اّمنِإ  کلذ  ّنَأ  الِإ  ثانإلاو ، روکذلا  نم  نیمس  ّلکل  لمعتسی  مث  لصألا  وه  اذه  نَمـسلا ، هیاغ  تغلب  ٌهیِهَن : هقانو  .هغلبَأ 

َلبحلا یَْهنَت  هسْأر  یف  یتلا  ُهَضْرُفلا  دـِتَولا : ُهَیُْهنو  .هیِرَع  هادـغ  یف  هیِهَن  ٍروُزَج  نم  یلِإ  ُّبحَأ  ُْزبُْخَلل  هّللا  و  لاق : ّهنَأ  ّیبارعَأ  نع  یکحو 
ردق يَأ  هئام  ءاِهنو  هئام  ُءاُهن  مهو  .حیبقلا  نع  یَْهنَت  اّهنأل  کلذب  تیّمس  ّمضلاب ، لقعلا ، ُهَیْهُّنلاو : .هتَیاغ  ءیـش : ّلک  هیُْهنو  .خلـْسنَی  نَأ 
ملع یهتنی  هیلإ  يذـلا  يأ  یهتنملا » هردـس  دـنع  : » یلاعت هلوق  نیرحبلا : عمجم  .هعافترا  ّمضلاب : ءاملا ، ءاُهنو  .هئام  ءاهُز  کلوقک  هئام 

، مهریغو هکئالملا  ملع  یهتنی  هیلإو  دـحأ  اهزواجی  مل  ءاهتنالا  عضوم  یهتنملاو : .قئالخلا  ملع  یهتنی  اهیلإ  ثیدـحلا : یفو  .هکئالملا 
غلبی مل  يأ  باطخلا ، هغیـص  یلع  أرقت  لیق : .هریغ  تناک  الإ  هیاغ  یلإ  هانتی  مل  یلاعت : عناصلا  فصو  یفو  .اـهءارو  اـم  دـحأ  ملعی  ـال 

غلب رمألا : یهتناو  .اهدودـح  رودـلا : تایاهنو  .هاصقأو  هرخآ  رـسکلاب : ءیـشلا  هیاهنو  .هریغ  مسالا  کلذ  ناـک  ـالإ  مسا  یلإ  کـنهذ 
، همحرلا هیاغ  دارملا  کباتک  نم  همحرلا  یهتنمب  کلأسأ  ءاعدـلا : یفو  .غـالبإلا  ءاـهنإلاو : .هغلبی  نأ  نکمی  اـم  یـصقأ  یهو  هتیاـهن ،

.ءیشلا یْصقَأ  ُهَیاغلاو  .عیمجلا  یلإ  لوصو  هیاغلا  یلإ  لوصولا  ّنأل  اهّلک ، کتمحرب  ینعملاو 
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، یندـشان مامت  دـح ، یب  رامـش ، یب  ریذـپان ، نایاپ  نارک ، یب  يانعم  هب  یهانتمان "  " و تیاهن " یب   " زین یـسراف  تغل  ياه  باـتک  رد 
: دسیون یم  هتفریذپن ، ار  یهانتمان  نالطب  ّهلدا  همکحلا " هیاهن   " هقیلعت .تسا  هدش  هتسناد  دشاب ، هتشادن  اهتنا  هک  يزیچ 

قدصی الف  اذهلو  هّیرسکلا ، بسنلا  ریاسو  فیصنتلا  لبقی  رمأ  ددعلا  ّنإ 
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(1) .هیهانتم ریغ  اّهنأ  امب  ددعلل  هضورعم  نوکت  یهانتت ال  یتلا ال  رومألاف  هدودحملا  رومألا  یلع  ّالإ 

دنیهانتمان هک  يروما  سپ  دنک ، یمن  قدص  یهانتم  روما  رب  زج  اذل  تسا ، يرسک  ياهتبـسن  ریاس  شریذپ  ندش و  فصن  لباق  ددع ،
.دوب دنهاوخن  ددع  ضورعم 

ندش مک  یقیقح  يانعم  هب  هک  دوش  یم  مولعم  دنادب ، يواسم  ندش  مک  زا  دعب  و  ندـش ، مک  زا  شیپ  ار  یتقیقح  یـسک  هچنانچ   . 5
.درادن هجوت  ناصقن  هدایز و  تیلباق  ندش و  دایز  و 

اهابتـشا دارفا  نیا  .تسا  هدـش  فصو  یهانتمان "  " ناونع اب  لاعتم  دـنوادخ  مهع ؟ ؟ تیب لها  تایاور  رد  هک  دـنا  هتـشادنپ  یخرب   . 6
زا لاعتم  دـنوادخ  یتاذ  يرتارف  نایب  يارب  هک  ار  یتایاور  و  دـنا ، هتـشاگنا  ضیقن  يانعم  ود  لباقت  ار  یهانتمان "  " و یهانتم "  " لباقت

ماهوا هتخاس  یهانتمان  يانعم  هب  تسا ، هدـش  دراو  ناصقن  هدایز و  لباق  قیاقح  تایرادـقم و  تاقولخم و  فاصوا  هب  فاصّتا  تیلباق 
.دنا هدرک  لمح  تسا _  لاحم  اتاذ  نآ  دوجو  هک  دوخ _ 

یمن یهانت  مدـع  یهانت و  هب  فاصّتا  لباق  يزجتم  يددـع و  تردـق  ملع و  ياراد  و  تسا ، تردـق  ملع و  تاذ  لاـعتم  دـنوادخ   . 7
لباقت و  هدوب ، ددع  رادقم و  افرـص  نآ  عوضوم  هک  یهانتمان _ " ، " لومحملا هلودعم  وحن  هب  ار  دنوادخ  ملع  یـسک  رگا  اذل  .دـشاب 
هتـسناد قولخم  يددـع و  يزجتم و  تافـص  ياراد  ار  دـنوادخ  دـنادب ، تسا _  ناصقن  هدایز و  تیثیح  هب  رـصحنم  یهانتم "  " اب نآ 

(2) .تسا

34 ص :

.163 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  حابصم ، - . 1
هیاهن ام ال  دوجو  ّنأل  لطاب  لّوأ ، یلإ  ءیش ال  لبق  ًائیـش  هل  هیاهن  ناعم ال  اهیف  ّنإ  لاق : نم  لوقو  دیامرف : یم  ؟ق ؟ یـسوط خیـش  - . 2
هیاهن امب ال  ًاملاع  هنوک  رکنأ  نم  مهنمو  دیامرف : یم  هتسنادن ، يددع  ار  دنوادخ  ملع  زین  ینارحب  مثیم  نبا  (. 24 داصتقالا ،  ) .لاحم هل 

هملع نأ  نّیبنـس  ...همزـالملا  عنمن  ...باوجلاو  .لاـحم  اذـه  .هیهاـنتم  ریغ  هدوجوم  موـلع  هتاذ  یف  نوـکی  نأ  مزلی  ّهنأ  ...مهتّجحو  .هل 
هدوجوم مولع  دّدـعت  نذإ  مزلی  الف  ...مولعم  ّلک  یلإ  هل  انناهذأ  بسن  یف  ریاغتلاو  دّدـعتلا  عقی  اّمنإو  نذإ ، هیف  دّدـعت  ـالف  هتاذ ، یلاـعت 

(. 99 مالکلا ، ملع  یف  مارملا  دعاوق  مثیم ، نبا  ینارحب ،  ) .هتاذل
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تسردان داقتعا ، نیا  .دنناد  یمن  لاحم  دنـشابن  مه  رب  ّبترتمو  نامز  مه  نآ  دارفا  هک  یتروص  رد  ار  یهانتمان  دوجو  هفـسلف  لها   . 8
.تسا عنتمم  اتوبث  قلطم  روط  هب  تیاهن  یب  دوجو  ضرف  هک  تسا  نشور  میتشاد  نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب  اریز  دشاب  یم  عقاو  فالخ  و 

هنوـگ نیا  هک  تـسناد  دـیاب  ...و  1 و ،¥+ ¥= ¥  و 0 :¥ =  و ¥× ¥= ¥  و ¥ _ ¥= ¥  دوــش ¥ + ¥ = ¥ : یم  هــتفگ  یهاـــگ   . 9
رد هک  تسا  یـصاخ  تابـساحم  اه  نآ  ندروآ  زا  روظنم  و  درادن ، تیاهن " یب   " و یهانتمان "  " دوجو تابثا  هب  یطبر  چـیه  تارابع 

: دـسیون یم  تایـضایر  حالطـصا  رد  تیاـهن " یب   " دروم رد  یـسراف " فراـعملا  هریاد   " .ددرگ یمرب  یفقیـال " یهاـنتمان   " هب عقاو 
عقاو يدح  ره  ءارو  رد  هسیاقم  هاگتـسد  هب  تبـسن  هک  یعـضوم  رود .)" تیاهن  یب   " ياج هب   ) ای رگید ، ددـع  ره  زا  رتگرزب  يددـع 

و دـننک ، یم  قحلم  یقیقح  دادـعا  هعومجم  هب  ار  نآ  هک  دوـش ) یم  هدـناوخ  تیاـهن  یب  هفاـضا  هب  هک  اـی ،+ ¥   ¥ ) تمـالع ...تسا 
نآ و  دننک ، یم  قحلم  هعومجم  نامه  هب  زین  ار  تیاهن ) یب  ياهنم  دیناوخب   ¥ _ ) تمالع ...دنرامـش  یم  یقیقح  ددع  ره  زا  رتگرزب 

ددع ره  زا  رتکچوک  ار 
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چیه .تسا  ماـکحا  ناـیب  لیهـست  میمعت و  روظنم  هب  تاـمالع  نیا  ندرک  دراو  .دـنراد  یم  بوسحم  یفنم ) اـی  تبثم  زا  معا   ) یقیقح
رد ار  اه  نآ  لامها  قیرط  زا  یهاگ  یلو  .دنتسین  ددع  عقاو  رد  تیاهن ) یب  ياهنم  و  تیاهن ، یب  هفاضا  هب   ¥ ) و تامالع + ¥  زا  کی 
مه ردـق  ره  تباث  رادـقم  کی  تسا ، ریغتم  اساسا  یـضایر  کچوک  تیاهن  یب  دـسیون : یم  .دـنروآ و  یم  باـسح  هب  دادـعا  راـمش 

[. تسین یضایر  کچوک  تیاهن  یب  دشاب  کچوک 

هب نآ  هب  داقتعا  و  تسا ، هدوب  یهیدـب  مّلـسم و  روما  زا  یهانتمان  دوجو  ِندوب  لاحم  هب  داقتعا  یعیـش ، يداقتعا  خـیرات  لوط  رد   . 10
(1) .تسا هدرک  هنخر  ناشیا  زا  یخرب  نیب  رد  ّتنس  لها  يافرع  نانوی و  هفسلف  طسوت 
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حالـص وبأ   ) .دجو ام  رـصح  بوجو  لیلدب  هتلاحتـسا  عم  هل ، هیاهن  ام ال  دوجو  نم  هانلق  ام  مزلیف  دیامرف : یم  یبلح  حالـصلا  وبا  - . 1
یم و  (. 81 فراعملا ، بیرقت  یبلح ، حالـصلا  وبأ   ) .هل هیاهن  اـم ال  دوجو  یلإ  يّدؤیف  دـیامرف : یم  و  (. 76 فراعملا ، بیرقت  یبلح ،

ّهنألو دـیامرف : یم  و  (. 87 فراعملا ، بیرقت  یبلح ، حالـصلا  وبأ   ) .تایهتـشملا نم  یهانتی  ام ال  داـجیإ  یلإ  يّدؤی  کـلذو  دـیامرف :
یم و  (. 136 فراعملا ، بیرقت  یبلح ، حالـصلا  وبأ   ) .لاحم کلذو  ...هل  هیاهن  اـم ال  یلإ  فیلکت  یلع  فیلکت  مّدـقت  مهیلع  بجوی 
خیش (. 53 یفاکلا ، یبلح ، حالـصلا  وبأ   ) .لاحم کلذو  یهانتی ، ـال  اـم  یلإ  فیلکت  لـبق  فیلکت  مّدـقت  یـضتقی  کـلذ  ّنإ  دـیامرف :
یلإ يّدأل  کـلذ  بجو  ول  هِّنـأل  دـیامرف : یم  و  (. 24 داصتقالا ، یـسوط ، خیـش   ) .لاحم هل  هیاهن  ام ال  دوجو  ّنإ  دـیامرف : یم  یـسوط 

ام یلع  لاحم  یهانتی  ام ال  دوجو  ّنإ  دسیون : یم  دـیرجت  حرـش  (. 82 داصتقالا ، یسوط ، خیـش   ) .لاحم کلذو  یهانتی ، ام ال  بوجو 
لاحم یهانتی  ام ال  دوجو  ّنألف  اهتاّیئزج  یهاـنت  اـّمأو  لاـق : دـسیون : یم  و  (. 35 یلمآ ، قیقحت  دـیرجتلا ، حرـش  یّلح ، همًالع   ) .یتأی

نم انّیب  اّملف  ًالّوأ  اّمأ  .لاحم  وهو  یهانتی  ام ال  یلإ  اذکهو  دسیون : یم  و  (. 261 یلمآ ، قیقحت  دیرجتلا ، حرش  یّلح ، همًالع   ) .قیبطتلل
فاضملا ضعب  مّدـقت  رابتعاب  دوجولا  یف  هبّترتمو  هعفد  هدوجوم  تافاضإلا  کلت  ّنألف  ًایناث  اّمأو  ًاقلطم ، یهاـنتی  ـال  اـم  دوجو  عاـنتما 

دوجو مزلتـسی  تاـفاضإلا  دوجو  ّنـألف  ًاـثلاث  اـّمأو  ًاـقافّتا ، لاـحم  وهو  هبّترتـم  هعفد  یهاـنتت  ـال  دادـعأ  عاـمتجا  مزلیف  ضعب  یلع  هیلإ 
حرـش یّلح ، همًالع   ) .هتلاحتـسا یلع  نهرب  امم  کلذ  ّلکو  اـهبّترت ، نم  هعفد  دادـعألا  نم  یهاـنتی  ـال  اـم  دوجو  مزلیف  هیلإ  فاـضملا 

نادقفل لاحملا  لسلـستلا  مزلی  ّهنأ ال  نم  ًارخآ  هرکذ  ام  اّمأو  دسیون : یم  قحلا  قاقحإ  حرـش  (. 369  _ 368 یلمآ ، قیقحت  دیرجتلا ،
لاحم جراخلا  یف  یهاـنتی  ـال  اـم  دوجو  ّنإـف  نیمّلکتملا ، دـنع  لسلـستلا  هلاحتـسا  طئارـشب  هلهج  یلع  لیلدـف  خـلا "  بترتلا "  طرش 

244 و  / 1 قحلا ، قاقحإ  حرش  یشعرم ،  ) .لیصحت یندأ  هل  نم  هفرعو  هب  اوحّرـص  امک  وأ ال ، ّبترت  كانه  ناک  ءاوس  ًاقلطم  مهدنع 
، یّلح قـقحم  407 ؛ راصتنالا ،  یـضترم ، دّیـس  162 ؛  / 1 همامإلا ، یف  یفاـشلا  یـضترم ، دّیـس  31 ؛  _ 27 داصتقالا ، یـسوط ، خیش 

(. 57 مارملا ، دعاوق  ینارحب ، مثیم  نبا  101 ؛ نیدلا ، لوصأ  یف  کلسملا 
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.تسا دوجو ) يادتبا  ياراد  یقیقح =(  ثداح  نکمم ،) ازجا =(  رادقم و  ياراد  دوجوم  مراهچ : لصا 

هکنیا رب  هوـالع  .تسا  یهاـنتم  اـموزل  ناـکم  ناـمز و  ثیح  زا  و  هدوـب ، دودـحم  تهج  ره  زا  ددـع  ازجا و  رادـقم و  ياراد  دوـجوم 
یلزا هک  ار  يدوجوم  ناوت  یمن  زگره  و  دنک ، داجیا  ار  نآ  يرگید  هک  تسا  نیا  هب  دنمزاین  مدـع ، دوجو و  لباق  يزجتم و  تقیقح 

.دیآ یم  مزال  لصاح  لیصحت  هنرگ  و  درک ، داجیا  دشاب  هتشادن  مدع  هدوب و 

37 ص :
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(1) .ثدحم هّلک  لعفلا  ّنإ  ...ًالوعفم  نوکی  لزی ال  مل  ام  ّنإ 

 . تسا قولخم  ثداح و  یلعف  ره  انامه  ...دوب  دهاوخن  قولخم  لوعفم و  دشاب  یلزا  هچنآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟(2) هعم لزی  مل  نمل  ًاقلاخ  نوکی  فیکف  هعم  لزی  مل  ّهنال  هل ، ًاقلاخ  نوکی  نأ  زجی  مل  هئاقب  یف  ءیش  هعم  ناک  ول  ّهنإ 

هتـسویپ زیچ  نآ  تروص  نیا  رد  هکنیا  هچ  دشاب ، زیچ  نآ  قلاخ  دنوادخ  هک  دوبن  نکمم  رگید  دوب  یم  دنوادخ  اب  اقب  رد  يزیچ  رگا 
!؟ تسا هدوب  دوجوم  وا  اب  الزا  هک  دشاب  يزیچ  هدننیرفآ  دنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تسا ، هدوب  دنوادخ  اب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

لبق نم  نکی  مل  هّلثمو ، هأشنأ  هنم  لعف  هناحبـس  همالک  اّمنإو  عمـسی ، ءادـن  الو  عرقی  تروصب  .نوکیف ال  نک " : " هنوک دارأ  امل  لوقی 
(3) .ًایناث ًاهلإ  ناکل  ًامیدق  ناک  ولو  ًانئاک ، کلذ 

شوگ هب  هک  ییادن  هب  هن  و  دوش ، هدینـش  هک  ییادـص  هلیـسو  هب  هن  .دـشاب  یم  سپ  شاب ،" : " دـیوگ یم  اهنت  دـیامرف ، هدارا  ار  هچنآ 
رگا و  دنک ، یم  داجیا  دیامرف و  یم  اشنا  ار  نآ  وا  تسا و  هدوبن  دوجوم  نآ  زا  شیپ  هک  تسوا  لعف  هناحبس ، وا  مالک  انامه  .دسر و 

.دوب یمود  دوبعم  دوب  میدق 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ّهنأل رفک ، دقف  ءیش  نم  ءایشألا  قلخ  یلاعت  هّللا  ّنأ  معز  نمو  ءیش  نم  ءایـشألا ال  قلخ  ًامیدق ، ًاملاع  لزی  مل  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 
لب ًاّیلزأ ، کلذ  ناک  هتّیوهو  هتّیلزأ  یف  هعم  ًامیدق  ءایشألا  هنم  قلخ  يّذلا  ءیشلا  کلذ  ناک  ول 

38 ص :

.335  / 10 راونألا ، راحب  450 ؛ دیحوتلا ، - . 1
.176  / 4 راونألا ، راحب  187 ؛ دیحوتلا ، 120 ؛  / 1 یفاک ، - . 2

.254  / 4 راونألا ، راحب  هبطخ 186 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 3
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(1) .ءیش نم  اهّلک ال  ءایشألا  هّللا  قلخ 

زا ار  ءایـشا  دنوادخ  هک  دشاب  دقتعم  سک  ره  تسا و  هدـیرفاین  يزیچ  زا  ار  ءایـشا  .تسا  هدوب  میدـق  ِملاع و  هتـسویپ  دـنوادخ  انامه 
اب تیوه  تیلزا و  رد  هدوب ، میدق  دنا  هدش  هدیرفآ  نآ  زا  ءایشا  هک  يزیچ  نآ  رگا  اریز  .تسا  هدش  رفاک  اقیقحت  تسا  هدیرفآ  يزیچ 

.تسا هدیرفاین  يزیچ  زا  ار  ءایشا  یلاعت  دنوادخ  .دوب  دهاوخ  یلزا  زیچ  نآ  سپ  تسا ، هتشاد  دوجو  دنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .اهتعنص نع  اهدوجوب  تینغتسا  دقف  هدوجوم  تناکو  اهتعنص  تنک  نإف  ... 

شدوخ نآ  هک  ارچ  ما ، هتشادن  نآ  ندرک  داجیا  هب  يزاین  چیه  مشاب ، هدرک  داجیا  تسا  هدوب  دوجوم  هک  یلاح  رد  ار  نآ  نم  رگا  ... 
.تسا هدوب  دوجوم 

: دنیامرف یم  و 

(3) .لاحم دوجوملا  داجیإ 

.تسا لاحم  دشاب  دوجوم  شدوخ  هک  يزیچ  ندرک  داجیا 

: دیامرف یم  داقتعالا " دیرجت   " رد ق ؟ ؟  یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ 

.یلاعت هّللا  يوس  میدق  الو 

.درادن دوجو  یلاعت  دنوادخ  زج  يا  یلزا  دوجوم  چیه 

: دسیون یم  نآ  حرش  رد  ق ؟ ؟  یّلح همالع  و 

هّللا يوس  ام  لک  ّنأل  هلطاب ، بهاذـملا  هذـه  ّلکو  ...ملاعلا  مدـقب  مهلوقل  رهاظف  هفـسالفلا  اّمأ  هریثک ، هعامج  کـلذ  یف  فلاـخ  دـق 
ّلکو نکمم ،

39 ص :

.230  / 5 راونألا ، راحب  607 ؛ عیارشلا ، للع  - . 1
.50  / 3 راونألا ، راحب  290 ؛ دیحوتلا ، - . 2

.46  / 1 نآرقلا ، هباشتم  31 ؛ نیظعاولا ، هضور  - . 3
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(1) .ثداح نکمم 

هک دنراد  داقتعا  ناشیا  اریز  تسا ، راکـشآ  نشور و  مه  هفـسلف  لها  ندرک  تفلاخم  و  دنا ، هدرک  تفلاخم  رما  نیا  اب  یناوارف  هورگ 
.دشاب یم  ثداح  ینکمم  ره  و  دننکمم ، دنوادخ  ياوسام  یمامت  اریز  تسا ، لطاب  بهاذم  نیا  همه  ...تسا  میدق  یلزا و  زیچ  همه 

.دشاب یم  یقیقح  ثداح  يّزجتم و  ناکم ، نامز و  مجنپ : لصا 

هک تسا  لاحم  دنشاب و  یم  ازجا  ياراد  يددع و  يرادقم و  یعازتنا ) هچ  دنوش و  ضرف  لیـصا  يدوجو  ياراد  هچ  ، ) ناکم نامز و 
.دنشاب هتشاد  یلزا  یهانتمان و  يدوجو 

ِتفایرد و  نیبود ، صخـش  يارب  دـحاو "  " ِندـید هک  روطنامه   ) دـشاب و یم  یلقع  يرما  افرـص  ناکم ، نامز و  ثودـح  هب  قیدـصت 
هـشیش هک  یـصخش  يارب  دیفـس " گنر  ِندید   " و یهام ، يارب  بآ " جراخ  رد  یگدنز   " و هایـس ، هتخت  يارب  يدـعب " هس  دوجوم  "

هب رداق  رشب  مشچ  شوگ و  هک  یجوم  لوط  نودام  اروام و  جوم  لوط  ياراد  ياه  گنرو  اهادص  ِتفایرد " و  تسا ، زمرق  وا  کنیع 
نامز و هچیرد  زا  يزیچ  ره  هب  هک  یقولخم  يارب  ناکم ، نامز و  ِمدـع  روصت  دـشاب ) یم  لاحم  ناسنا  دارفا  يارب  تسا " نآ  كاردا 

لقع قیدـصت  سفن و  هجوت  دروم  تروص  نیا  هب  اهنت  ناکم ، نامز و  مدـع  يانعم  تقیقح  .تسا  لاحم  درگن ، یم  رادـقم  ناـکم و 
(2) .دشاب یم  ناکم  نامز و  يانعم  ضیقن  هک  دریگ  یم  رارق 

40 ص :

.57 دارملا ، فشک  - . 1
دوخ يدوخ  هب  اه  لاثم  نیا  هب  زین  اه  نآ  تاـفتلا  تسا ، لاـحم  هدـشدای  دارفا  يارب  قوف  ياـه  لاـثم  عوضوم  ِتفاـیرد  هکناـنچ  - . 2

؛ دشاب صاخـشا  نیا  دوخ  تاکاردا  زا  رتارف  ناشیا  تاکاردا  هک  دنوش  تیاده  يدارفا  طسوت  دروم  نیا  رد  دـیاب  و  تسا ، نکممریغ 
هب تاقولخم  هجوت  تافتلا و  لاعتم ، دـنوادخ  دوجو  هب  لقع  قیدـصتو  رارقا  هلحرم  زا  لـبق  هک  تسا  هدـش  ناـیب  دوخ  ياـج  رد  اذـل 

نیرکنم راکنا  نیتبثم و  تابثا  فیرعت ، هلحرم  نیا  زا  نتشذگ  نودب  و  دریگ ، یم  تروص  وا  دوخ  طسوت  اهنت  یعقاو  يادخ  عوضوم 
زین رود  هدشن و  يدـّبعت  دـنوادخ ، دوجو  تابثا  هلأسم  تروص  نیارد  هّتبلا  .تفرگ  دـهاوخن  ّقلعت  یعقاو  يادـخ  هب  دـنوادخ ، دوجو 

راکنا ای  تابثا  ندوب  یلقع  ریغ  ای  یلقع  يرود و  هب  یطبر  ایفنو  اتابثا  دشاب ، هک  یهار  ره  زا  عوضوم  هب  تافتلا  اریز  دـیآ ، یمن  مزال 
.درادن عوضوم  نآ 
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الو هّللا  ناکو  ناکم ، نع  لاؤس  نیأ " : " مالسلا هیلع  لاقف  ًاضرأو ؟ ءامـس  قلخی  نأ  لبق  اّنبر  ناک  نیأ  مالـسلا : هیلع  لئـس  ّهنأ  يورو 
(1) .ناکم

ار نیمز  نامـسآ و  هکنآ  زا  شیپ  اـم  راـگدرورپ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا ]  ریما   ] ترـضح نآ  زا  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
.دوبن ناکم  دوب و  دنوادخ  هکنیا  لاح  تسا و  ناکم  زا  شسرپ  اجک " : " دندومرف دوب ؟ اجک  دنیرفایب 

ًائکّتم ناکو  لاق  نوکی ؟ ناک  نیأف  تلق : .ءیش  الو  ناک  معن ، لاق : ءیش ؟ الو  هّللا  ناکأ  مالسلا : هیلع  رفعج  یبأل  تلق  لاق  هرارز  نع 
(2) .ناکم ذإ ال  ناکملا  نع  تلأسو  هرارز ، ای  تلحأ  لاقو : ًاسلاج  يوتساف 

رد سپ  متفگ : يرآ ، دندومرف : دوبن ؟ يرگید  زیچ  چـیه  دوب و  دـنوادخ  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ  هرارز 
اریز یتفگ ، لاحم  ینخـس  هرارز ، يا  دندومرف : دنتـسشن و  تسار  دندوب  هداد  هیکت  هک  ترـضح  نآ  ماگنه  نیا  رد  دوب ؟ یناکم  هچ 

.تشادن دوجو  یناکم  چیه  هک  یلاح  رد  يدیسرپ  ناکم  زا 

41 ص :

.دیحوتلا زا  326 ؛  / 3 راونألا ، راحب  - . 1
.90  / 1 یفاک ، - . 2
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.تسا قلاخ  هب  دنمزاین  ثداح ، دوجوم  مشش : لصا 

هتـشاد يا  هدنروآدیدپ  هدننکداجیا و  دیاب  راچان  دیآ و  دیدپ  دوخ  هب  دوخ  تسا  لاحم  دشاب ، نکمم  نآ  ندمآ  دیدپ  هک  يزیچ  ره 
.دشاب

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

>!؟ ءیش ریغ  نم  اوقلخ  مأ  >

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (1)

(2) .قلاخلا نم  قولخملل  ّدب  الو 

.دشاب هتشاد  قلاخ  دیاب  اعطق  قولخم 

: دنیامرف یم  و 

(3) !؟ ًائیش ءیش  قلخی ال  فیک 

!؟ دنیرفایب يزیچ  چیه ،"  " هک تسا  نکمم  هنوگچ 

: دنیامرف یم  و 

(4) .ًائیش ثدحی  مودعملا ال  ّنأ  ملعت  ّکنإ 

.دنک یمن  داجیا  يزیچ  مودعم ،"  " هک یناد  یم  دوخ  وت 

.دوب دناوتن  قلاخ  يرادقم ، دوجوم  متفه : لصا 

تاذ رب  ندوزفا  تردـق  لـقع ، یهیدـب  مکح  رباـنب  هدوـب و  دوـخ  ِدوـجو  ِدودـح  هب  دودـحم  نیعم ، يازجا  ياراد  يرادـقم و  یش ء 
دوخ لثم  داجیا  رب  تردق  رگید  ریبعت  هب  و  شیوخ ،

42 ص :

.35 روطلا /  - . 1
.54  / 4 راونألا ، راحب  261 ؛ رثألا ، هیافک  - . 2

.158  / 3 راونألا ، راحب  - . 3
.53  / 3 راونألا ، راحب  290 ؛  ، دیحوتلا - . 4
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.درادن ار 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(1)< َنوُِقلاَخلا ُمُه  مَأ  >

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(2) .ءاشنإلا نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک 

!؟ دنیرفایب ار  ءایشا  تسا ، شنیرفآ  لباق  شدوخ  هک  يدوجوم  تسا  نکمم  هنوگچ 

: دنیامرف یم  و 

(3) .هریغ ءادتبا  نع  أدتبم  ّلک  زجعل 

.تسا ناوتان  زجاع و  دوخ  ریغ  هب  نداد  دوجو  زا  ییادتبا ، ياراد  دوجوم  ره  هک  ارچ  ... 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(4) .هاوس صقتنم  طعم  ّلک 

.دوش یم  هتساک  شدوجو  زا  يا  هدننک  اطعا  ره  لاعتم ، دنوادخ  زج 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(5) .ءیش نم  عنصو ال  قلخ  لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هّللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإ 

ِراگدیرفآ دنوادخ  یلو  دزاس ، یم  رگید  يزیچ  زا  ار  ءایشا  يا  هدنزاس  ره 

43 ص :

.35 روط /  - . 1
.230  / 4 راونألا ، راحب  38 ؛ دیحوتلا ، - . 2
.228  / 4 راونألا ، راحب  34 ؛ دیحوتلا ، - . 3
.274  / 4 راونألا ، راحب  48 ؛ دیحوتلا ، - . 4

.174  / 4 راونألا ، راحب  186 ؛  _ 63، دیحوتلا 120 ؛  / 1 یفاک ، - . 5
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.تسا هدومرف  قلخ  داجیا و  ار  اه  نآ  دزاسب  يزیچ  زا  ار  ءایشا  هکنیا  نودب  ماقمالاو  هتخانشان 

: دنیامرف یم  و 

وه اـم  هیف  دوعیو  هارجأ  وه  اـم  هیلع  يرجی  فیک  ...هعناـص  یف  عنتمی  هیف  نکمی  اـم  ّلـکو  هقلاـخ ، یف  دـجوی  ـال  قـلخلا  یف  اـم  ّلـک 
(1) .هأدتبا

يراج وا  رب  هنوگچ  ...تسا  نکممان  شراگدـیرفآ  رد  دـشاب  نکمم  نآ  رد  هچ  ره  و  درادـن ، دوجو  قلاخ  رد  دـشاب  قلخ  رد  هچ  ره 
!؟ تسا هدومرف  ثادحا  ار  نآ  وا  هچنآ  ددرگ  زاب  وا  هب  ای  تسا ، هدومن  يراج  ار  نآ  وا  ِدوخ  هچنآ  دوش 

.تسین نامز  زا  درجم  يرادقم ،) نکمم =(  متشه : لصا 

.دشاب نامز  زا  درجم  هک  تسا  لاحم  درذگ و  یم  نآ  رب  نامز  یهیدب  روط  هب  دشاب ، دوجو  يادتبا  ياراد  ثداح و  هک  يزیچ  ره 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

(2) .ًاریدقت ءیش  ّلک  ترّدقو  ًادمأ ، ءیش  ّلکل  تلعجو 

.يدومرف صّخشم  نیعم و  ار  يزیچ  ره  هزادنا  و  يداد ، رارق  ییاهتنا  نایاپ و  يزیچ  ره  يارب  و 

دوش یمن  هتخانش  زگره  لاعتم  دنوادخ  تاذ  مهن : لصا 

: هکنیا هچ 

.تسا قولخم  يزجتم و  دوش  هتخانش  هچنآ  فلا )

.تسین لوصو  تخانش و  لباق  ازجا ، رادقم و  نتشاد  زا  رتارف  تاذ  ب )

ِدوجو رادقم ، زا  رتارف  ِتاذ  ِدوجو  هب  ملع  هار  اهنت  ج )

44 ص :

.230  / 4 راونألا ، راحب  40 ؛ دیحوت ، - . 1
.247 هیداجس ، هفیحص  - . 2
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.تسا نآ  تاقولخم 

ّصاـخ هرکیپ  زیمت و  ياراد  دوـش  عـقاو  هطــساو  نودـب  میقتــسم و  تخانــش  ِدروـم  نآ ، تـالاح  تافــص و  تاذ و  هـک  يدوـجوم 
.تسا ناصقن  هدایز و  لباق  ثداح و  يزجتم و  يددع و  یتقیقح  و  هدوب ،  (1) یقولخم

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(2) .عونصم هسفنب  فورعم  ّلک 

.تسا قولخم  عونصم و  دوش ، هتخانش  هک  يزیچ  ره 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

.هیلع لیلدلاب  ّلادلا  وه  هسفنب ، فرع  نم  هلإب  سیل 

.دیامن یم  هار  دوخ  ِدوجو  رب  لیلد  هطساو  هب  دنوادخ  تسین ، دوبعم  دیآ  تخانش  رد  هک  یتاذ  ره 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح 

(3) .غالبلا تحت  حرط  نم  ّبرب  سیل 

.تسین راگدرورپ  دیسر ، ناوت  نادب  هک  زیچ  ره 

45 ص :

انعم نیا  لباقم  .دنک  یم  ادج  صّخشم و  نآ  دننام  زا  ار  يددع  يزجتم و  یتقیقح  هک  تسا  نآ  یقلخ  ّصاخ  صّخـشت  زیمت و  - . 1
مل يّذلا  هّلل  دمحلا  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .تسازجا  رادقم و  نتـشاد  زا  یلاعتم  دوجوم  اب  يزجتم  دوجوم  یتاذ  نیابت 

.دشاب ازجا  ياراد  نآ  هجیتن  رد  هک  درادن  صخش  ...هک  ار  يدنوادخ  دمح  (: 298  / 4 راونألا ، راحب   ) .ئّزجتیف صخش  هل  ...نکی 
.228  / 4 راونألا ، راحب  151 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 2

.301  / 4 راونألا ، راحب  244 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 3
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: دنیامرف یم  و 

(1) .هتناهإ هدعب  هتمارک و  هبرق  ضرألا ، یف  نّمع  هباجتحا  ءامسلا  یف  نّمع  و  راصبألا ، نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا 

نیمز لها  زا  هک  تسا  هدیـشوپ  هنوگ  نامه  نامـسآ  لها  زا  و  تسا ، ناهن  رد  ناگدـید  زا  هک  تسا  ناهنپ  ناـس  ناـمه  اـه  لـقع  زا 
.تسوا ندرکراوخ  وا  زا  يرود  دُعب و  و  تسوا ، نتشاد  یمارگ  وا  ِبرق  .تسا  هدیشوپ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(2) .هیلع ًالولدم  ناک  ام  دعب  ًالیلد  لّوحتلو  عونصملا ، هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ... 

شیوخ ریغ  دوجو  رب  لیلد  دوخ  دوش  هدیـسر  وا  دوجو  هب  لیلد  اب  هکنیا  ياج  هب  و  دش ، یم  رادیدپ  وا  رد  تیقولخم  هناشن  هنرگو  ... 
.دش یم 

(3) .ءوربملا ریغ  ینعم  ئرابلل  ناک  املو  ... 

.دنام یمن  یقاب  هدش ، هدیرفآ  قولخم و  زج  ییانعم  راگدیرفآ ، قلاخ و  دوجو  تقیقح  يارب  و  ... 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4) .یّمسم ّدحب  فوصوم  ریغ  ءایشألا  عناصو  عونصم  فوصوم  ّلک 

.تسین فیصوت  لباق  ینایب  چیه  هب  ءایشا  هدننیرفآ  و  تسا ، عونصم  تخانش  فصو و  لباق  ِدوجوم  ره 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(5) .عونصم تافصلا  هتّلح  نم  ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  تافصلا  هّلحت  نأ  ّلج 

46 ص :

.301  / 4، راونألا راحب  244 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 1
.40 دیحوتلا ، - . 2
.40 دیحوتلا ، - . 3

.161  / 4 راونألا ، راحب  142 ؛ دیحوتلا ، - . 4
.253  / 4 راونألا ، راحب  198 ؛  / 1 جاجتحالا ، - . 5
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قولخم عونصم و  ددرگ  هتسارآ  تافـص  هیلح  هب  سک  ره  هکنیا  رب  دنهاوگ  لوقع  اریز  دنیآرد ، وا  رب  تافـص  هک  تسا  نیا  زا  رتارف 
.دشاب یم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(1) .هّللا قلخ  وهف  ّدح  هیلع  عقو  ام  ّلک 

.تسا دنوادخ  ِقلخ  دوش ، عقاو  نایب  فصو و  دروم  هک  زیچ  ره 

: دنیامرف یم  و 

(2) .دودحم ریغل  ّدح  الو  ینعم ، ریغل  مسا  الو  فوصوم ، ریغل  هفص  نوکت  ّهنأ ال  ملعاو 

.دیآ نایب  فصو و  رد  هک  تسا  دودحم  تاذ  اهنت  و  دیاشن ، انعم  نودب  مسا  و  دشابن ، فوصوم  يارب  زج  تفص  هکنادب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما 

(3) .ًافورعم هقلخ  دنع  وه  ّالا  اهملعی  یتلا ال  تاذلابو  ًافوصوم  نایعلاب  نوکیف  هلانت  نأ  نع  راصبألا  ترسحناو 

دزن دسانـشن  ار  نآ  وا  زج  هک  یتاذ  نآ  هب  و  هدش ، فوصوم  ندش  راکـشآ  هب  هجیتن  رد  ات  دنـسر  وا  هب  هکنیا  زا  دندیماان  ناگدـید  و 
.دشاب هدش  هتخانش  فورعم و  شقلخ 

(4) .کمدق یف  ًانکمم  الو  کتّیلزأ  یف  هّیفیک  الو  ...کتمظع  یف  ًادودحم  کیف  دقتعتف  بویغلا  بجح  ماهوألا  تقرخ  الو  ... 

.دنک داقتعا  دودحم  تتمظع  رد  ار  وت  هک  تسا  هتفاکشن  ار  بیغ  ياه  باجح  اه  هشیدنا  ماهوا و  ...

47 ص :

.438 دیحوتلا ، - . 1
.315  / 10 راونألا ، راحب  437 ؛ دیحوتلا ، - . 2

.50 دیحوتلا ، - . 3
.243،262  / 95 راونألا ، راحب  - . 4
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: دنیامرف یم  و 

(1) .ًاسناجم هفلتخملا  ءایشألل  نوکتف  هّیهامو  هّیئام  کل  ملعی  ملو 

.دشاب هدمآ  تخانش  رد  وت  تاذ  تقیقح  هجیتن  رد  هکنیا  ات  یتسین  هیبش  سنج و  مه  نوگانوگ  يایشا  اب  وت 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح 

(2) .بیغلاب ًاناقیإ  قیقحتلاب  ّالإ  مهریکفتب  ریکفتلا  لهأ  الو  ءاملعلا  هکردت  ال 

وا ناهن  تاذ  هب  هک  يا  یقیقح  ینیقی و  نامیا  هب  رگم  دنناوتن ، كاردا  ار  وا  شیوخ  رکفت  هب  نادنمشیدنا  و  دوخ ، هشیدنا  هب  ناملاع 
.دنروآ تسد  هب 

: دنیامرف یم  و 

(3) .هفص دوجو  نامیإلا ال  دوجوو  ًادوجوم ، هب  نامیإلا  هنم  رکفلا  بیصی 

.دبای تسد  وا  ِفصو  تاذ و  تقیقح  هب  هکنیا  هن  دسر ، یم  وا  دوجو  هب  نامیا  هب  اهنت  وا  هرابرد  رکف 

لباقریغ ِدوجو  هب  ملع  هار  اهنت  دوش و  یمن  عقاو  تخانـش  دروم  زگره  دشابن ، يددـع  هتـشادن و  رادـقم  ءزج و  هک  يدوجوم  الباقتم 
: دشاب یم  وا  تاقولخم  لاعفا و  راثآ و  دوجو  وا ، تخانش 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما 

(4) .هتابثإ هدوجوو  هتایآ  هلیلد 

.تسوا تابثا  هب  رصحنم  وا  دوجو  هب  ندرب  هار  و  دشاب ، یم  ششنیرفآ  ياه  هناشن  وا  دوجو  لیلد 

48 ص :

.تاوعدلا جهم  زا  ، 254  / 95 راونألا ، راحب  - . 1
.301  / 4 راونألا ، راحب  244 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 2
.301  / 4 راونألا ، راحب  244 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 3

.253  / 4 راونألا ، راحب  198 ؛ جاجتحا 1 /  - . 4
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(1) .هیلع ّلدتسی  هّللا  عنصب 

.دوش یم  لالدتسا  وا  دوجو  رب  لاعتم  دنوادخ  شنیرفآ  تقلخ و  هار  زا  اهنت 

: دنیامرف یم  و 

(2) .لیلدلا طینأ  اهنمو  هریغ  تبثأ  اهیفو 

.تسا ءایشا  دوجو  هب  طونم  وا  دوجو  رب  لیلد  و  تسا ، هدنایامن  ءایشا  دوخ  رد  ار  ءایشا  اب  دوخ  تیریغ 

: دنیامرف یم  و 

(3) .لوقعلل اهعناص  یّلجت  اهب 

.تسا تاقولخم  هطساو  هب  لوقع ، يارب  لاعتم  دنوادخ  ندش  نایامن 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(4) .نویعلا رظن  نم  عنتما  اهبو  لوقعلل  اهعناص  یّلجت  اهب 

.تسا عنتمم  وا  ندش  هدید  اهنامه  ِدوخ  ندوب  تیؤر  لباق  كالم  هب  و  هدنایامن ، لوقع  يارب  ار  دوخ  ءایشا  شنیرفآ  هب  دنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

نیذـلا نم  یهلإ  اـی  ءيرب  ّینإو  كوفـصو ، هب  اـم  ریغ  یلع  ریدـقتلاو  كورّدـق  هبو  كوـلهجف  هتئیه  دـبت  ملو  کتردـق  تدـب  یهلإ 
ای کقلخ  یفو  كوفرع ، ول  کیلع  مهلیلد  کمعن  نم  مهب  ام  رهاظو  كوکردی ، نلو  یهلإ  ءیـش ، کلثمک  سیل  كوبلط ، هیبشتلاب 

کقلخب كوّوس  لب  كولوانتی ، نأ  هحودنم  یهلإ 

49 ص :

.228  / 4 راونألا ، راحب  22 ؛ ؟ق ،؟ یسوط یلاما  34 ؛ دیحوتلا ، - . 1
.230  / 4 راونألا ، راحب  38 ؛ دیحوتلا ، - . 2

.230  / 4 راونألا ، راحب  هبطخ 186 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 3
.هغالبلا جهن  زا  ، 254  / 4 راونألا ، راحب  - . 4
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(1) .كوتعن نوهّبشملا  هب  اّمع  ّیبر  تیلاعت  كوفصو ، کلذبف  ًّابر  کتایآ  ضعب  اوذّختاو  كوفرعی ، مل  ّمث  نمف 

نآ زا  ریغ  وت  تقیقح  و  دـندرک ، فیـصوت  شیوخ  لهج  هب  دنتخانـشن و  ار  وت  تسا ، ناهن  رد  وت  تاذ  نایامن و  تتردـق  ادـنوادخ ،
دنهاوخن ار  وت  زگره  .تسین  وت  دننامه  زیچ  چـیه  مراز ، یب  دـنیوت  يایوج  هیبشت  اب  هک  نانآ  زا  نم  ایادـخ  راب  .دـنیوگ  یم  هک  تسا 

اما دوب ، یفاک  وت  دوجو  رب  ناشیئامنهار  يارب  ناشیا  رب  وت  تمعن  روهظ  شنیرفآ و  راثآ  دنتخانـش ، یم  تسرد  ار  وت  رگا  تخاـنش و 
.دنتشادنپ نآ  دننام  ار  وت  دنتشاگنا و  راگدرورپ  ار  وت  تاقولخم  زا  یخرب  هتخانشن ، ار  وت  اذل  دنتسناد ، ناسمه  تقلخ  اب  ار  وت  ناشیا 

.دنیاتس یم  نآ  هب  ار  وت  هیبشت  لها  هچنآ  زا  نم  راگدرورپ  يا  وت  يرتارف 

: دنیامرف یم  و 

نیبأو رهظأ  رهاظ  ّيأف  يری ، امم  هعنـصو  هّربد  ام  لک  یف  هدوجو  یلع  ناهربلاو  لیلدـلا  ناکمل  هیلع ، یفخی  هدارأ ال  نمل  رهاظلا  ّهنإ 
(2) .کینغی ام  هراثآ  نم  کیفو  تهّجوت  امثیح  هتعنص  مدعت  ّکنإف ال  یلاعتو  كرابت  هّللا  نم  ًارمأ 

سک ره  يارب  دنک ، یم  تلالد  وا  دوجو  رب  دـیامن  یم  ریبدـت  هدومرف و  داجیا  هچنآ  یمامت  رد  هک  یناهرب  لیلد و  تهج  زا  وا  انامه 
ره هب  وت  هک  ارچ  تسا ؟ رترهاظ  دنوادخ  زا  شرما  رهاظ ، نیمادک  سپ  .دوش  یمن  یفخم  زگره  تسا و  راکـشآ  دنک  دصق  ار  وا  هک 

.دنک یم  تزاین  یب  زیچ  همه  زا  هک  تسه  وا  راثآ  زا  ردق  نآ  وت  ِدوخ  دوجو  رد  و  ینیب ، یم  ار  وا  شنیرفآ  ینک  يور  اجک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

(3) .ّهلدألاب هتیبوبر  یلع  مّهلدو  نایبلاب  نّییبنلا  رصنو  لوقعلاب  ججحلا  سانلل  لمکأ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ  ماشه  ای 

50 ص :

.293  / 3 راونألا ، راحب  125 ؛  _ 124 دیحوتلا ، 117 ؛  / 1 اضرلا ، رابخا  نویع  - . 1
.187  / 4 راونألا ، راحب  173 ؛ جاجتحا ، - . 2

.13  / 1 یفاک ، - . 3
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ناشیا يوس  هب  نایب  حرـش و  اـب  ار  ناربماـیپ  و  هدومرف ، لـماک  ناگدـنب  يارب  ار  اـه  تجح  لوقع  وترپ  رد  دـنوادخ  اـنامه  ماـشه  يا 
.تسا هدومن  هار  شیوخ  تیبوبر  رب  ّهلدا  هطساو  هب  ار  ناشیا  و  هتشاد ، لیسگ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .یلاعتو كرابت  هقلخب  ّالإ  فرعی  الو  ... 

.دوش یمن  هتخانش  شیوخ  تاقولخم  قیرط  زا  زج  لاعتم  دنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) .قلخلا عادبإ  یف  هتّیبوبر  رهظأ  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.تسا هدومرف  رهاظ  قلخ  عادبا  رد  ار  شیوخ  تیبوبر  یلاعت  دنوادخ  انامه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

(3) .هیلع ًالولدم  ناک  ام  دعب  ًالیلد  لّوحتل  عونصملا و  هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ءاشنإلا ، نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک  و 

هتشاد و ناکما  نآ  هرابرد  ثودح  هک  يدوجوم  ؟ درادن یعانتما  دوجو  شریذپ  زا  شدوخ  هک  یسک  نآ  دنک  داجیا  ار  ءایشا  هنوگچ 
رب لیلد  دوخ  دوش ، هدرب  یپ  وا  دوجو  هب  وا ] راـثآ  دوجو  زا   ] هکنیا ياـج  هب  و  تسا ، تیعونـصم  ناـشن  ياراد  دـشاب  دوجو  ياریذـپ 

.دوب دهاوخ  ریغ  دوجو 

.تسا يزجتم " ریغ   " و يزجتم "  " لباقت قلخ ، قلاخ و  دوجو  لباقت  مهد : لصا 

تسین تهج  نیا  زا  قولخم  قلاخ و  دوجو  نیابت  لباقت و 

51 ص :

.193  / 3 راونألا ، راحب  - . 1

.224  / 3 راونألا ، راحب  - . 2
.40 دیحوتلا ، - . 3
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 _ يرادـقم ای  يا  هّصح  ای  يا  هبترم  قولخم )  ) یمود و  هدوب ، ناکم  ناـمز و  ثیح  زا   (1) یهانتمان يدوجو  ياراد  قلاخ )  ) یلوا هک 
ياراد يدوجوم  قولخم ، هک  تسا  تهج  نیا  زا  قولخم  قلاخ و  تاذ  نیاـبت  هکلب  .دـشاب  اراد  ار  دوجو  نآ  زا  اراـبتعا _  اـی  اـتقیقح 

زا رتارف  لاعتم ، قلاخ  و  دـشاب ؛ یم  تسا _  یهانتم  دودـحم و  اموزل  اه  نآ  یماـمت  هک  ناـکم _  ناـمز و  ازجا و  رادـقم و  دادـتما و 
.تسا ناکم  نامز و  ددع و  رادقم و  دادتما و  لک و  ءزج و  نتشاد 

ود ره  هک  ناکم _  نامز و  شنیرفآ  دروم  رد  تیدـعب  تیلبق و  زا  لاؤس  و  قلخ ، قلاخ و  دوجو  رـصاعت  تبحاصم و  روصت  نیاربانب ،
(2) .دشاب یم  یفتنم  اعوضوم  و  هدوب ، لطاب  اروصت  دنشاب ، یم  یهانتم  دودحم و  اموزل 

.تساه نآ  دوخ  هژیو  دشاب ، اور  ازجا ) رادقم و  ياراد  دوجوم   ) قلخ رب  هچنآ  مهدزای : لصا 

، ّرثکت ددعت و  روهظ ، یلجت و  رودص ، ّدلوت و  جورخ ، لوخد و  یهانت ، مدع  یهانت و  یگرزب ، یکچوک و  ناکم ، نامز و 

52 ص :

زا رظن  فرص  اب  اما  تسین ، يزیچ  رادقم  تیمک و  زج  ناصقن  هدایز و  عوضوم  هک  دنک  یم  مکح  یهیدب  روط  هب  لقع  هچ  رگ  - . 1
هفسلف لها  ِدوخ  حیرصت  هب  دوجو " یکیکـشت  بتارم   " لباقت زین  و  یهانت " مدع  یهانت و   " لباقت هک  تسناد  دیاب  یهیدب  مکح  نیا 
لوقی اّمع  هّللا  یلاعتف  تسا ، تیقولخم  تیلولعم و  كـالم  ناـصقن ، هداـیز و  تیلباـق  هّتبلا  .تسا و  ناـصقن  هداـیز و  لـباقت  ناـفرع  و 

.ًاریبک ًاّولع  هقلخب  هّللا  نوهّبشملا  نوملاظلا 
تفرعم بتکم  رد  رامش  یب  ياهاطخ  اه و  تلالض  ساسا  مهم ، نیا  زا  تلفغ  هک  داد  میهاوخ  حیضوت  لاعتم  دنوادخ  يرای  هب  - . 2

.تسا هدش  ینافرع  یفسلف و 
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رادقم و ياراد  يایشا  ياه  یگژیو  تاکلم و  زا   (2) لعف هوقو و  فعض ، تدش و  دییقت ، قالطا و  لک ، ءزج و  نادقف ، (1) و  نادجو
.دوش یمن  هداد  تبسن  قولخم  يددع و  يزجتم و  یش ء  ریغ  هب  اتوبث  دشاب و  یم  ددع  ازجا و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) .کیلع زاج  ام  ّکبر  یلع  زّوجت  نأ ال  دیحوتلا 

.ینادن اور  تراگدرورپ  رب  دشاب ، اور  وت  رب  هچ  ره  هک  تسا  نآ  دیحوت 

: دنیامرف یم  و 

وه اـم  هیف  دوعیو  هارجأ  وه  اـم  هیلع  يرجی  فیک  ...هعناـص  یف  عنتمی  هیف  نکمی  اـم  ّلـکو  هقلاـخ ، یف  دـجوی  ـال  قـلخلا  یف  اـم  ّلـک 
(4) .هأدتبا

دروم رد  هچ  ره  و  دوش ، یمن  ادیپ  نآ  قلاخ  رد  دشاب  دوجوم  قلخ  رد  هچ  ره 

53 ص :

هن تسا ، ...و  تردـق  ملع و  تاذوا  هک  تسا  هدـش  نایب  دوخ  ياج  رد  دـنوادخ  تاذ  تافـص  ریاـس  تردـق و  ملع و  دروم  رد  - . 1
.دشاب روکذم  تافص  ياراد  هک  یتاذ 

مزلتـسم زیچ  ره  هرابرد  تیلعف  یفن  هک  دـننک  یم  نامگ  اذـل  تسا ، دوجو  اب  يواسم  تیلعف "  " هک دـنرادنپ  نیا  رب  هفـسلف  لها  - . 2
يوحن رب  تلالد  و  دـشاب ،  یم  هوق "  " لباقم رد  یفاضا و  ییانعم  تیلعف ،"  " اریز تسا  لطاب  هشیدـنا  نیا  دـشاب ؛ یم  نآ  ِدوجو  یفن 

فاصّتا و تیلباق  زا  اعوضوم  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  .تسا  صاخ  ناکما  هوق و  ياراد  اتاذ  هک  دـنک  یم  يزیچ  نامه  دوجو  ياـحنا  زا 
.تسا دراو  مه  مات " تیلعف   " عوضوم هب  میتشاد ، نایب  یهانتمان "  " هرابرد هک  یتالاکشا  یمامت  .تسا  جراخ  لعف  هوق و 

.264  / 4 راونألا ، راحب  - . 3
.230  / 4 راونألا ، راحب  40 ؛ دیحوتلا ، - . 4
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وا هب  ای  تسا ، هدومن  يراج  ار  نآ  وا  ِدوخ  هچنآ  دوش  يراج  وا  رب  هنوگچ  ...تسا  نکمماـن  شراگدـیرفآ  هراـبرد  دـشاب  نکمم  نآ 
!؟ تسا هدومرف  ثادحا  ار  نآ  وا  هچنآ  ددرگ  زاب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

، نیأ الو  فیک ، الو  ناکم ، الو  عضوم ، الو  دودح ، الو  ّدح ، الو  لاثمت ، الو  هروص ، الو  هبش ، الو  مسج ، الو  مسإ ، ال  دمـصلا : لیوأت 
، ّیناسفن الو  ّیناحور ، الو  ّینارون ، الو  ّیناملظ ، الو  هکرح ، الو  نوکس ، الو  دوعق ، الو  مایق ، الو  ألم ، الو  ألخ ، الو  هّمث ، الو  انه ، الو 

(1) .ءایشألا هذه  هنع  ّیفنم  هحئار ، ّمش  یلع  الو  بلق ، یلع  رطخ  الو  نول ، یلع  الو  عضوم ، هعسی  الو  عضوم ، هنم  ولخی  الو 

هن و  دراد ، دـح  هن  و  دراد ، لاثمت  هن  و  تروص ، هن  دراد و  هیبش  هن  و  مسج ، هن  تسا و  مسا  هن  دـنوادخ ]  ] هک تسا  نیا  دمـص  لیوأت 
رپ هن  و  تسا ، یلاخ  هن  و  دراد ، اـجنآ  اـجنیا و  ناـکم و  هن  و  دراد ، تیفیک  هن  و  دراد ، هاـگیاج  هن  و  دراد ، عضوم  هن  و  دراد ، دودـح 
وا زا  ییاج  هن  و  یناسفن ، هن  تسا و  یناحور  هن  و  ینارون ، هن  تسا و  یناملظ  هن  و  دراد ، تکرح  نوکـس و  دوعقو و  مایق  هن  و  تسا ،
یم یفن  وا  زا  اهنیا  همه  دراد ، ییوب  هن  و  دنک ، یم  روطخ  بلق  رب  هن  و  دراد ، گنر  هن  و  درادرب ، رد  ار  وا  یعضوم  هن  و  تسا ، یلاخ 

.دنوش

(2) .جراخب اهنع  الو  جلاوب ، ءایشألا  یف  سیل 

.تسا جراخ  اه  نآ  زا  هن  و  هتفر ، ورف  ءایشا  رد  هن 

زا رتارف  دـنوادخ  و  هدوب ، قولخم  رادـقم و  ياراد  يایـشا  ّصاوخ  زا  مدـع _  هکلم و  دـننام  روکذـم _  دراوم  یماـمت  تسا  یهیدـب 
.تسا تاقولخم  تافص  هب  فاصّتا  تیلباق 

54 ص :

.رابخألا عماج  زا  ، 230  / 3 راونألا ، راحب  - . 1
.هغالبلا جهن  - . 2
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.تسا يرورض  تسا ،" زیچ  همه  فالخ  رب   " مه و  تسه "  " مه هک  یقلاخ  دوجو  هب  رارقا  مهدزاود : لصا 

: هب تسا  رصحنم  دوجوم 

( قولخم  ) ناکم نامز و  ضاعبا و  ازجا و  ياراد  دوجوم  فلا )

( قلاخ  ) ناکم نامز و  ضاعبا و  ازجا و  نتشاد  زا  رتارف  دوجوم  ب )

(1) .تسا لاحم  يا  هطساو  هنوگ  ره  ِدوجو  روصت  خنس ، ود  نیا  نیب 

ناکم تهج  زا  هچ  و  نامز ، تهج  زا  هچ  اه  نآ  دوجو  تسا  لاحم  هک  ار _  ددـع  رادـقم و  لک و  ءزج و  ياراد  يایـشا  هعومجم  و 
يّزجت و  ) تیلولعم تیقولخم و  كالم  تیعونـصم و  ِتیآ  هک  اه  نآ  همه  فالخ  رب  تسا  يا  هدـننیرفآ  قلاخ و  دـشاب _  یهاـنتمان 
، هتـشادن يدوجو  صـصح  بتارم و  ناکم و  نامز و  ازجا و  رادقم و  ياراد  ِتقیقح  وا  .درادن  دوجو  وا  رد  ناصقن ) هدایز و  تیلباق 

يالاو یلاعتم و  تاذ  هب  و  ددرگ ، یمن  فصّتم  تاقولخم  تافص  هب  زگره 

55 ص :

راحب 143 ؛ دیحوتلا ،  ) .ءیش نم  ءایشألا ال  قلاخ  هّللاو  ءیش ، قولخملاو  قلاخلا  نیب  سیل  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - . 1
يزیچ زا  ار  اه  نآ  هکنیا  نودـب  تسا  ایـشا  هدـننیرفآ  دـنوادخ  و  درادـن ، دوجو  یموس  زیچ  قولخم  قلاخ و  نیب  (: 161  / 4 راونألا ،

هیلع اضرلا  رابخا  نویع   ) .امهریغ ثلاث  الو  امهنیب ، ثلاث  ال  هقلخو ، هّللا  وه  اّمنإ  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دشاب و  هدـیرفآ 
زیچ ود  نآ  زا  ریغ  و  تسین ، اـه  نآ  نیب  یموـس  وا ، قـلخ  تـسا و  دـنوادخ )  ) وا اـهنت  (: 438 دیحوتلا ، 176 ؛  _ 175  / 1 مالسلا ، 

.درادن دوجو  يرگید 
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ّرثـکت و ددـعت و  یّلجت و  روهظ و  دـّلوت و  دـیلوت و  رودـص و  لوصو و  نادـجو و  كاردا و  تخانـش و  مّهوت و  روصت و  لـباق  دوخ 
.دشاب یمن  یهانت  مدع  یهانت و  هب  ندش  فصو 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

قولخم وهف  هرثکلاو  هّلقلاب  مّهوتم  وأ  ئّزجتم  ّلکو  هرثکلاو ، هّلقلاب  مّهوتم  ـالو  ئّزجتم  ـال  دـحاو  هّللاو  ئّزجتم ، دـحاولا  يوس  اـم  ّنإ 
(1) .هل قلاخ  یلع  ّلاد 

یم يدایز  یمک و  هب  روصت  لباق  هن  تسا و  ازجا  ياراد  هن  اتکی  دـنوادخ  و  تسا ، ازجا  ياراد  زیچ  همه  هناـگی ، دـنوادخ  زج  اـنامه 
یقلاخ ار  وا  هک  دنک  یم  نیا  رب  تلالد  تسا و  قولخم  دشاب  يدایز  یمک و  هب  روصت  لباق  ای  هدوب  ازجا  ياراد  هک  يزیچ  ره  .دـشاب 

.دشاب یم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

مظعو اـنأش  ربـک  لـب  ًادیـسجت ، هتمّظعف  تاـیاغلا  هب  تهاـنت  مظع  يذـب  ـالو  ًامیـسجت ، هتّربـکف  تاـیاهنلا  هب  تّدـتما  ربـک  يذـب  سیل 
(2) .ًاناطلس

یمسج اهنت  ار  وا  وت  تروص  نیا  رد  هنرگ  دنـشاب و  هدناشک  فارطا  هب  ار  وا  ِدوجو  فلتخم ، بناوج  هک  تسین  هنوگ  نیا  وا  یگرزب 
اهنت ار  وا  وت  تروص  نیا  رد  هنرگ  دنـشاب و  هتفای  نایاپ  وا  هب  فارطا  همه  هک  تسین  یتمظع  نانچ  نآ  ياراد  و  يا ، هتـشاگنا  گرزب 

.تسا تنطلس  تمظع  نأش و  یگرزب  ياراد  وا  هکلب  يا ، هتشادنپ  گرزب  يدسج 

: دنیامرف یم  و 

(3) .هلامک یف  ددعلا  هئزجتب  ضّعبتی  ملو  هتاذ ، یف  توافتی  مل  يذلا  وه 

.دریذپ یمن  يددع  هیزجت  شلامک  و  درادن ، نوگانوگ  يازجا  هک  یتاذ  وا 

: دنیامرف یم  و 

56 ص :

.153  / 4 راونألا ، راحب  442 ؛  / 2 جاجتحا ، 116 ؛  / 1 یفاک ، 193 ؛ دیحوتلا ، - . 1
.261  / 4 راونألا ، راحب  هبطخ 185 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 2

.221  / 4 راونألا ، راحب  73 ؛ دیحوتلا ، 18 ؛  / 8 یفاک ، - . 3
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(1) .اّنبر کلذک  مهو ، الو  لقع  الو  دوجو  یف  مسقنی  ّهنأ ال  هب  ینعی  ینعملا ، ّيدحأ  ّهنإ 

.ام راگدرورپ  تسا  نینچ  .تسین  ماسقنا  لباق  زگره  مهو ، رد  هن  و  لقع ، رد  هن  و  دوجو ، رد  هن  ینعی  تسا ، دحاو  یتقیقح  دنوادخ 

: دنیامرف یم  و 

(2) .هیف دحلأ  دقف  هفصو  نمو  هفصو ، دقف  هأّزج  نمو 

.تسا هتفر  داحلا  رب  وا  تفرعم  رد  دنک  فصو  ار  وا  سک  ره  و  هتسناد ، فوصوم  ار  وا  دنادب  ازجا  ياراد  ار  دنوادخ  سک  ره 

: دنیامرف یم  و 

(3) .هلهج دقف  هأّزج  نمو 

.تسا هتخانشن  ار  وا  قیقحت  هب  دناد ، ازجا  ياراد  ار  وا  سک  ره  و 

: دنیامرف یم  و 

(4) .رادقمب فصوی  نأ  راّبجلا  کلملا  یلاعت 

.دوش فصو  رادقم  هب  هکنیا  زا  دنمتردق  ياورنامرف  دنوادخ  تسا  رتارف 

: دنیامرف یم  و 

(5) .هفالخب وهف  رّوصت  ام 

.تسا نآ  فالخ  رب  دنوادخ  دوش ، روصت  هچ  ره 

57 ص :

.207  / 3 راونألا ، راحب  83 ؛ دیحوتلا ، - . 1
.124  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 2

.لوا هبطخ  هغالبلا ، جهن  - . 3
.56  / 10 راونألا ، راحب  258 ؛  / 2 بقانم ، 220 ؛  / 1 یسوط ، یلاما  - . 4

.201  / 1 جاجتحا ، 253 ؛  / 4 راونألا ، راحب  - . 5
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: دنیامرف یم  و 

دوجوملا ناکو  هتاقبط _  یف  هفلتخملا  یحاونلاو  راطقألا  يذ  هتافـص ، یف  دودـحملا  ضّعبملا  قلخلاب  نولداـعلا  ههّبـش  اّـمل  يذـلا  ... 
(1) .هردق ّقح  هوردق  نوکی  نأ  یفتنا  هتادأب _  هسفنب ال 

فلتخم بتارم  ناکم و  ياراد  و  دودحم ، ِتافـص  ازجا و  ياراد  هک  یقلخ  هب  ار  وا  نارگمتـس  هک  یماگنه  هک  يدـنوادخ  نامه  ... 
نآ ار  وا  دـش  مولعم  يدوجو ،_  يازجا ) و   ) تادا هب  دوجوم  هن  تسا ، هسفنب  دوـجوم  وا  هک  یلاـح  رد  دـندرک _ ، هیبـشت  دـشاب  یم 

.دنا هتخانشن  دیاب  هک  نانچ 

: دنیامرف یم  و 

(2) .ضیعبتلاو هئزجتلا  هلانت  الو 

.تسین هار  وا  تحاس  هب  ار  نتفریذپ  تمسق  نتشادءزج و 

: دنیامرف یم  و 

(3) .تافصلا یف  ثدحأ  ام  عیمجل  نئابم 

.تسا نیابم  فلاخم و  هدومن ، قلخ  هک  ییاهزیچ  یمامت  فاصوا ، اب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، ءیـش ّلک  قلاخ  هّللاو  قولخم ، وهف  هّللا  الخ  ام  ءیـش  مسا  هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 
(4) .ءیش هلثمک  سیل  يذلا  كرابت 

هدش هدیرفآ  قولخم و  داهن  ناوت  نآ  رب  یـش ء  مان  هک  يزیچ  ره  و.دنـشاب  یم  وا  زا  ادـج  شقلخ  و  شقلخ ، زا  ادـج  دـنوادخ  انامه 
وا دننام  زیچ  چیه  هکنآ  تسالاو  سب  تسا ، زیچ  همه  هدننیرفآ  دنوادخ  .دنوادخ  رگم  تسا 

58 ص :

.55 دیحوتلا ، 277 ؛  / 4 راونألا ، راحب  - . 1
هبطخ 85. هغالبلا ، جهن  319 ؛  / 4 راونألا ، راحب  - . 2

.222  / 4 راونألا ، راحب  121 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  69 ؛ دیحوتلا ، - . 3
.83  / 1 یفاک ، 105 ؛ دیحوتلا ، ، 149  / 4 راونألا ، راحب  - . 4
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.تسین

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

(1) .ًاریبک ًاّولع  نیقولخملا  تافص  نع  یلاعت  ثدحم ، هاوس  امو  میدقلا  وه 

اه نآ  اب  يدننامه  زا  تاقولخم و  تافـص  نتـشاد  زا  تسا  رتارف  دـنقولخم ، ثداح و  ءایـشا  همه  وا  زج  تسا و  یلزا  هک  تسوا  اهنت 
.یگرزب يرتارف 

: دنیامرف یم  و 

(2) ...ههنک أّزجتلو  هتاذ  تتوافتل  ًاذإ  ...هعناص  یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

...تسا و عنتمم  شا  هدننیرفآ  رد  دشاب  نکمم  قلخ  رد  هچ  ره  و  دوش ، یمن  ادیپ  شراگدـیرفآ  قلاخ و  رد  دـشاب  قولخم  رد  هچ  ره 
.دش یم  ددعتم  يازجا  ياراد  شدوجو  هنرگ 

: دنیامرف یم  و 

مّـسجمو ءایـشألا  ءیـشنم  دحأ ، اوفک  هل  نکی  ملو  دلوی  ملو  دلی  مل  يذلا  دمـصلا  دحألا  دـحاولا  ریـصبلا  عیمـسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 
نم نیب  قرف  ءیشنملا  هّنکل  أشنملا ، نم  ءیـشنملا  الو  قولخملا ، نم  قلاخلا  فرعی  مل  نولوقی  امک  ناک  ول  روصلا ، رّوصمو  ماسجألا 

(3) .ًائیش وه  هبشی  الو  ءیش  ههبشی  ناک ال  ذإ  هأشنأو  هرّوصو  همّسج 

چیه زا  زین  دوخ  وا  هدشن و  رداص  وا  زا  زیچ  چیه  هک  يدننام  یب  هناگی  ياتکی  يانیب  ياونـش  هاگآ  تخانـش  لباقریغ  دنوادخ  تسوا 
دوب نانچ  رگا  .تسا  روص  هدنروآ  دیدپ  ماسجا و  قلاخ  ءایـشا و  هدننیرفآ  .تسین  وا  دننام  يزیچ  چـیه  تسا و  هدـماین  دـیدپ  يزیچ 

وا هک  یلاح  رد  دنتشادن ، یتوافت  هدش  هدیرفآ  هدننیرفآ و  قولخم و  قلاخ و  دنرادنپ  یم  ناشیا  هک 

59 ص :

.296  / 4 راونألا ، راحب  76 ؛ دیحوتلا ، - . 1

.40 دیحوتلا ، 230 ؛  / 4 راونألا ، راحب  - . 2
.173  / 4 راونألا ، راحب  127 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  185 ؛ دیحوتلا ، - . 3
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تسین وا  دننام  يزیچ  چیه  اریز  .تسا  هداد  تروص  هدیرفآ و  ار  اه  نآ  وا  هک  یماسجا  وا و  نیب  تسا  قرف  تسا و  قلاخ  هدننیرفآ و 
.دشاب یمن  يزیچ  چیه  دننام  زین  وا  و 

: دنیامرف یم  زین  و 

هعم نلزی  مل  ّنّهنأ  معز  نمف  نولقعی ، موقل  يدـه  ءیـش  هلثمک  سیل  نم  اهثدـحأ  هبوبرم  هثدـحم  اهّلک  یهو  ...هّللا  لعف  هّللا  يوس  ام 
...دحاو الو  میدق  لّوأب  سیل  هّللا  ّنأ  رهظأ  دقف 

.هیف عجرتو  هنم  ءزج  امّهنإ  سمـشلاو  رانلا  یف  سوجملا  تلاق  کلذـکو  هیف ، عجریو  هنم  ءزج  هحور  ّنإ  حیـسملا  یف  يراصنلا  تلاق 
یلع ّلاد  هقولخم  هّلقلاو  هرثکلاو  مّهوتم ، ئّزجتم  ّلک  نأل  ئّزجتملا ، فلتأیو  فلتخی  اّمنإو  ًافلتخم ، وأ  ًاّیّزجتم  نوکی  نأ  اـّنبر  یلاـعت 

...اهقلخ قلاخ 

...هلعف یه  دحاو  باب  اهّلک  ءایشألا  ّنإ  ...نیلقتنملا  عم  لقتنی  مل  .قلخ  ذإ ال  ناک  امک  وهو  قلخ  الو  ناک  دق 

عم لُزی  مل  هناحبـس  نیقولخملا ، یلع  يرجی  ام  هیلع  يرجی  ّهنأو  لاح  یلإ  لاح  نم  ّریغتلاـب  کـّبر  فصت  نأ  ئرتجت  فیک  کـحیو ،
(1) .نیّریغتملا عم  ّریغتی  ملو  نیلئازلا 

چیه هک  یسک  نآ  ار  اه  نآ  دنـشاب ، یم  ریبدت  تحت  ثداح و  اه  نآ  همه  ...دنتـسه و  دنوادخ  قلخ  ءایـشا  همه  لاعتم ، دنوادخ  زج 
.دننک یم  هشیدنا  لّقعت و  هک  یناسک  يارب  دشاب  یتیاده  امنهار و  هکنیا  ات  تسا  هدومرف  داجیا  درادن  يدننامه 

وا حور  هک  دنیوگ  یم  یسیع  هرابرد  نایحیسم  ...تسا  هتـسنادن  اتکی  میدق  ار  دنوادخ  دنا  یلزا  ءایـشا  هک  دنک  نامگ  سک  ره  سپ 
.دندرگ یم  زاب  وا  هب  دندنوادخ و  ءزج  دیـشروخ  شتآ و  هک  دـننآرب  زین  نایـسوجم  ددرگ ، یم  زاب  ادـخ  دوجو  هب  تسادـخ و  ءزج 

.دشاب نوگرگد  ای  يّزجتم  هکنیا  زا  ام  راگدرورپ  تسا  رتالاو 

مّهوت روصت و  لباق  یئزج  ياراد  ِدوجوم  ره  اریز  دـشاب ، ءزج  ياراد  هک  تسا  نوگمه  ای  نوگمهاـن  تاذ  ياراد  يزیچ  اـهنت  اـنامه 
...تسا هدروآ  دیدپ  ار  نآ  یقلاخ  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  هدوب و  قولخم  يدایز ، یمک و  .تسا 

60 ص :

.344  / 10 راونألا ، راحب  408 ؛  _ 405 جاجتحا ، - . 1
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ياراد ِقلخ  اب  تشادـن ،_ دوجو  یقلخ  چـیه  هک  هنوگناـمه  وا _  زین  نونکا  مه  .دوبن  دوجوم  یقلخ  چـیه  تشاد و  دوجو  دـنوادخ 
...دـنراگدرورپ لعف  همه  هک  تسا  نیا  نآ  دـنباب و  کی  زا  ءایـشا  همه  ...تسا  هدـشن  نوگرگد  لقتنم و  دوخ ، ینوگرگد  لاـقتنا و 

هک ار  هچنآ  و  ینادـب ، رگید  یلاح  هب  یلاح  زا  ریغت  هب  فوصوم  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  يزرو  یم  تراـسج  هنوگچ  اـیآ  وت ، رب  ياو 
تاـقولخم اـب  هن  و  دریذـپ ، یم  ینوگرگد  لاوز ، لـباق  ِتادوجوم  اـب  هن  وا ؛ تسا  هّزنم  ینک !!؟ راـب  وا  رب  دوش  یم  راـب  تاـقولخم  رب 

.تسا ریذپرییغت  ریغتم ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

(1) .ًاریبک ًاّولع  کلذ  نع  یلاعتو  هتّیرب  تامسو  هقلخ  هادأ  نع  ّزعو  ّلج 

.یگرزب يرتارف  شقلخ  ياه  هناشن  ازجا و  نتشاد  زا  تسا  رتالاو  رتارف و 

ياوساـم یماـمت  هک : میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میدرب و  ناـیاپ  هب  ار  هتمظع  ّتلج  دـنوادخ  حیحـص  تخانـش  ياـه  هیاـپ  ناـیب  اـجنیا  اـت 
یم مادعنا ) ناصقن =(  و  اه ) نآ  دننام  لثم و  ِندـش  دوجوم  هدایز =( لباق  یتادوجوم  و  تیفیک ، تیمک و  ياراد  یقیاقح  دـنوادخ ،

هدیرفآ تسا ، ازجا  رادقم و  ّلک و  ءزج و  نتـشاد  زا  رتارف  و  هدوب ، اه  نآ  همه  ِفالخ  رب  هک  یقلاخ  ِشنیرفآ  داجیا و  هب  هک  دنـشاب ،
.دنا یقاب  دوجوم و  وا  تساوخ  تیشم و  هب  و  دنا ، هدش 

61 ص :

.194 دیحوتلا ، 117 ؛  / 1 یفاک ، 154 ؛  / 4 راونألا ، راحب  - . 1
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رودص رّوطت و  هن  تقلخ ، شنیرفآ و  مود : لصف 

هراشا

تـسا داقتعا  نیا  رب  و  دنک ، یم  راکنا  ار  ملاع  دوجو  ِنتـشاد  ادتبا  دریذپ ، یمن  ار  تقلخ  شنیرفآ و  یقیقح  يانعم  نافرع ، هفـسلف و 
.تسا وا _  یتسه  تاذ و  نیع  هکلب  دنوادخ _ " تاذ  زا  هدمآدیدپ   " و رداص "  " ملاع دوجو  هک :

: تسا هدمآ  نینچ  مسیلائر " شور  هفسلف و  لوصا   " یقرواپ رد 

طوبرم دزاسب ، زیچ  کی  چیه "  " زا دناوت  یمن  رشب  هکنیا  سپ  یلبق ، هدام  هب  تسا  قوبسم  هفـسالف  هدیقع  هب  يا  هدیدپ  ثداح و  ره 
عوضوم کی  شیادـیپ  لوا  طرـش  هیرظن  نیا  قبط  .تسا  عنتمم  لاحم و  هتاذ  دـح  یف  راـک  نیا  هکلب  تسین ، رـشب  یناوتاـن  زجع و  هب 

(1) .تسا هدام  دوجو 

: دیوگ یم  انیس " نبا  "

لب ضرغل  هعبات  هدارإل  موزللا ال  لیبس  یلع  هنع  تادوجوملا  رودـص  ناک  اّمل  ّهنأل  ریغ ، لوقعلاو ال  يرابلا  یف  لمعتـسی  اـّمنإ  ضیفلا 
(2): ًاضیف یّمسی  نأ  هب  یلوألا  ناک  کلذ ، یف  هقحلت  هفلک  الو  عنم  الب  ًامئاد  هنع  اهرودص  ناکو  هتاذل ،

62 ص :

.13  / 4 مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یضترم ، يرهطم ، - . 1
.لقن رب  انب   193 ردق ، ربج و  ّدر  رد  رثالا  ریخ  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2
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تـسا داقتعا  نیا  رب  و  دنک ، یم  راکنا  ار  ملاع  دوجو  ِنتـشاد  ادتبا  دریذپ ، یمن  ار  تقلخ  شنیرفآ و  یقیقح  يانعم  نافرع ، هفـسلف و 
.تسا وا _  یتسه  تاذ و  نیع  هکلب  دنوادخ _ " تاذ  زا  هدمآدیدپ   " و رداص "  " ملاع دوجو  هک :

: تسا هدمآ  نینچ  مسیلائر " شور  هفسلف و  لوصا   " یقرواپ رد 

طوبرم دزاسب ، زیچ  کی  چیه "  " زا دناوت  یمن  رشب  هکنیا  سپ  یلبق ، هدام  هب  تسا  قوبسم  هفـسالف  هدیقع  هب  يا  هدیدپ  ثداح و  ره 
عوضوم کی  شیادـیپ  لوا  طرـش  هیرظن  نیا  قبط  .تسا  عنتمم  لاحم و  هتاذ  دـح  یف  راـک  نیا  هکلب  تسین ، رـشب  یناوتاـن  زجع و  هب 

(1) .تسا هدام  دوجو 

: دیوگ یم  انیس " نبا  "

لب ضرغل  هعبات  هدارإل  موزللا ال  لیبس  یلع  هنع  تادوجوملا  رودـص  ناک  اّمل  ّهنأل  ریغ ، لوقعلاو ال  يرابلا  یف  لمعتـسی  اـّمنإ  ضیفلا 
(2): ًاضیف یّمسی  نأ  هب  یلوألا  ناک  کلذ ، یف  هقحلت  هفلک  الو  عنم  الب  ًامئاد  هنع  اهرودص  ناکو  هتاذل ،

63 ص :

.13  / 4 مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یضترم ، يرهطم ، - . 1
.لقن رب  انب   193 ردق ، ربج و  ّدر  رد  رثالا  ریخ  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2
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وا هرابرد  ضیف "  " مان قالطا  و  اه ، نآ  ریغ  هراـبرد  هن  دوش  یم  هتفگ  درجم  لوقع  دـنوادخ و  هراـبرد  اـهنت  حّـشرت " ضیف و   " هملک
هب ءایـشا  هکلب  دشاب ، وا  دنمفده  هدارا  يانبم  رب  هکنیا  هن  دشاب  یم  موزل  یمتح و  وحن  هب  وا  زا  تادوجوم  رودـص  اریز  دراد ، تیولوا 

.دشاب یم  تمحز  نودب  یگشیمه و  یمئاد و  يرما  رودص "  " نیا و  دنیآ ، یم  دیدپ  وا  زا  وا  تاذ  ياضتقم 

: دسیون یم  مسیلائر " شور  هفسلف و  لوصا   " یقرواپ

، تسا نیعم  یماظن  قبط  رب  تسا  تاهجلا  عیمج  نم  دحاو  طیـسب و  ناهرب ، مکح  هب  هک  لک  عناص  لک و  أدبم  زا  تادوجوم  رودص 
سپـس تسا و  راک  رد  هطـساوالب ، و  تسین ) ینامز  تیلوا  دوصقم   ) لوا لولعم  ياپ  امتح  تسا و  بیترت  هب  تادوجوم  رودص  ینعی 

(1) .روط نیمه  و  لوا ، لولعم  لولعم  ياپ 

هک ییانعم  ره  هب  لوا ،" ِلولعم   " ناونع هب  يزیچ  ِندیمان  لوا " ، " ملاع تیلزا  هب  داقتعا  یفـسلف و  ینابم  شریذپ  اب  هک  دـنامن  یفخم 
.تسا ضقانت  نیع  دشاب 

: تسا هدمآ  هتکن " کی  رازه و   " باتک رد 

(2) .تسا میدق  ملاع 

: دسیون یم  هموظنم " حرش  "

ملاع هک  میـسر  یم  يا  هظحل  هب  هرخالاب  ...میدرگرب  ارقهق  هب  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  یناـمز  ثداـح  ملاـع  دـنیوگ : یم  نیمّلکتم 
ینامز میدق  رگا  تسا و  ینامز  میدق  دشابن  ینامز  ثداح  ملاع  رگا  دنیوگ  یم  .تسا  هدوبن  یملاع  هظحل  نآ  زا  لبق  و  هدمآ ، دیدپ 

زا تسا و  یلزا  ملاع  ناکرا  لوصا و  ینعی  تسا  میدـق  ملاع  هک  دـندقتعم  یهلا  يامکح  اما  ...تسا  قلاخ  ّتلع و  زا  زاـین  یب  دـشاب 
یهلا يامکح  رظن  زا  .درادـن  ییاهتنا  ادـتبا و  نامز  میـسر ، یمن  یعورـش  زاغآ  أدـبم و  هب  میدرگرب  بقع  هب  هزادـنا  ره  نامز  ظاحل 

لماح هدام  البق  يا  هزات  زیچ  ره  هدمو : هدامب  قوبسم  ثداح  ّلک  "

64 ص :

.510  / 3  _ 1 مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یقرواپ  یضترم ، يرهطم ، - . 1
.103 هتکن ، کی  رازه و  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2
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(1) ". تسا هدوب  ینامز  وا  زا  شیپ  مه  تسا و  هتشاد  يدادعتسا 

و یقیقح " دـحاو   " ار وا  تاذ  و  دـناد ، یم  تادوـجوم  یماـمت  هدـننیرفآ  قلاـخ و  ار  لاـعتم  دــنوادخ  ناـهرب ، یحو و  بـتکم  یلو 
ریغ لطاب و  ار  دنوادخ  یلاعتم  تاذ  زا  ایشا  ندش  رادیدپ  رودص و  هب  داقتعا  هدومن ، یفرعم  لک " ءزج و  نتـشاد  زا  یلاعتم  دوجوم  "

.درامش یم  لوقعم 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

<. ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  .َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  .ُدَمَّصلا  ُهَّللا  .ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ِمیحَّرلا .  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  >

دوخ وا  و  هدماین ، دیدپ  وا  زا  زیچ  چیه  ریظن ، یب  دننام و  یب  دنوادخ  اتکی ، دـنوادخ  تسوا  يوگب  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 
.درادن دننامه  چیه  و  تسا ، هدماین  دیدپ  يزیچ  زا  زین 

: دنیامرف یم  دنوادخ  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

65 ص :

بیترت یلع  هاوس  امل  هیـضتقم  هّلع  هتاذ  ّنأ  ّکش  ال  دسیون : یم  اردـصالم  . 257  _ 256  / 1 هموظنم ، حرش  یـضترم ، يرهطم ، - . 1
6 رافسا ،  ) .تادوجولا رخآ  یلإ  اذکهو  ثلاثلل ، امهطّسوتبو  یناثلل ، هطّـسوتبو  لّوألا ،" رداصلل  هتاذب  ضتقم  ّهنإف  نّیعم ، ماظنو  نّیعم 
هک دوخ  تلع  تاذ  مزاول  زا  یلوـلعم  ره  (. 177  / 6 رافـسا ،  ) .هاّیإ هیـضتقملا  هتّلع  تاذ  مزاول  نم  لولعم  ّلک  دسیون : یم  و  (. 178 / 
ام یلع  اهل  ًانالطبو  اهنم  ًءانف  سیل  اهلجأ  یلإ  اهئاهتنإو  ءایشألا  دوجو  دافن  دسیون : یم  نازیملا "  " ریسفت .دشاب  یم  تسا  نآ  یـضتقم 

ؤدبی هناحبس  هّللاف  ًاضبق ، ّمث  ًاطسب  ّالإ  نکی  ملف  قاب  هّللا  دنع  امو  هدنع ، نم  تلزن  تناک  دقو  هدنع  یلإ  اهنم  ًادوعو  ًاعوجر  لب  همّهوتن 
(. 11  / 10 نازیملا ، ریسفت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ،  ) .دوعوملا داعملا  وهو  اهضبقب  هیلإ  اهدیعیو  همحرلا ، طسب  ءایشألا 
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مّـسجمو ءایـشألا  ئـشنم  .دحأ  ًاوفک  هل  نکی  ملو  دلوی  ملو  دلی  مل  يذلا  دمـصلا ، دحألا  دـحاولا  ریـصبلا  عیمـسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 
نم نیب  قرف  ئـشنملا ، هّنکل  أشنملا ، نم  ئـشنملا  الو  قولخملا ، نم  قلاخلا  فرعی  مل  نولوقی  امک  ناک  ول  روصلا ، رّوصمو  ماـسجألا 

(1) .ًائیش وه  هبشی  الو  ءیش  ههبشی  ناک ال  ذإ  هأشنأو ، هرّوصو  همّسج 

هدماین دـیدپ  يزیچ  زا  زین  دوخ  و  هدـشن ، رداص  وا  زا  يزیچ  هک  يدـننامه  یب  ياتکی  دـحاو  يانیب  ياونـش  ریبخ  هتخانـشان  دـنوادخ 
قلاخ و نیب  دنیوگ  یم  هک  دوب  نانچ  رگا  اهتروص ، همه  هدـنهد  تروص  و  ماسجا ، ءایـشا و  هدـننیرفآ  درادـن ، دـننامه  چـیه  تسا و 

زیچ چیه  اریز  تسا  قرف  ءایـشا  وا و  نیب  تسا ، راگدیرفآ  وا  هکنیا  لاح  و  دـنام ، یمن  یتوافت  هدـشداجیا  هدـننک و  داجیا  قولخم و 
.تسین يزیچ  چیه  دننام  زین  وا  تسین و  وا  دننام 

: دنیامرف یم  دیحوت  تقیقح  زا  لاؤس  خساپ  رد  و 

هّللا کلذـک  هیف : دازو  سانلا ، اهأرقی  امک  لاق : اهأرقی ؟ فیک  تلق : .دـیحوتلا  فرع  دـقف  اـهب  نمآو  دـحأ  هّللا  وه  لـق  ءرق  نم  ّلـک 
(2) .ًاثالث ّیبر  هّللا  کلذک  ّیبر ، هّللا  کلذک  ّیبر ،

ار نآ  هنوگچ  متفگ : .تسا  هتخانـش  ار  دـیحوت  قیقحت  هب  دـشاب  هتـشاد  نامیا  نآ  هب  دـنک و  تئارق  ار  هّللا "  وه  لـق   " هروس سکره 
نم يادخ  دشاب ، نانچ  نم  يادخ  دشاب ، نانچ  نم  يادخ  دـندوزفا : سپـس  دـنناوخ ، یم  نامدرم  هک  هنوگنامه  دـندومرف : دـناوخب ؟

.دشاب نانچ 

دننامه مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نامز   (3) فوسلیف یباص  نارمع 

66 ص :

.173  / 4 راونألا ، راحب  127 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.134  _ 133  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 2

هتخانـش یم  مّلکتم  ناونع  اب  مه  ار  نافوسلیف  هدوبن و  ادـج  مّلکتم  زا  فوسلیف  ناونع  ناناملـسم ، نایم  هب  هفـسلف  دورو  زاغآ  رد  - . 3
هک دوـش  یم  نشور  تسین  نآ  رکذ  شیاـجنگ  ار  رـصتخم  نیا  هک  يدـهاوش  نئارق و  رگید  نامیلـس و  تاداـقتعا  رد  لـمأت  اـب  دـنا ،
هب ات  مهع ؟ ؟ ناماما دوخ  نارود  زا  یعیـش  ماقمالاو  نیمّلکتم  هنرگ  و  تسا ، هدوب  فوسلیف  صخـش  کی  لماک  قادـصم  زین  ناـمیلس 

.دنا هتسناد  دودرم  ار  ناشیا  تایرظن  و  هدوب ، فلاخم  نافوسلیف  اب  ثحابم  نیا  یمامت  رد  لاح 
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: دیسرپ ترضح  نآ  زا  دنوادخ " تاذ  زا  ایشا  رودص   " رب ینتبم  دوخ  داقتعا  ساسا  رب  نافوسلیف  ریاس 

: مالسلا هیلع  اضرلا  لاق  قلخلا ؟ هقلخب  ّریغت  دق  سیلأ  هعم  ءیـش  الو  هریغ  ءیـش  ًادحاو ال  ناک  اذإ  قلاخلا  نع  ینربخت  الأ  يدّیـس ، ای 
(1) .هرییغتب ّریغتی  قلخلا  ّنکلو  قلخلا ، هقلخبّریغتی  مل  میدق ،

اب اـیآ  تشادـن ، دوجو  وا  اـب  زیچ  چـیه  و  دوـبن ، وا  زا  ریغ  زیچ  چـیه  تساـتکی و  هک  يدـنوادخ  دـییوگ  یمن  میارب  اـیآ  نم ، يـالوم 
دبای یمن  رییغت  ءایشا  شنیرفآ  هب  تسا ، میدق  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفاین !؟ ینوگرگد  ءایـشا  ندیرفآ 

.دنبای یم  رییغت  وا  ندادرییغت  هب  تاقولخم  هکلب 

فوسلیف اذل   (2) دـشاب لاوز  ریغت و  رییغت و  ضرعم  رد  وا  تاذ  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دنوادخ  تاذ  زا  ایـشا  رودص  هب  داقتعا  نوچ  و 
: دنک یم  فارتعا  هنافصنم  روکذم 

.قلخلا هقلخب  هلاح  نع  هلعف  یف  ّریغت  دق  نئاکلا  ّنأ  يدنع  ناک  يذلا  ّنإف  يدّیس ، ای 

نم هجو  یف  ّریغتی  نئاکلا  ّنإ  کلوق : یف  نارمع  ای  تلحأ  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق 

67 ص :

.212  / 10 راونألا ، راحب  171 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  433 ؛ دیحوتلا ، - . 1
رب تسا ، نوگانوگ  ياـه  تروص  هب  روطتم  یّلجتم و  شدوخ  تاذ  ياـضتقم  هب  دـنوادخ  دوجو  هک  تسا  رادـنپ  نیا  رب  هفـسلف  - . 2

روص هب  یـش ء  یّلجت  روطت و  تسا  یهیدب  هکنیا  هچ  تسا ، لطاب  رادنپ  نیا  لقع  یهیدـب  مکح  ساسا  رب  زین  و  قوف ، تیاور  ساسا 
و دشاب ، یـش ء  نآ  دوخ  زا  ریغ  هک  تسا  يا  هدنهد  رییغت  دوجو  دـنمزاین  یـش ء  ره  ریغت  و  تسین ، يزیچ  نآ  تاریغت  زج  نوگانوگ 

.دشاب شدوخ  تاذ  هب  دنتسم  یش ء  کی  تاریغت  هک  تسا  لاحم 
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له وأ  اهـسفن ، قرحت  هرارحلا  دـجت  لهو  اهـسفن ؟ ّریغت  اهّریغی  رانلا  دـجت  له  نارمع ، اـی  .هّریغی  اـم  هنم  تاذـلا  بیـصت  یّتح  هوجولا 
ّلج مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  هیف ؟ قلخلا  مأ  قلخلا  یف  وهأ  يدّیس  ای  ینربخت  الأ  .اذه  رأ  مل  نارمع : لاق  هرصب ؟ يأر  ّطق  ًاریصب  تیأر 

(1) .هّللاب الإ  هوق  الو  لوح  الو  هب  هفرعت  ام  کملعأسو  کلذ  نع  یلاعت  هیف ، قلخلا  الو  قلخلا  یف  وه  سیل  کلذ ، نع  وه 

.تسا هتفای  ینوگرگد  قلخ  شنیرفآ  اب  دنوادخ  هک  متشادنپ  یم  نینچ  نم  نم ، يالوم 

يا دـبای ، یم  ریغت  رگید  يایـشا  دـننامه  دـنوادخ  تاذ  هک  یتفگ  ینادان  يور  زا  نارمع ، يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
ار شدوخ  یمـشچ  هکنیا  اـی  دـنازوسب ؟ ار  شدوخ  ترارح  هکنیا  اـی  دزاـس ؟ ریغتم  ار  شدوـخ  شتآ  ریغت  هک  یباـی  یم  اـیآ  نارمع ،
! ؟ دـنیوا دوجو  رد  قلخ  اـی  تسا  دوخ  قلخ  رد  دـنوادخ  هک  دـییوگ  یمن  اـیآ  ما ، هدـیدن  يزیچ  نینچ  زگره  تفگ : نارمع  دـنیبب !؟
هب تسا ، فصو  نیا  زا  رتارف  دـنیوا ، رد  قلخ  هن  و  تسا ، قلخ  رد  وا  هن  تسا ، نآ  زا  ّلجا  وا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 

 . هّللاب الإ  هوق  الو  لوح  الو  یسانشب ، ار  وا  ات  مزومایب  وت  هب  ار  وا  تفرعم  يدوز 

هب داقتعا  نالطب  نایب  رد  و  تسا ، نافوسلیف " رادنپ   " هک دنوادخ  تاذ  زا  ایشا " رودص   " هب داقتعا  در  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
: دنیامرف یم  ینارصن  هرق  نبا  هب  تسا ، نافرع " لها   " هدیقع هک  تانئاک  تروص  هب  دنوادخ " تاذ  یّلجت  "

؟ اهل سماخ  هجوأ ال  هعبرأ  یلع  نمو  نم ،"  " کلوقب دیرت  امو  لاقف : هّللا .  نم  ّهنإ  يدّیس ، ای  لاق : حیسملا !؟ یف  لوقت  ام 

!؟ ًاضعبم نوکیف  ّلکلا  نم  ضعبلاک  نم "  " کلوقب دیرتأ 

!؟ هلاحتسالا لیبس  یلع  نوکیف  رمخلا ، نم  ّلخلاک  وأ 

!؟ هحکانملا لیبس  یلع  نوکیف  دلاولا  نم  دلولاک  وأ 

؟ قلاخلا نم  قولخملا  لیبس  یلع  نوکیف  عناصلا ، نم  هعنصلاک  وأ 

68 ص :

.10/313 راونألا ، راحب  434 ؛ دیحوتلا ، 172 ؛  _ 171  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
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(1) .عطقناف هانفّرعتف ؟ رخآ  هجو  كدنع  وأ 

!؟ يراد هدیقع  هچ  یسیع "  " هرابرد

هک دراد  انعم  راهچ  زا "  " هکنیا هچ  تسیچ ؟ زا "  " هملک زا  تروظنم  دندومرف : ترـضح  مناد ، یم  ادـخ  زا  ار  وا  نم ، يالوم  تفگ :
" ازجا  " ياراد دـنوادخ  هجیتـن  رد  هک  تسا ، لـک " زا  ءزج   " ياـنعم دـننام  زا "  " هملک زا  تروظنم  اـیآ.تسین  اـه  نآ  يارب  یمجنپ 
" ردپ زا  دنزرف   " دننام ای  دـشاب ؟ ینوگرگد "  " و ریغت "  " ياراد دـنوادخ  دـیآ  مزال  هک  تسا ، بارـش " زا  هکرـس   " دـننام ای  دـشاب ؟
؟ دشاب قولخم " قلاخ و   " شور رب  هک  ییوگ  یم  ار  لعاف  عناص و  زا  لعف "  " و تعنص "  " دننام ای  دشاب ؛ تحکانم  هار  زا  هک  تسا ،

.دنام ورف  باوج  رد  وا  سپ  ییوگب !؟ ام  يارب  هک  يراد  یمجنپ  هجو  ای 

!؟ تسا قلخ  دننامه  دنوادخ  ایآ 

یم تأشن  اجنیا  زا  هشیدنا  نیا  دشاب ، تهابـش  تیخنـس و  قولخم  قلاخ و  لولعم و  ّتلع و  نیب  دیاب  هک  تسا  نیا  رب  يرـشب  هشیدـنا 
زا هدش  رداص  هدمآ و  دیدپ  ار  ایشا  و  هدرک ، سایق  وا  تاقولخم  تالدبت  تاریغت و  هب  ار  دنوادخ  شنیرفآ  نافرع  هفـسلف و  هک  دریگ 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نافرع ، هفسلف و  وا ، هدیرفآ  هن  دراگنا  یم  وا ) یتسه  تاذ و  نیع  هکلب   ) دنوادخ تاذ 

(2) .هّیتاذ هّیخنس  هتّلعو  لولعملا  نیب  نوکی  نأ  بجاولا  نم 

.دشاب هتشاد  دوجو  یتاذ  يدننامه  تیخنس و  تهابش و  نآ ، ّتلع  لولعم و  نیب  هک  تسا  مزال 

هبئاش هیلإ  قّرطتی  الو  بیر  هیرتعی  اّمم ال  هلعفو  لعافلا  نیب  هّیخنسلا  ّنإ 

69 ص :

.349  / 10 راونألا ، راحب  - . 1
.166 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
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(1) .هغدغد

.درادن هار  نآ  رد  يا  هغدغد  کش و  چیه  هک  تسا  يروما  زا  وا ، لعف  لعاف و  نیب  يدننامه  تهابش و 

نیب هخناسملا  ناکمل  ...ًاطیـسب  ًادحاو  ّالإ  ضیفی  ...ًاطیـسب ال  ًادـحاو  یلاعت  بجاولا  ناک  اّملو  دـحاولا ، ّالإ  هنع  ردـصی  دـحاولا ال  ّنإ 
(2) .لولعملاو هّلعلا 

یمن هضافا  طیسب  هناگی  تاذ  کی  زج  دشاب ، یم  طیـسب  هناگی  یلاعت  بجاو  نوچ  و  دیآ ...، یمن  دیدپ  زیچ  کی  زج  هناگی ، تاذ  زا 
.دنشاب مه  هیبش  دیاب  لولعم  ّتلع و  اریز  ...دنک 

: مینک یم  هراشا  زین  صوصن  نیا  هب  رادنپ  نیا  در  رد  تسا ، راکشآ  هشیدنا  نیا  نالطب  میتشاد  نایب  هچنآ  ساسا  رب 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(3) .یقلخب ینهّبش  نم  ینفرع  امو  یمالک ، هیأرب  رّسف  نم  یب  نمآ  ام 

ارم دناد  دـننامه  مقلخ  اب  ارم  سک  ره  و  تسا ، هدرواین  نامیا  نم  هب  دـنک  ریـسفت  شیوخ  هشیدـناو  رظن  ساسا  رب  ارم  مالک  سک  ره 
.تسا هتخانشن 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(4) .كرشم وهف  هقلخب  یلاعت  هّللا  هّبش  نم 

.تسا كرشم  دنادب  شقلخ  دننامه  ار  لاعتم  دنوادخ  سک  ره 

: دنیامرف یم  و 

هیبشتلاب نیذلا  نم  یهلإ  ای  ءيرب  ّینإو  كوفـصو ، هب  ام  ریغ  یلع  ریدقتلاو  كورّدقو ، كولهجف  هئیه  دبت  ملو  کتردـق  تدـب  یهلا 
کلثمک سیل  كوبلط ،

70 ص :

.506 دارملا ، فشک  تاقیلعت  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 1
.316 ، 315 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2

.95  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 3

.93  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 4
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لب كولوانتی ، نأ  هحودنم  یهلإ  ای  کقلخ  یفو  كوفرع ، ول  کیلع  مهلیلد  کمعن  نم  مهب  ام  رهاظو  كوکردـی  نلو  یهلإ  ءیش ،
(1) .كوتعن نوهّبشملا  هب  اّمع  ّیبر  تیلاعتف  كوفصو ، کلذبف  ّابر  کتایآ  ضعب  اوذّختاو  كوفرعی ، مل  ّمث  نمف  کقلخب  كوّوس 

رد دندومن ، فصو  روص  لاکـشا و  اه و  هزادنا  نتـشاد  هب  دنتخانـشن و  ار  وت  اذل  تسا ، ناهن  تتاذ  راکـشآ و  وت  تردـق  ادـنوادخ ،
هک یناسک  زا  نم _  يادـخ  يا  نم _  .دـندومن و  فیـصوت  نآ  هب  ار  وت  ناشیا  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  رب  وت  تقیقح  هک  یلاح 

دندوب مهف  لها  رگا  تخانـش ، دنهاوخن  ار  وت  زگره  ادنوادخ ، .تسین  وت  دـننامه  زیچ  چـیه  .مراز  یب  دـنیوج  یم  هیبشت  هار  زا  ار  وت 
ناشیا ندروآ  نامیا  يارب  وت  تاقولخم  دوجو  .دوب و  یفاک  وت  رب  تلالد  يارب  ار  نانآ  يا  هداد  ناشیا  هب  هک  يراکـشآ  ياـه  تمعن 

.درک یم  ناشتیافک  وت  هب 

اه نآ  فاصوا  هب  ار  وت  دنتـشادنپ و  ادـخ  ار  وت  تاقولخم  زا  یخرب  و  دنتخانـشن ، ار  وت  اذـل  دنتـشاگنا  ناسکی  تقلخ  اب  ار  وت  ناـشیا 
.ییالاو يرتارف  دنیوگ  یم  وت  هرابرد  هیبشت  لها  هچنآ  زا  نم ، يادخ  يا  يرتارف  وت  دنتشاد ، فوصوم 

تیقلاخ كالم  نیابت ،

تیخنـس و ، " هتـسناد رگید " زیچ  زا  يزیچ  ندـشرادیدپ   " و رودـص "  " ياـنعم هـب  ار  شنیرفآ  يرـشب ، هشیدـنا  ناـفرع و  هفــسلف و 
دیاب هدننک  اطعا  : " دیوگ یم  دراگنا و  یم   (2) ود نآ  هطبار  حیحصت  كالم  ار  قولخم  قلاخ و  تهابش "

71 ص :

.95  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
موزل ياعدا  يارب  ییاج  رگید  دنتـسه _  نآ  یعدـم  نافرع  لـها  هک  قولخم _  قلاـخ و  تاذ  تدـحو  ضرف  اـب  تسا  یهیدـب  - . 2
یقاب تسا _  ینافرع  یفـسلف و  فراعم  یـساسا  ياـه  هیاـپ  زا  دـش  هتفگ  هکناـنچ  زین  نآ  هک  ود _  نآ  دوجو  نیب  هباـشت  تیخنس و 

.دنام دهاوخن 
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". دنیرفایب يرگید  يارب  ار  نآ  تسا  يزیچ  دقاف  هک  يدوجوم  تسا  لاحم  و  دشاب ، اراد  دوخ  تاذ  رد  دنک  یم  اطعا  هک  ار  هچنآ 

كالم ار  قولخم  اـب  تیخنـس  تهابـش و  زا  هدـننیرفآ  دوجو  يرتارف  و  قولخم ، قلاـخ و  یتاذ  نیاـبت " ، " ناـهرب یحو و  بتکم  اـما 
یتقیقح قولخم  هکنیا  هچ  تسین  نآ  هدـننیرفآ  قلاـخ و  رد  دـشاب  قلخ  رد  هچ  ره  : " دـیوگ یم  دـناد و  یم  شنیرفآ  قلخ و  ناـکما 

(2) ". ازجا رادقم و  نتشاد  زا  رتارف  تسا  یتاذ  لاعتم  قلاخ  (1) و  تسا ناصقن  هدایز و  لباق  ازجا و  رادقم و  ياراد 

72 ص :

ینعی تادرجم _  ملاع  دروم  رد  نافوسلیف  داقتعا  هک : تشاد  میهاوخ  ناـیب  زین  رت  لّـصفم  روط  هب  هّللا  ءاـش  نإو  میداد  حیـضوت  - . 1
دنریگ یم  رارق  دنوادخ  تاذ  زا  ایشا  ّدلوت  رودص و  ياه  هطساو  و  دنناکم ، نامز و  زا  جراخ  دنشاب و  یم  ءزج  نودب  هک  یتادوجوم 

روکذـم نایب  ساسا  رب  .تسا  ناهرب  ياضتقم  فالخ  نآ  هب  داقتعا  هدوب ، لاحم  اـتاذ  تادرجم  ملاـع  دوجو  و  درادـن ، یـساسا  زین  _ 
هکنیا هچ  .ددرگ  یم  نشور  زین  دـنناد  یم  میدـق  یلزا و  دوجو  ياراد  ار  نآ  هک  يدوـجولا  نکمم  دروـم  رد  ناـشیا  داـقتعا  نـالطب 
دـشاب دوجو  يادـتبا  ياراد  هک  يزیچ  ره  دنـشاب و  یم  دوجو  يادـتبا  ياراد  قولخم و  همه  لاعتم ، دـنوادخ  ياوسام  تسا  یهیدـب 

.دوب دهاوخن  نامز  زا  درجم 
روضح و دنوادخ  تاذ  رد  دوخ  یعقاو  دوجو  نیع  هب  ایشا  همه  هک  تسا  نیا  ینافرع  یفـسلف و  ینابم  دعاوق و  ياضتقم  هچرگ  - . 2
: دنیوگ یم  یهاگ  اما  دنا ، هدرک  حیرصت  دنوادخ  دوجو  رد  ایشا  تاوذ  روضح  هب  دوخ  نافرع  هفسلف و  لها  و  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو 

نیا تسا  نشور  دـشاب ." یم  ایـشا  همه  تـالامک  دـجاو  هتـشاد و  دوخ  دوجو  رد  متا  یلعا و  وـحن  هب  ار  زیچ  همه  دوـجولا  بجاو  "

هن و  دـنک ، یم  تابثا  ار  اه  نآ  ندوب  دوجو  يادـتبا  ياراد  هن  ایـشا و  یعقاو  تیقولخم  هن  هدوبن ، ترابع  رهاظ  رد  يرییغت  زج  نخس ،
.دناد یم  ناشقلاخ  تاذ  زا  جراخ  ادج و  ار  تاقولخم  دوجو  هن  و  تسا ، وگخـساپ  ار  الع  ّلج و  قلاخ  تاذ  رد  يّزجت  موزل  لکـشم 
ملاـع تروـص  هب  دوـخ  نتفاـیرییغت  زورب و  روـهظ و  زا  لـبق  ایـشا  : " دوـش هتفگ  هک  درک  ریـسفت  ناوـت  یمن  اـنعم  نیا  هب  زج  ار  نآ  و 
نایاش دنا !! هدوب  دنوادخ  دوجو  هدـنهد  لیکـشت  رگید _  یبیکرت  هیزجت و  اب  ای  رت  هدرـشف  يوحن  هب  الثم  رگید _  يوحن  هب  دوجوم ،

فیرحت دور _  یم  راک  هب  دـنوادخ  نتـشادن  ءزج  نایب  روظنم  هب  هک  ار _  بّکرت  مدـع  تطاسب و  نافرع  هفـسلف و  لـها  تسا  هجوت 
رد  " و يدوـجو " يریگارف  ندوـب و  یهاـنتمان   " ینعی تطاـسب  و  ئـش ،" دوـجو  ِندوـب  دودـحم   " ینعی بیکرت  دـنیوگ : یم  هدرک و 

". لومش مومع و  ای  قالطا  وحن  هب  زیچ  همه  نتشادرب 
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قولخم و دریگ  یم  همـشچرس  وا  دوجو  تقیقح  تاذ و  زا  وا  ياـطعا  دراذـگ و  یم  هیاـم  دوخ  تاذ  زا  هک  يدوـجوم  تسا  یهیدـب 
ریغتم و مسقنم و  شدوخ  تاذ  تقیقح  رد  هکلب  دروآ ، یمن  دیدپ  يدـیدج  زیچ  زگره  يدوجوم  نینچ  تسا ، ماسقنا  هیزجت و  لباق 

یمن اطعا  يروش  یبرچ و  يزیچ  هب  هاگ  چـیه  کمن  نغور و  الثم  هکنانچ  .دـنک  اـطعا  يزیچ  يرگید  هب  هکنیا  هن  ددرگ  یم  لدـبتم 
هک تسا  نآقلاخ  اما  دنزاس ، یم  رهاظ  رگید  ییاج  رد  ار  دوخ  راثآ  هداد و  ناکم  رییغت  اه  نآ  روش  ای  برچ  تارذ  دوخ  هکلب  دننک ،

.دنیرفایب قلطم  یتسین  مدع و  زا  سپ  ار  اه  نآو  هدومن ، دوجو  ياطعا  اه  نآ  هب  ایشا ، يدوجو  هیامریمخ  هب  زاین  نودب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ءیش مسا  هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعت  هّللا  ّنإ 
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(1)  . هّللا الخ  ام  قولخم  وهف 

تسا قولخم  داهن  ناوت  نآ  رب  یـش ء  مان  هک  زیچ  ره  و  دندنوادخ ، دوجو  زا  یلاخ  وا  قلخ  و  شیوخ ، قلخ  زا  یلاخ  لاعتم  دنوادخ 
.دنوادخ زج  هب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .یلاعتو هناحبس  ءیش ، ّلک  نع  ًایلاعتم  ءیش  ّلکل  ًانئابم  نوکی  نأ  ّالإ  ءیش  ّلک  قلاخ  وه  يذلاب  قیلی  ال 

.دشاب ءایشا  همه  ِدوجو  زا  یلاعتم  و  زیچ ، همه  اب  فلاخم  هکنیا  رگم  دزس  یمن  ار  زیچ  همه  قلاخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(3) .هعناص یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

عنتمم و شا  هدننیرفآ  عناص و  رد  دـشاب  نکمم  قلخ  دروم  رد  هچ  ره  و  درادـن ، دوجو  شراگدـیرفآ  رد  دـشاب  اه  هدـیرفآ  رد  هچنآ 
.تسا لاحم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ترضح  نامه  و 

ئرابلل ناک  املو  هانعم ، لزألا  نم  عنتمالو  ههنک  أّزجتلو  هتاذ  تتوافتل  اّذإ  هأدـتبا ، وه  ام  هیف  دوعی  وأ  هارجأ ، وه  ام  هیلع  يرجی  فیک 
(4) .ءوربملا ریغ  ینعم 

تروص نیا  رد  تسا ؟ هدیرفآار  نآ  وا  دوخ  هچنآ  ددرگرب  وا  هب  ای  تسا ، هدومرف  يراج  ار  نآ  دوخ  هچنآ  دبای  نایرج  وا  رب  هنوگچ 
.دنام یمن  یقاب  ندوب  قولخم  زج  ییانعم  ار  قلاخ  و  دیدرگ ، یم  لاحم  شتیلزا  هدش و  توافتم  يازجا  ياراد  شتاذ 

: دنیامرف یم  و 

74 ص :

.322  / 3 راونألا ، راحب  82 ؛  / 1 یفاک ، - . 1
.148  / 3 راونألا ، راحب  - . 2

.230  / 4 راونالا ، راحب  153 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  400 ؛  / 2 جاجتحالا ،  40 ؛ دیحوتلا ، - . 3
.153  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 4
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نأ ّیلزألا  عانتماب  ّالإ  میض  قلخلا  نع  هتنابإ  یف  الو  میظعت ، هل  هانعم  یف  الو  باوج ، هنع  هلأسملا  یف  الو  هّجح ، لوقلا  لاحم  یف  سیل 
(1) .ءدتبی نأ  هل  ءدب  املو ال  یّنثی ،

ندرک ادج  و  دهد ، یمن  یگرزب  تمظع و  دنوادخ  هب  نآ  يانعم  و  تسین ، یخساپ  ار  نآ  زا  لاؤس  و  دشابن ، تجح  لاحم  نخس  رد 
یعورـش هطقن  درادن  لوا  هک  ار  يزیچ  و  دریذپ ، ددعت  یلزا  تسا  لاحم  هک  ارچ  ددرگ ، یمن  وا  رب  متـس  بجوم  شقلخ  زا  دـنوادخ 

.دشاب

: دنیامرف یم  و 

، هل ّدـض  ـال  نأ  فرع  ءایـشألا  نیب  هتّداـضمبو  هل ، رهوـج  ـال  نأ  فرع  رهاوـجلا  هریهجتبو  هل ، رعـشم  ـال  نأ  فرع  رعاـشملا  هریعـشتب 
نیب ّفلؤم  رورحلاب ، درـصلاو  لـلبلاب ، وسجلاو  مهبلاـب ، هیـالجلاو  هملظلاـب ، رونلا  ّداـض  هل ، نیرق  ـال  نأ  فرع  رومـألا  نیب  هتنراـقمبو 
انْقَلَخ ْیَـش ٍء  ِّلُک  ْنِم  َو  : »> یلاعت هّللا  لوق  کلذ  اهّفلؤم ، یلع  اهفیلأتبو  اهقّرفم ، یلع  اهقیرفتب  ّهلاد  اهتاینادتم ، نیب  قّرفم  اهتایداعتم ،

.دعب (2) الو  هل  لبق  نأ ال  ملعیل  دعبو  لبق  نیب  اهب  قرفف  نوُرَّکَذَت > ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز 

داضت و ءایـشا  نیب  هکنیا  هب  و  دـشابن ، رهوج  رکف و  نهذ و  ار  وا  دوخ  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  هدـیرفآ  ار  رهاوج  رعاشم و  هکنیا  هب 
اب ار  یکـشخ  و  یندوک ، اب  ار  مهف  و  تملظ ، اـب  ار  رون  تسین ، ینیرق  دـض و  ار  وا  دوخ  هک  ددرگ  یم  مولعم  تسا  هداد  رارق  نراـقت 
هب .تخادنا  هلـصاف  کیدزن  يایـشا  نیب  و  دومن ، گنهامه  ار  فلاخم  يایـشا  داد ، رارق  مه  دض  فلاخم و  امرگ  اب  ار  امرـس  و  يرت ،

ار يزیچ  ره  : " دـیامرف یم  هک  وا  راتفگ  تسا  نیمه  و  داد ، هدـننک  گنهامه  هدـننکادج و  دوجو  زا  ناشن  یگنهامه  ییادـج و  نیا 
دعب لبق و  ار  وا  دوخ  هک  دوش  هتـسناد  ات  داد  دوجو  ار  دعب " لبق و   " ءایـشا هطـساو  هب  دـیدرگ " رکذـتم  امـش  دـیاش  میدـیرفایب  جوز 

.تسین

75 ص :

.126  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.229 راونالا 4 /  راحب  38 ؛  _ 37 دیحوتلا ، 152 ؛  _ 151  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 2
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

زجعلا نم  اهمـسو  امبو  هتّیلزأ ، یلع  ءایـشألا  ثودحب  دهـشتسم  ...هل  هبـش  نأ ال  یلع  مههابتـشابو  ...هقلخ  ثودحب  همدق  یلع  ّلادلا 
(1) .هماود یلع  ءانفلا  نم  هیلإ  اهّرطضا  امبو  هتردق ، یلع 

تیلزا دهاش  ار  ءایـشا  ثودح  دومرف ، تلالد  دوخ  نتـشادن  دننامه  رب  اه  نآ  نتـشاد  دننامه  هب  و  شیوخ ، مدـق  رب  قلخ  ثودـح  هب 
.داد رارق  دوخ  ماود  ِتیآ  ار  اه  نآ  يریذپانف  و  دوخ ، تردق  لیلد  ار  اه  نآ  زجع  و  دوخ ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  و 

امم هعاـنتمال  هقلخ  نیبو  هنیب  باـجحلاف  ...هل  هبـش  ـال  نأ  یلع  مههابتـشابو  هتّیلزأ ، یلع  هقلخ  ثودـحبو  هقلخب ، هدوجو  یلع  ّلادـلا 
(2) .دودحملاو ّداحلاو  بوبرملاو ، ّبرلاو  عونصملاو ، عناصلا  قارتفالو  هتاذ ، هنم  عنتمی  امم  مهتاوذ  ناکمإلو  مهتاوذ ، یف  نکمی 

شیوخ نتـشادن  دـننامه  رب  اـه  نآ  ِندوبدـننامه  هب  و  دوخ ، تیلزا  رب  قلخ  ثودـح  هب  و  داد ، رارق  دوخ  دوجو  رب  لـیلد  ار  شنیرفآ 
رد هچره  و  نکمماـن ، وا  ِتاذ  رد  دـشاب ، نکمم  قلخ  تاذ  رد  هچ  ره  هک  تسا  نیا  زا  شقلخ  وا و  نیب  باـجح  سپ  دومن ، تلـالد 

هدـیرفآ راگدـیرفآ و  و  عونـصم ، عناـص و  نیب  دـیاب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .تسا و  نکمم  قـلخ  تاذ  رد  دـشاب  نکممریغ  وا  تاذ 
.دشاب توافت  قرف و  دودحم  اب  هدننک  دودحم  و  هدش ،

یم یفرعم  یحو  ّتنـس  اب  نئابم  و  ینید ، رکفت  فالخ  رب  الماک  ار  قولخم  قلاـخ و  نیب  تیخنـس  هب  داـقتعا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
: دیوگ نمحرلادبع  نب  سنوی  دنیامرف ؛

: یباتک باوج  ّیلا  بتکف  ءیش ، ّبرلا  هّیرهوج  نم  هیف  ناک  له  مدآ  نع  هتلأس  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  یلإ  تبتک 

76 ص :

.261  / 4 راونألا ، راحب  204 ؛  / 1 جاجتحا ، هبطخ 185 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 1
.285  _ 284  / 4 راونألا ، راحب  56 ؛ دیحوتلا ، - . 2
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(1) .قیدنز هنسلا ، نم  ءیش  یلع  هلأسملا  هذه  بحاص  سیل 

ای دوب  یناشن  وا  رد  دـنوادخ  تیرهوج  زا  ایآ  هک  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  يا  هماـن  رد 
: دنتشاگن خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ریخ ؟

.تسا قیدنز  دشیدنا و  یمن  توبن  یحو و  شور  هار و  رب  لاؤس  نیا  بحاص 

: دنیامرف یم  ترضح  نامه  و 

لخدی سیلو  هّلک ، کلذ  کسمی  هتردقب  سّدـقتو  ّلج  هّللاو  هنم ، جرخیو  ضعب  یف  هضعب  لخدـیو  ًاضعب ، هضعب  کسمی  قلخلا  ّنإ 
(2) .هکاسمإ نع  زجعی  الو  هظفح ، هدوؤی  الو  هنم ، جرخی  الو  ءیش  یف 

يزیچ رد  هن  دراد ، یم  هگن  شیوخ  تردق  هب  ار  همه  دنوادخ  و  دنرگیدمه ، رد  جورخ  لوخد و  لباق  رگیدکی و  هدنرادهگن  قلخ ،
.ددرگ یمن  زجاع  اه  نآ  نتشادهگن  زا  دنک و  یمن  هتسخ  ار  وا  ءایشا  ظفح  .ددرگ  یم  جراخ  يزیچ  زا  هن  دوش و  یم  لخاد 

بتکم فراعم  فالخ  رب  الماک  دـشاب " یمن  نآ  دـقاف  یـش ء  یطعم  : " دـیوگ یم  هک  یفـسلف  فورعم  هدـعاق  میتشاد  نایب  هکناـنچ 
" نادقف  " و نادجو "  " .نآ هدنراد  دجاو و  هن  دشاب  قولخم  تاذ  زا  رتارف  دـیاب  دوجو  یطعم  قلاخ و  و  تسا ، ناهرب  لقع و  یحو و 
هب نیعتم  قولخم و  رادـقم ، ازجا و  ياراد  تاذ  و  تسا ، تیقوـلخم  كـالم  نتـشادءزج  تسا ، ازجا  رادـقم و  ياراد  تاذ  نوؤـش  زا 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  .درادن  ریغ  شنیرفآ  رب  تردق  هدوب ، دوخ  دوجو  دودح 

77 ص :

.یّشک لاجر  زا  ، 292  / 3 راونألا ، راحب  - . 1
.317  / 10 راونالا ، راحب  425 ؛  / 2 جاجتحالا ، 178 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  439 ؛ دیحوتلا ، - . 2
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(1) >؟  نوُِقلاْخلا ُمُه  ْمَأ  >

!؟ دنقلاخ دوخ  ناشیا  ای 

(2) <. َهل اوُعَمَتْجا  َِول  ًابابُذ َو  اوُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیذَّلا  َّنِإ  >

.دنشاب مه  راک  کمک  هکنیا  ولو  دننیرفاین  یسگم  زگره  دیناوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زج  هکنانآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  و 

(3) .ءاشنإلا نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک 

!؟ دنیرفایب يزیچ  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب ، دوجو  ياریذپ  هکنآ 

: دنیامرف یم  و 

(4) .هریغ ءادتبا  نع  ءدتبم  ّلک  زجعل 

.تسا ناوتان  دوخ  ریغ  ندیرفآ  زا  ییادتبا ، ياراد  دوجوم  ره  اریز 

: دنیامرف یم  ترضح  نامه  و 

ًاکّرحتمو ًانکاس  قلخلا  نوکی  دـقو  هقلخ ، نوکی  نأ  دـعی  مل  هّللا  قلخ  امف  امهریغ ، ثلاـث  ـالو  اـمهنیب  ثلاـث  ـال  هقلخو ، هّللا  وه  اـّمنإ 
(5) .هّللا قلخ  وهف  ّدح  هیلع  عقو  ام  ّلکو  ًاهباشتمو ، ًامولعمو  ًافلتؤمو  ًافلتخمو 

دننکاس و هاگ  قلخ  دوب ، دناوتن  نوریب  وا  تاقولخم  هریاد  زا  تسا  هدیرفآ  هچنآ  .درادن  دوجو  یموس  دوجوم  وا  قلخ  دـنوادخ و  نیب 
ياراد هک  زیچ  ره  و  مهبم ؛ هتخانـشان و  یـضعب  دنا و  هدش  هتخانـش  یـضعب  و  فلتخم ، یخرب  دننوگمه و  یخرب  و  كرحتم ، یهاگ 

هدیرفآ دشاب  هزادنا  دح و 

78 ص :

.35 روط ، - . 1
.73 جح ، - . 2

 . مالسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  دیحوتلا و  زا  ، 230  / 4 راونألا ، راحب  - . 3
.151 مالسلا 1 /  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ، 228  / 4 راونألا ، راحب  36 ؛ دیحوتلا ، - . 4

.438 دیحوتلا ، 176 ؛  _ 175  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 5
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.تسادنوادخ

دنک یم  راکنا  ار  قلخ  قلاخ و  نیابت  ییادج و  نافرع  هفسلف و 

نیاـبت و احیرـص  یناـفرع  یفـسلف و  تفرعم  اـما  تسا ، یحو  ناـهرب و  بتکم  مّلـسم  روما  زا  قولخم ، قلاـخ و  یتاذ  ِنیاـبت  بوـجو 
یم یکی  اعقاو  ار  ود  نآ  ینیع  دوجو  قولخم ، قلاخ و  تیخنـس  بوجو  هب  داقتعا  زا  رتارف  و  دنک ، یم  راکنا  ار  قلخ  قلاخ و  ییادج 

: تسا هدمآ  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد  دناد ،

(1) .هنع ًانئابم  ًارمأ  نوکی  الف  هضیف ، وهف  هادع  ام  ّلک 

.دشاب یمن  وا  زا  ادج  سپ  تسوا  ِتاذ  هحشر  دشاب  ادخ  ریغ  هچ  ره 

زا ریغ  يزیچ  تسا ، تیدحا  تاذ  زا  هدمآدیدپ  هدـشرداص و  نافوسلیف  رادـنپ  رد  هک  یلقع  دوجو  زین  دارملا " فشک  تاقیلعت   " رد
: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  هدشن و  هتسناد  دنوادخ  دوجو 

(2) .هناحبس هلعاف  نع  ًازیامتم  ًادوجومو  ًانئابم  ًالقع  سیلف  ...هتاذ  لقعی  لقعلا  ّنأ  نم  هولاق  امو 

يدوجوم ...دبای  یم  ار  دوخ  تاذ  دوش ] یم  رادیدپ  دنوادخ  تاذ  زا  نافوسلیف  رادنپ  رد  هک  يدوجوم  لوا  "] لقع  " دـنا هتفگ  هکنیا 
.تسین دوخ  هدننیرفآ  دوجو  زا  ادج  زیامتم و  نیابم و 

: تسا هدمآ  نینچ  زین  و 

79 ص :

.39 هّیهلإلا ، هفسلفلا  مالسلا و  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
.507 دارملا ، فشک  تاقیلعت  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2
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(1) .هضیف ّلکلا  ّنأل  هّیلولعملاو  هّیّلعلاب  هّوفتلا  قوف  ّماتلا  رظنلا  دنع  رمألا  ّنإ 

دنوادـخ دوجو  حّـشرت  زیچ  همه  اریز  تسا ، تیلولعم  تیّلع و  زا  رتـالاب  قلخ ] ادـخ و  دوجو  رما ] دوش ، هتـسیرگن  ماـت  رظن  هب  نوـچ 
.تسا

: زین و 

لومـشلاو ّیطاحإلا  نّیعتلاب  طاحملا  نع  طیحملا  ّزیمت  وه  زیامتلا  لب  ًاـّیلباقت ، ًازیاـمت  سیل  قلخلا  نیبو  هناحبـس  ّقحلا  نیب  زیاـمتلا  ّنإ 
دوهعملا وحنلا  یلع  لولعملاو  هّلعلا  نوکو  ...ءیـش  هتطیح  نع  ّذشی  الو  عیمجلل ، زئاح  ّیطاحإلا  ّیقیقحلا  قالطإلا  اذـهو  ...ّیقالطإلا 

(2) .یلاعتو هناحبس  هتومظعو  هلالج  ّزعب  یغبنی  ام  یلع  سیل  هلفاسلا  ناهذألا  یف  فراعتملا 

زا یکی  و  هتفرگ ، رارق  يرگید  نورد  هک  تسا  يزیچ  دـننام  هکلب  تسین ، یگناـگود  یلباـقت و  زیاـمت  قـلخ ، دـنوادخ و  نـیب  زیاـمت 
ار اهزیچ  همه  ریگارف ، ِندوب  دیق  یب  قلطم و  نیا  .دشاب و  هتشاد  هطاحا  نآ  رب  هدوب  يرگید  لماش  ندوب  دنب  دیق و  یب  قالطا و  ثیح 
فورعم و هنوگ  هب  لولعم  ّتلع و  ياـنعم  روـصت  .دوـب و  دـهاوخن  جراـخ  نآ  دوـجو  هریاد  هطیح و  زا  يزیچ  چـیه  دراد و  دوـخ  رد 

.تسین دنوادخ  لالج  تمظع و  راوازس  تسا  هتفرگ  تروص  نییاپ  حطس  ناهذا  رد  هک  نآ  ِروهشم 

رد راکشآ  یفیرحت  زج  دیوگ  یم  لاعتم  دنوادخ  تیقلاخ  لولعم و  ّتلع و  يانعم  هرابرد  نافرع  هفسلف و  هچنآ  تسادیپ  ینـشور  هب 
تیقلاخ تیّلع و  یعطق  يانعم  تغل  فرع و  نآرق و  یحو و  ناهرب و  لقع و  ياضتقم  هب  هکنیا  هچ  تسین ، تیقلاخ  تیّلع و  ياـنعم 

زا سپ  ار  زیچ  همه  دنوادخ  دـنزیچ و  ود  اعقاو  قولخم  قلاخ و  لولعم و  ّتلع و  هک : تسا  نیا  وا  ياوسام  هب  تبـسن  لاعتم  دـنوادخ 
تاذ يدبا  یلزا و  روهظ  ياه  تروص  ای  بتارم و  تاقولخم  ایشا و  هکنیا  هن  تسا ، هدومرف  داجیا  اه  نآ  یعقاو  یتسین 

80 ص :

.436 دارملا ، فشک  تاقیلعت  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 1

.502 دارملا ، فشک  تاقیلعت  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2
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: دوش هتفگ  هک  تفریذپ  ناوت  یمن  ناونع  چیه  هب  اذل  .دنشاب  وا 

دمآ رب  رایع  تب  یلکش  هب  هظحل  ره 

دش ناهن  درب و  لد 

دمآ رب  رای  نآ  رگد  یسابل  هب  مد  ره 

دش ناوج  ریپ و  هگ 

قحلا انا  تفگ  یم  هک  دوب  ومه  هک  هن  هن 

اهلب تروص  رد 

دمآ رب  راد  نآ  رب  هکنآ  دوبن  روصنم 

(1) دش نامگ  هب  نادان 

: دوش هتفگ  هکنیا  ای  و 

هّللا يوس  ام  ثیدح 

نک اهر  ار 

ار نیا  شیوخ  لقع  هب 

نک ادج  نآز 

نیا رد  يراد  کش  هچ 

تسا لایخ  نوچ  نیاک 

یئود تدحو  اب  هک 

تسا لالض  نیع 

: دوش هتفگ  هکنیا  ای  و 

قلطملا دوجولا  بنج  یف  ّلکلا 
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ّقلعتلاو طبرلا  نیع  تاذلاب 

هّیسدقلا هتاذ  لابق  یفف 

هّیسفن اهل  سیل  طباور 

هطیسبلا هتاذ  دوجولا  فرص 

هطیحم هتالولعم  ّلکب 

دوهشلا یضتقا  امک  ّهنإف 

دوجولا هّلک  دوجولا  ّلک 

هّیعمجلا یضتقمب  ّهنإف 

هّینیعلا قیاقحلا  هقیقح 

الف هروهظ  نیع  هداجیإ 

القعلا دنع  هنم  ًاروضح  يوقأ 

ّیقّلعت نکمم  هاوس  امو 

قلطملا دوجولاب  طبر  ضحمو 

دوهشلا هلحرم  یف  طبرلاو 

(2) دوجولا بجاو  روهظ  نیع 

: ای و 

81 ص :

.484  _ 483 يزیربت ، سمش  ناوید  يولوم ، - . 1
.میکحلا هفحت  نیسح ، دمحم  خیش  یناهفصا ، - . 2
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رارسا فشک  ّقحلا  انأ 

قلطم تسا 

دیوگ ات  تسیک  قح  زجب 

ّقحلا انا 

ردنا هک  ار  سک  نآ  ره 

تسین یکش  لد 

یتسه هک  دناد  نیقی 

تسین یکی  زج 

ییود ار  قح  ترضح  بانج 

تسین

ام نم و  ترضح  نآ  رد 

تسین ییوتو 

وا وت و  ام و  نم و 

زیچ کی  تسه 

دشابن تدحو  رد  هک 

زییمت چیه 

اجنیا داّحتا  لولح و 

تسا لاحم 

یئود تدحو  رد  هک 

تسا لالض  نیع 
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: ای و 

تاذ ماـقم  رد  ایـشا  ماـمت  ...دوب  اراد  ار  نامـسآ  دوبن  نامـسآ  زا  ربـخ  هک  ناـمز  نآ  رد  دوب ، اراد  قح  ترـضح  ار  تادوجوم  ماـمت 
هدرواینرد شیامن  هب  ار  نآ  زونه  یلو  دراد  اـطع  زا  لـبق  هدـننک  اـطع  .تسا  هدرک  شباـت  اـجنآ  زا  تارذ  ماـمت  ...دـنا  هدوب  جردـنم 

(1) .تسا

: ای و 

دوهشلا هلحرم  یف  طبرلاو 

دوجولا بجاو  روهظ  نیع 

رهاظلا لابق  یف  ّدعی  الو 

(2) رهاظملا نع  ًالضف  هروهظ 

: ای و 

دییادخ راکبلط  هک  اه  نآ 

دییآ دوخ 

تسین بلط  هب  تجاح 

دییامش دییامش 

دیتافص و دیتاذ و 

شرف یهگ  شرع و  یهگ 

اربم دییادخ و  یقاب ز 

(3) دییانف ز 

: تسا هدمآ  زین  مسیلائر " شور  هفسلف و  لوصا   " یقرواپ رد 

ناـفرع و لـها  رظن  زا  تسا ...، قـح  تاذ  یّلجت  روـهظ و  نیع  اـه  نآ  تقیقح  ینعی  ...دـناوخ  یم  تاـیآ  ماـن  هب  ار  تاـقولخم  نآرق 
دیاب هکنانچنآ  ار  دوجو  لئاسم  اصوصخم  دنا و  هتخانش  ار  هیلاعتم  تمکح  هک  ینافوسلیف  نینچمه 
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، دندنوادخ تاذ  شیامن  روهظ و  نیع  تاقولخم  یفـسلف ، برـشم  نیا  قبط  تسا ، نیا  زا  رتالاب  تاقولخم  تلالد  دنا ، هدرک  كاردا 
: دیوگ یم  دوخ  فورعم  هموظنم  رد  يراوزبس  یجاح  ...دندنوادخ  هدننک  رهاظ  هک  ییاهزیچ  هن 

تسه شیناهنپ  همه  اب 

نایع نایعا  رد 

رد شیگنر  یب  همه  اب 

تسوب گنر و  وا  همه ز 

نیرت یلاع  زا  تسوا و  دوخ  صخـش  هب  رـصحنم  تسا و  گرزب  درم  نیا  راکهاش  هک  هنیمز  نیا  رد  نیهلأتملاردـص  قیمع  تاقیقحت 
دوجو موقم  ّتلع  تسا ، ّتلع  هب  یگتـسباو  ّقلعت و  نیع  طابترا و  نیع  زاین و  نیع  لولعم  هک  هدرک  تباث  تسا  يرـشب  ياه  هشیدـنا 

دراد دوجو  هچنآ  ...تسا  ّتلع  روهظ  یّلجت و  نیع  لولعم  ...ندوب  هولج  نًاشت و  روهظ و  اـب  تسا  يواـسم  تیلولعم  .تسا و  لولعم 
(1) .دنشاب یم  وا  تانوؤش  تاروهظ و  تایّلجت و  هک  شلاعفا  اب  تسا  یهلا  لازیال  تاذ  اهنت 

: تسا هدمآ  نینچ  قلخ  قلاخ و  تاذ  ییادج  نیابت و  مدع  هرابرد  زین  هفسلف " شزومآ   " باتک رد 

...دنشاب هتـشاد  یّلقتـسم  دوجو  مادک  ره  هک  تسین  نانچ  درادن و  وا  هب  شخب  یتسه  ّتلع  دوجو  زا  یلالقتـسا  لولعم ، ینیع  دوجو 
لح يوس  هب  یهار  نآ  هلیـسو  هب  هدومرف و  تابثا  ار  نآ  نیّهلأتملاردـص  موحرم  هک  تسا  یفـسلف  بلاـطم  نیرتفیرـش  زا  بلطم  نیا 

...دروآ رامش  هب  یمالـسا  هفـسلف  تارمث  نیرت  سیفن  نیرتالاو و  زا  ار  نآ  دیاب  ًاّقح  و  تسا ، هدوشگ  یفـسلف  تالـضعم  زا  يرایـسب 
هبترم رظن  زا  و  رتالاب ، هقلح  هب  يا  هقلح  ره  ماوق  هک  دهد  یم  لیکـشت  ینیع  ياهدوجو  زا  يا  هلـسلس  ار  یتسه  رـسارس  بیترت  نیدب 

أدبم هب  دسرب  ات  دشاب  یم  نآ  تیلولعم  كالم  تیدودحم  فعـض و  نیمه  و  تسا ، رت  فیعـض  رتدودـحم و  نآ  هب  تبـسن  يدوجو 
(2) .دشاب یم  اه  نآ  يدوجو  موقم  یناکما و  بتارم  همه  رب  طیحم  یهانتمان و  يدوجو  تدش  رظن  زا  هک  یتسه 
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؟! زیچ ود  ای  زیچ  کی  نافرع ، هفسلف و 

اه نآ  ددعت  تهج  نتسناد  رصحنم  و  لولعم ، ّتلع و  ِتقیقح  نتسناد  یکی   ) یفـسلف هدیقع  نیا  تسناد  دیاب  میا  هتفگ  اهراب  هکنانچ 
ِفالخ رب  و  نادجو ، لقع و  یهیدب  مکح  فالخ  رب  هک  تسا  یبلطم  دوش ، یم  بوسحم  هفـسلف  راکهاش  هک  هبترم ) رد  فالتخا  هب 

دوجو و تدـحو  هدـیقع  هیجوت  نییبت و  يارب  اهنت  نایدا ، لـها  یعطق  تاداـقتعا  فـالخ  رب  زین  و  ناوارف ، صوصن  تلـالد  ياـضتقم 
فیلکت نید و  نتسناد  لطاب  چوپ و  مزلتسم  احیرص  نآ  هب  داقتعا  هّتبلا  و  تسا ، هدش  هئارا  قلخ  قلاخ و  دوجو  تقیقح  نتـسناد  یکی 

.دشاب یم  نآ  ریغ  شاداپ و  ازج و  و 

دیاقع لباقم  رد  يرـشب  یتدیقع  بتاکم  کلاسم و  هرهوج  و  هدوبن ، يدیدج  عارتخا  ناونع  چـیه  هب  روکذـم  بلطم  هکنیا  رب  افاضم 
.تسا هدوبن  نآ  زج  يزیچ  خیرات  هرتسگ  مامت  رد  نییهلا 

نافرع لها  هدیقع  اردصالم و  یفسلف  هیرظن  نیب  دنرادنپ  یم  یخرب  هک  تسا  یحطـس  الماک  یتشادرب  تسردان و  الماک  یبلطم  نیا 
زا فالتخا  هب  ار  بجاو  نکمم و  دوجو  توافت  هتشادنپ و  فلتخم  بتارم  ياراد  ار  دوجو  هفـسلف  لها  هک  تسا  دوجوم  توافت  نیا 

ِدوخ دنرامـش ؛ یم  یکی  انیع  ار  قلخ  قلاخ و  دنرادن و  لوبق  ار  یکیکـشت  بتارم  فالتخا  نافرع  لها  یلو  دنناد ، یم  بتارم  تهج 
: دسیون یم  رافسا  رد  هکنانچ  تسا ، اه  نآ  موهوم  تافشاکم  نافرع و  لها  دّلقم  افرص  هدوبن و  مزتلم  توافت  نیا  هب  زین  اردصالم 

رهاـظملا عـیمج  یف  رهاـظلا  ّنإو  ...ّیقیقح  دوـجو  هّیناـکمإلا  ناـیعألاو  تاـّیهاملل  سیلو  ّقـحلا  نیع  یه  هدـحاو  هقیقح  دوـجولا  ّنإ 
هنوؤش دّدـعتو  هرهاظم  توافت  بسحب  ّقحلا  دوجولا  لب  دوجولا  هقیقح  ّالإ  سیل  تاـنّیعتلاو  نوؤشلا  ّلـک  یف  دوهـشملاو  تاـّیهاملاو 

لب ...هتاّیثیح  ّرثکتو 

84 ص :

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


لهأ هیلع  قفّتا  ام  هقیقح  فشکناف  ...ًادمرـسو  ًامئاد  ّقحلا  تاذ  وه  دوجوملاو  ًادبأو  ًالزأ  تاّیهاملا  هکلاه  تاوذـلا  هلطاب  تانکمملا 
بسحب الو  اهتاوذ  بسحب  اهـسفنأ  ّدح  یف  هدوجوم ال  ریغ  اّهنأ  ینعمب  ....هّیمدع  رومأ  هّیناکمإلا  تاّیهاملا  ّنأ  نم  دوهـشلاو  فشکلا 

: ًارعش لیق  امک  ...عقاولا 

شیوخ لامک  ردنا  دوجو 

تسا يراس 

يرابتعا روما  اه  نیعت 

تسا

...ًادـبأو ًالزأ  تانکمملا  هّیمدـعب  هّیلج  تاحیرـصت  لب  هحـضاو  تاراشإ   ] نافرعلا لـهأ  وه  مهنم  هدارمو   ] نیقّقحملا تاـملک  یفو  ... 
ءانبو تانکمملا  هّیمدع  قیقحتب  هنوحـشم  ّيونوقلا  نیدلا  ردص  هذیملتو  ّیبرعلا  نیخیـشلاک  ءافرعلا  بتکو  هّللا ...  ّالإ  دوجوم  نذإف ال 

(1) .نایعلاو هدهاشملا  یلع  مهبهاذم  مهتادقتعم و 

نآ ...دنتـسین و  یقیقح  دوجو  ياراد  یناـکما  ناـیعا  تاـیهام و  دـشاب و  یم  قح  نیع  هک  تسا  يدـحاو  تقیقح  دوـجو ،"  " اـنامه
، هدوبن دوجو  تقیقح  زج  يزیچ  تسا  راکـشآ  دوهـشم و  تاـنیعت  نوؤـش و  همه  رد  و  رهاـظ ، تاـیهام  رهاـظم و  همه  رد  هک  يزیچ 

...دشاب یمن  نآ  تایثیح  ّرثکت  نوؤش و  ددعت  رهاظم و  توافت  بسح  هب  قح  دوجو  زج  يزیچ  هکلب 

...تسا ّقح  تاذ  نامه  تسا  دوجوم  امئاد  هتـسویپ و  هچنآ  و  تسا ، کلاه  ناشتیهام  لـطاب و  ناـشتاذ  تاـنکمم  ادـبا  ـالزأ و  هکلب 
یمدـع و يروما  یناکما  تایهام  دـنیوگ  یم  هک  دوش  یم  رهاظ  دـنراد  قاـفّتا  نآ  رب  دوهـش  فشک و  لـها  هچنآ  تقیقح  نیارباـنب 

امک ...عقاو  بسح  هب  هن  و  ناشتاذ ، بسح  هب  دوخ و  سفن  دـح  رد  هن  دنتـسین  دوجوم  الـصا  اه  نآ  هک  اـنعم  نیا  هب  ...دـندوجومریغ 
: تسا هدش  هتفگ  رعش  نابز  هب  هکنیا 

شیوخ لامک  ردنا  دوجو 

تسا يراس 

يرابتعا روما  اه  نیعت 

تسا

نیا رب  ینـشور  تاحیرـصت  هکلب  يراکـشآ ، تاراشا  تسا ] ناـفرع  لـها  ناـمه  ناـنآ  زا  شدوصقم  هک  نیقّقحم [ تاـملک  رد  و  ... 
خیـش دننام  افرع  بتک  ...تسین و  راک  رد  ادخ  زج  يدوجوم  چـیه  نیاربانب  ...دنتـسه  یمدـع  ادـبا  الزا و  تانکمم  هک : تسا  بلطم 

تاداقتعا و يانب  و  تسا ، تانکمم  ندوب  یمدع  هرابرد  قیقحت  زا  رپ  يونوق  نیدلاردص  شدرگاش  یبرع و 
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.تسا نایع  هدهاشم و  رب  ناشیا  بهاذم 

: دنک یم  حیرصت  نافوسلیف  ياوشیپ 

وهو هتوعنو ، هؤامـسأ   ] اذـک هریغو و[ تاذـلا  وهو  هنوؤش ، یقابلاو  هقیقحلا  وه  ًادراـف  ًاخنـس  وأ  ًادـحاو  ًالـصأ  تادوجوملا  عیمجل  ّنإ 
بـسحب ًالولعمو  هّلع  دوجولا  یف  ّنإ  الّوأ  هانفـصو  امف  ...هتایثیحو  هتاهج  هئارو  امو  دوجوملا  وهو  هنوؤشو ، هراوطأ  هاوس  امو  لـصألا 

هّیّلع تعجرو  هتاهج  نم  ههج  لولعملاو  ًاّیقیقح  ًارمأ  امهنم  هّلعلا  نوک  یلإ  ّینافرعلا  كولـسلا  بسحب  رمألا  رخآ  لآ  دق  لیلجلا  رظنلا 
(1) .هنع نیابم  ءیش  لاصفنا  هّیثیحب ال  هثّیحتو  هرّوطت  یلإ  لولعملل  هریثأتو  هّلعلاب  یّمسملا 

تسا و تقیقح  وا  اهنت  دننآ ، نوؤش  همه  هیقب  تسا و  نامه  اهنت  تیعقاو  هک  تسا  يدـحاو  لصا  هشیر و  ار  تادوجوم  عیمج  انامه 
همه نآ  زا  دعب  تسوا و  اهنت  دوجوم  دنیوا ، نوؤش  اه و  تروص  وا  ياوس  ام  تسا و  وا  لصا  دنـشاب ، یم  وا  فاصوا  امـسا و  وا  ریغ 

هب تسه ، یلولعم  ّتلع و  دوجو  هنحـص  رد  هک  میتفگ  گرزب  هشیدـنا  ربانب  رما  يادـتبا  رد  ام  هکنیا  سپ  ...دـنیوا  تایثیح  تاهج و 
نآ تاهج  زا  یتهج  لولعم  تسا و  یقیقح  ِرما  ّتلع ، اهنت  ود ، نآ  زا  هک : دـش  هدـناشک  اجنآ  هب  نایاپ  رد  یناـفرع  كولـس  ياـضتقا 

، تشگزاب وا  دوخ  ندرک  ادیپ  فلتخم  تاهج  ندش و  نوگرگد  هب  تسا  هدش  هدیمان  ّتلع  هک  يزیچ  نآ  ِریثأت  تیّلع و  و  دشاب ، یم 
.دشاب نآ  زا  ادج  نآ و  زا  ریغ  يزیچ  لولعم  هک  نیا  هب  هن 

لباق الـصا  هک  يا  هدیقع  ود  هک  دوش  یم  يراگنا  لهـس  ردق  نیا  تاضقانت  شریذـپ  رد  هفـسلف ، رد  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياج  ]
ینافرع و كولـس  هجیتن  يرگید  و  دوش ، یم  هدرمـش  لیلج  رظن  لوصحم  اه  نآ  زا  یکی  هدش ، هتفریذـپ  مه  اب  ود  ره  دنتـسین ، عمج 

!! ینیع دوهش  فشک و 

ای دنـشاب و  هدـش  ادـج  لصفنم و  ادـخ  تاذ  زا  دـیاب  ای  ایـشا  هک : دـشیدنا  یم  نینچ  شیوخ  مالک  نیا  رد  اردـصالم  هکنیا  رب  هوالع 
تروص یّلجت و  روهظ و  روطت و  هکنیا 
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ایـشا دیاب  امتح  سپ  تسا  لطاب  ادـخ  تاذ  زا  ایـشا  ندـش  لصفنم  هکنیا  لیلد  هب  دـنک  یم  لایخ  وا  دنـشاب ، وا  تاذ  هدـش  نوگرگد 
، دـشیدنا یم  یحو  ِبتکم  میلاعت  ناهرب و  ساسا  رب  هک  یهلا  صخـش  کی  هک  یلاح  رد  .دنـشاب  دـنوادخ  تاذ  ِدوخ  ياـه  تروص 

لطاب ار  دنوادخ  تاذ  زا  ایـشا  ندـش  ادـج  هک  روطنامه  یهلا ، صخـش  کی  تسا ، توافتم  نافوسلیف  رکفت  هوحن  اب  شرکفت  ساسا 
یقیقح و دّحوم  صخـش  کی  دناد ، یم  لاحم  لطاب و  زین  ار  ایـشا  روص  هب  دنوادخ  تاذ  يریذـپ  تروص  روطت و  ریغت و  دـناد ، یم 

تاروطت هن  و  دندنوادخ ، تاذ  زا  هدشادج  هن  ایشا  دیوگ  یم  دناد و  یم  اتکی  دنوادخ  قولخم  ار  ایشا  ناهرب ، لقع و  مکح  دنب  ياپ 
داجیا اه  نآ  يدوجو  هیام  هقباس و  نودـب  ار  اه  نآ  هک  تسا  ـالع  ّلـج و  دـنوادخ  قولخم  زیچ  همه  هکلب  وا ، تاذ  ياـه  تروص  و 

[. تسا هدروآ  یتسه  هب  یتسین  زا  هدومرف و 

: دیوگ یم  ومه 

، اهتاذ تاّیلجتو  اهئوض  لالظ  اهرون و  تاعملو  اهراوطأو  اهتاّیثیح  اهنونفو و  اهنوؤش  ّالإ  اهریغ  سیلو  هدحاو  هقیقحلاف 

مهو نوکلا  یف  ام  ّلک 

لایخ وأ 

ایارملا یف  سوکع  وأ 

(1)[ لالظ  ] لالض وأ 

وترپ ياه  هیاس  رون و  ياه  عاعـش  اه و  ینوگرگد  تایثیح و  نونف و  نوؤش و  زج  رگید  ياهزیچ  تسا و  يدـحاو  زیچ  تقیقح  سپ 
.دنشاب یم  [ اه هیاس  ] اه یهارمگ  ای  يا و  هنییآ  ياه  تروص  ای  و  دنلایخ ، مهو و  ای  تادوجوم  همه  .دنتسین  وا  تاذ  ياهدومن  و 

دشاب یم  يا  هنوگ  هب  تسا و  يرابتعا  افرص  هک  دنناد  یم  یبتارم  ياراد  ار  دوجو  هک  هفسلف  لها  هکنیا  رب  افاضم 

87 ص :

.1  / 47، رافسا اردصالم ، - . 1
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هلاسر هکنانچ  دنا ، هتـشادن  زاربا  دنیوگ  یم  نافرع  لها  هچنآ  زا  ریغ  يا  هدـیقع  زگره  ددرگ ، یمن  یقیقح  ددـعت  بجوم  الـصا  هک 
: هک دنک  یم  فارتعا  میکح " فراع و  هاگدید  زا  تدحو  "

هب دوجو  هک  دنا  ینبم  نیا  رب  نانآ  هکنیا  هچ  تسا  هّللاب  نافراع  ینعی  هّللا  لها  مالک  هنیعب  دوجو ] فعض  تدش و  هب  داقتعا  نیاو [ ... 
روهظ اذـل  دـبای ، یم  دادتـشا  نآ  يافخ  طئاسو ، ترثک  رابتعا  هب  و  ناـکما ، رئاـظح  رد  شروهظ  و  ناوکا ، بتارم  رد  شلّزنت  راـبتعا 

رب دوجو  قالطا  اذـل  ...ددرگ  یم  يوق  شروهظ  دـبای و  یم  دادتـشا  نآ  يافخ  طئاسو  ّتلق  رابتعا  هب  دوش و  یم  فیعـض  شتالامک 
(1) .تسا فیعض  رب  شقالطا  زا  یلوا  يوق 

و ءاشم "  " بتکم .درادـن  دوجو  یناـفرع  یفـسلف و  فلتخم  ياـه  هلحن  نیب  یتواـفت  چـیه  یناـبم ، لوصا و  تهج  زا  هکنیا  هصـالخ 
یم زیچ  کـی  همه  ...و  یبرع " نبا   " و یناـنوی "  " و ییادوـب "  " و يدـنه " ناـفرع   " و اردـص " ـالم  هیلاـعتم  تـمکح   " و قارـشا " "

.دنیوگ

یمامت هتبلا  هک  تسا _  هدیرفآ  یـش ء ، نم  اه ال  نآ  يدوجو  هقباس  نودب  ار  ایـشا  یلاعت  دنوادخ  هک  دریذپن  سک  ره  تسا  یهیدب 
يرابتعا و يرما  افرـص  ار  اه  نآ  ریاغت  دّدعت و  و  دنادب ، زیچ  کی  ًانیع  ار  قلخ " ادخ و  تاذ   " دیاب دننینچ _  نیا  نافراع  نافوسلیف و 

.درامشب نآ _ " جاوما  ایرد و   " ای نآ " يازجا  لک و   " نیب توافت  دننام  یعقاو _  ریغ 

ثحب و ماقم  رد  طقف  ار  نآ  هفـسلف  هک  تسا  يزیچ  دوجو ، ندوب  بتارم  ياراد  هب  داـقتعا  هک  دـنک  یم  فارتعا  ًاحیرـص  اردـصالم 
نایفوص دوجوم  دوجو و  تدحو  هدیقع  اب  هک  تسین  يزیچ  نآ  تقیقح  هنرگ  دنک و  یم  ناونع  میلعت 

88 ص :

.60 میکح ، فراع و  هاگدید  زا  تدحو  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 1
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(1) .دشاب یفانم  نافراع  و 

: دسیون یم  مه  هیلاعتم  تمکح  حرش 

لپ رـس  زا  روبع  زا  دعب  بان  لقع  هکلب  راگزاسان ؛ یفـسلف  لّقعت  اب  دـشاب و  ماخ  تدـحو  نیدـلا  ییحم  یـصخش  تدـحو  هک  نآ  هن 
(2) .ددرگ یم  لیان  نآ  هب  بتارم ، دّدعت  ولو  ددعت ، هنوگ  ره  زا  یتسه  تقیقح  هیزنت  رهاظم و  هب  نآ  عاجرا  کیکشت و 

: دوش یم  هتفگ  زین 

و یقارشا ) هفـسالفو  رخأتم  هیئاشم  زا  معا   ) هفـسالف همه  لوبقم  یلک  تهج  زا  ابیرقت  یتسه  ملاع  رد  دوجو  نایرج  نایرـس و  هب  لوق 
دنا و هدرک  عمج  افرع  هفسالف و  راتفگ  نیب  مک  شیب و  امکح ، زا  نیرخأتم  هک  تسا  نیا  .تسا  نالماک ) ناصقان و  زا  معا   ) افرع زین 
هک هولج  موحرم  نادرگاش  زا  یلاخلخ  حـلاص  دیـس  اقآ  موحرم  لثم  ...تسا  هتفاـی  یمومع  تیلوبقم  یلک  تهج  زا  کیکـشت  هیرظن 

دعب ...نیهلأتملا و  ءامکحلا و  ردص  کلسم  هب  تسا  عجار  هبطاق  هیفوص  افرع و  بهذم  لآم  عجرم و  دسیون " : یم 

89 ص :

اهدّدعت یلع  میلعتلاو  ثحبلا  بتارم  یف  انتعـضاومو  هّرثکتملا ، تادوجولا  بتارمل  انتابثإ  نأ  ملعی  نأ  بجی  اّممو  دـیوگ : یم  وا  - . 1
بهذـم وه  امک  ًهقیقحو ، ًاتاذ  دوجوملاو  دوجولا  هدـحو  تابثا  نم  هّللا  ءاـش  نإ  لـبق  يذ  نم  هددـصب  نحن  اـم  یفاـنی  ـال  اـهّرثکتو ،

هتفاضإ دیزل  هتیلعو  هتیقلاخف  (: 419  / 1  ) رافسأ هیشاح  رد  يراوزبس  و  (. 1/71 رافسا ،  ) .نیقیلاو فشکلا  ءامظع  نم  ءافرعلاو  ءایلوألا 
ام عیمجو  ّیقیقحلا  هداجیإو  ٍدیز  دوجو  طانم  وه  ام  َّنإف  ...ّیقیقحلا  دوجولا  وه  ّيردصملا  ّیقیقحلا ال  داجیإلاو  هّیداجیإلا  هیقارشإلا 

هّیقیقحلا هتّیّلع  ماقم  یف  اذـکو  یلعأ  وحنب  ءایـشألا  ُّلک  هقیقحلا  طیـسب  َّنأل  هَّقحلا ؛ یلاعت  هتّیلع  ماـقم  یف  دوجوم  هدوجو  هیلإ  جاـتحی 
.هرثکلا یف  هدحولا  کلذک  هدحولا  یف  هرثکلا  َّنأ  امک  ّهنأل  هّیّلظلا 

.201 مشش ، دلج  مکی ، شخب  هیلاعتم ، تمکح  حرش  یلمآ ، يداوج  هللا  دبع  - . 2

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_89_2
http://www.ghaemiyeh.com


". هدنامن رهاظم ] بتارم و  رد  کیکشت  هب  نالئاق   ] قیرف ود  نیب  رد  یتفلاخم  نادنچ  ...يزاریش  نیدلا  ردص  ...تاقیقحت  عویش  زا 

: دنا هدومرف  موقرم  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس  داتـسا  ترـضح  هب  باطخ  يا  همان  یط  باب  نیا  رد  ییامه  نیدلا  لالج  همالع  داتـسا 
ملاعلاو ...دـبای  یمن  یقرف  رهاظم  فالتخا  بتارم و  فالتخا  نیب  دـشاب ، هدیـسر  يولهف  يامکح  افرع و  راـتفگ  روغ  هب  هک  یـسک  "

(1) .بتارملا یف  کیکشتلا  نیع  وه  رهاظملا  یف  کیکشتلاو  ...لّوألا  ّقحلا  روهظ  هّلک 

دوجو تدحو  نامه  اه  هفـسلف  همه  رد  هتبلا  هک  ار  هفـسلف  جیاتن  ارچ  هک  دزات  یم  انیـس  نبا  رب  تدـش  هب  یفرط  زا  اردـص  الم  هچرگ 
يانعم و  هدیسر ، جیاتن  نآ  هب  مه  وطسرا _  دوخ  هکلب  وا _  هک  دنک  یم  فارتعا  هتساوخان  اما  تسا ، هدیمهفن  تسا  قولخم  قلاخ و 

: دیوگ یم  هکنانچ  دنک ، یم  لطاب  لیوأت  راکنا و  ار  ءایشا  ثودح  یقیقح و  ناکما 

نم بجعأو  .ینعملا  اذـه  مهف  نع  هکاردإ  رـصق  ّهنأ  فراـعملا  یف  هئاـکذو  هسدـح  هَّوقو  مولعلا  یف  هطُّروت  عـم  خـیَّشلا  نم  بجعلاو 
.هّتبلأ ناکمإ  كانه  سیلو  یلاعت  لَّوألل  تابجاو  اهَّلک  ءایشألا  ّنأ  تاقیلعتلا  یف  رکذ  ثیح  ءافَّشلا  ریغ  یف  هب  نّطفت  دق  اّمم  ّهنأ  کلذ 

یلع لَّوألا  أدـبملا  دـنع  هرـضاح  اـهَّلک  تاـنکمملا  ّنأـب  هحـضاو  تاحیرـصت  لَّوـألا  مّلعملا  یلإ  بوسنملا  اـیجولوثإ "  " باـتک یفو 
دوجولا هقیقح  نع  فیکف  رخآ ، ضعب  نع  هبیغلاو  لاوَّزلا  مزلتـسی  ـال  تادوـجوملا  ضعب  نع  هبیغلاو  لاوَّزلا  َّنإـف  ...ّتبلاو  هرورـضلا 

(2) .ءایشألا عیمجب  طیحملا 

زا شکاردا  هنوگچ  دراد ، فراعم  رد  هک  یتواکذ  سدـح و  توق  نآ  اب  و  مولع ، رد  هک  یتراهم  همه  اب  هک  تسا  خیـش  زا  بجع  و 
هدش نطفتم  نآ  هب  ءافش  ریغ  رد  وا  دوخ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رت  بیجع  و  هدمآ ، رصاق  انعم  نیا  مهف 

90 ص :

هـشیدنا ناهیک  رهچونم ، اهـس ، یقودص  زا  لقن  هب   53  _ 50 یمالـسا ، نافرع  هفـسلف و  رد  دوجو  تدـحو  نسح ، دیـس  نیما ، - . 1
.89 دنفسا 1374 ، نمهب و  هرامش 64 ،
.129 / 1 هعبرأ ، رافسأ  اردصالم ، - . 2
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رد .درادـن و  دوجو  ناکما "  " الـصا اجنآ  رد  دـنبجاو و  یلاعت  يادـخ  يارب  یگمه  ایـشا  هک  هتفگ  تاقیلعت  رد  هک  اج  ناـمه  تسا ،
وحن هب  لوا  أدـبم  دزن  یگمه  تانکمم  هک  دراد  دوجو  یحـضاو  تاحیرـصت  مه  تسا  لوا  ملعم  هب  بوسنم  هک  ایجولوثإ "  " باـتک
دسر هچ  ات  تسین ، رگید  ضعب  زا  تبیغ  لاوز و  مزلتـسم  تادوجوم  زا  یـضعب  زا  تبیغ  لاوز و  هکارچ  ...دنرـضاح  ّتب  ترورض و 

.تسا ایشا  عیمج  هب  طیحم  هک  دوجو  تقیقح  هب 

ّالإ هیّلجت  سیلو  ...ّلجتم  هتاذـب  هتاذ  لب  ...تادوجوملا  عیمجل  ّلجتم  رهاظ  هتاذـب  لّوألا  ریخلا  هلئاسر : ضعب  یف  سیئرلا  خیـشلا  لاـق 
(1) (. ءیشلا كاذ  روهظ  نکی  مل  ّالإو  هنع ، ًانئابم  سیل  ءیشلا  روهظو  هروهظ ، هیّلجت  ّنأل   ) هتاذ هقیقح 

...تسا یّلجتم  رهاـظ و  تادوجوم  عـیمج  يارب  دوـخ  تاذ  هب  لوا " ریخ   " هک تسا  هتفگ  دوـخ  لـئاسر  زا  یـضعب  رد  سیئرلا  خـیش 
و دـشاب ، یم  شروـهظ  وا  یّلجت  اریز   ) شتاذ تقیقح  رگم  تسین  وا  یّلجت  ...تـسا و  راکـشآ  یّلجتم و  دوـخ  تاذ  هـب  شتاذ  هـکلب 

(. دوب دناوخن  ءیش  نآ  روهظ  هنرگو  تسین ، ءیش  دوخ  زا  نئابم  ءیش ، روهظ 

91 ص :

.52 روهظ ، یّلجت و  .ن ك : - . 1

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_91_1
http://www.ghaemiyeh.com


نافرع هفسلف و  هن  ناهرب  یحو و  ساسا  رب  دیحوت  تخانش  موس : لصف 

هراشا

تدـحو و يانعم  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسالع  لـج و  وا  دـیحوت  یعقاو  ياـنعم  تخانـش  ناـمه  لاـعتم ، دـنوادخ  حیحـص  تخاـنش 
يرای هب  لصف  نیا  رد  .دزاس  یم  یتسرپ  تب  هنوگ  ره  اب  وا  دوجو  هب  رارقا  ددرگن ، هتخانـش  حیحـص  روط  هب  لاعتم  دـنوادخ  یگناگی 

رد يرـشب  ياه  هشیدـنا  نالطب  و  هتخادرپ ، یحو  بتکم  میلاعت  ناهرب و  ساسا  رب  دـیحوت  یقیقح  يانعم  حیـضوت  هب  لاعتم  دـنوادخ 
.میراد یم  نایب  ار  دروم  نیا 

موهوم تدحو  یقیقح ، تدحو  يددع ، تدحو 

: دشاب یم  انعم  ود  ياراد  تدحو " "

" يددع تدحو   " ای يرابتعا " تدحو  ( " فلا

" یقیقح تدحو  ( " ب

نیعم يرادقم  ام  هک  تسا  نآ  يددع " تدحو   " ای يرابتعا " تدحو  "

نآ هدرک و  رابتعا  دحاو " ( " تسا دـحاوریغ  يّزجتم و  ّرثکتم و  دوخ  تاذ  ِتقیقح  رد  هک   ) ار ازجا  رادـقم و  ياراد  تقیقح  کی  زا 
ار

92 ص :
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تدـحو و يانعم  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسالع  لـج و  وا  دـیحوت  یعقاو  ياـنعم  تخانـش  ناـمه  لاـعتم ، دـنوادخ  حیحـص  تخاـنش 
يرای هب  لصف  نیا  رد  .دزاس  یم  یتسرپ  تب  هنوگ  ره  اب  وا  دوجو  هب  رارقا  ددرگن ، هتخانـش  حیحـص  روط  هب  لاعتم  دـنوادخ  یگناگی 

رد يرـشب  ياه  هشیدـنا  نالطب  و  هتخادرپ ، یحو  بتکم  میلاعت  ناهرب و  ساسا  رب  دـیحوت  یقیقح  يانعم  حیـضوت  هب  لاعتم  دـنوادخ 
.میراد یم  نایب  ار  دروم  نیا 

موهوم تدحو  یقیقح ، تدحو  يددع ، تدحو 

: دشاب یم  انعم  ود  ياراد  تدحو " "

" يددع تدحو   " ای يرابتعا " تدحو  ( " فلا

" یقیقح تدحو  ( " ب

نیعم يرادقم  ام  هک  تسا  نآ  يددع " تدحو   " ای يرابتعا " تدحو  "

نآ هدرک و  رابتعا  دحاو " ( " تسا دـحاوریغ  يّزجتم و  ّرثکتم و  دوخ  تاذ  ِتقیقح  رد  هک   ) ار ازجا  رادـقم و  ياراد  تقیقح  کی  زا 
ار

93 ص :
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هدرک و ضرف  دحاو  تسا ) ددـعتم  يازجا  ياراد  دوخ  تاذ  تقیقح  رد  هک   ) ار يا  هرک  ره  هکنیا  دـننام  میهد ، رارق  شرامـش  يانبم 
الثم هدرک و  رابتعا ) و   ) ضرف دـحاو  ار  هرک  کی  زا  يرادـقم  ای  .میرامـشب  ار  ...و  دیـشروخ  هرک  خـیرم ، هرک  هاـم ، هرک  نیمز ، هرک 

...و اقیرفآ ، هراق  اپورا ، هراق  ایسآ ، هراق  مییوگب :

ار اه  هچوک  اه و  نابایخ  اهرهـش و  نآ  زا  سپ  نینچمه  اهروشک و  هدرک و  ضرف  روشک  ار  هراق  کی  تحاـسم  زا  ینیعم  رادـقم  اـی 
، میرامشب

ددعتم يازجا  ياراد  دوخ  تاذ  ِتقیقح  رد  هدوبن و  یقیقح  دحاو  میا  هداد  رارق  شرامش  يانبم  ار  نآ  هک  يدحاو  روکذم  دراوم  رد 
.میمان یم  يرابتعا " دحاو   " و يددع " دحاو   " ار نآ  اذل  دشاب ، یم  ّرثکتم  و 

هب و  هتـشادن ، ءزج  دوخ  تقیقح  سفن  هب  هک  تسا  یتیعقاو  نآ  دراد و  دوجو  دـحاو "  " يارب يرگید  يانعم  قوف ، يانعم  لـباقم  رد 
یهیدـب هکنیا  هچ  تسین ؛ موس  مود و  ِنتـشاد  یهانت و  مدـع  یهانت و  ناصقن و  هدایز و  لوبق  ّرثکت و  ددـعت و  لـباق  دوخ  تاذ  سفن 

هّتبلا هـک  یقیقح _ " دـحاو   " و تـسا ، تاذ  ندوـب  يّزجتم  يرادـقم و  رب  ِعرف  موـس ، مود و  نتـشاد  ّرثـکت و  ددـعت و  ناـکما  تـسا 
مود دننام و  لثم و  کیرش و  ریظن و  هیبش و  نتـشاد  زا  رتارف  دوخ  یلاعتم  تاذ  سفن  هب  درادندنوادخ _  سودق  دوجو  زج  یقادصم 

.دشاب یم  موس  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  )
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(1) .دادعألا باب  یف  لخدی  هل ال  یناث  ام ال  ّنإ 

( .دوش یمن  لخاد  دادعا  باب  رد  درادن  مود  هک  يدوجوم 

دوجو تقیقح  همزال  نآ  ِندوب  ماسقنا  لباق  ریغ  زین  و  ندوب ، ددعت  لباق  ریغ  تدحو و  هک  دوش  یم  هدیمان  یقیقح " دحاو   " انعم نیا 
(2) .درادن یگتسب  ام  ضرف  رابتعا و  هب  تسا و  نآ 

موهوم تدحو 

ریغ یقیقح و  دحاو   " و دشاب ، دودحم "  " یـش ء هک  تسا  نیا  يانعم  هب  يددع " دـحاو   " هک تسا  نیا  رب  رادـنپ  ار  نافرع  هفـسلف و 
: دیوگ یم  هک  دناد  یم  تهج  نیا  زا  ار  دنوادخ  تدحو  اذل  دشاب ، یهانتمان " دودحمان و   " یـش ء هک  تسا  نیا  يانعم  هب  يددـع "

يریگارف يدوجو و  هعـس  تهج  هب  وا  ِنارک  یب  یتـسه  و  هتـشاذگن ، یقاـب  وا  ریغ  دوجو  يارب  ییاـج  دـنوادخ  تاذ  ِندوب  یهاـنتمان 
.تسین ددعت  لباق  اتاذ  شقلطم 
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207  _ 206  / 3 راونألا ، راحب  - . 1
هژیو نوؤش  زا  مدع _  هکلم و  دـننامه  دـننام _  کیرـش و  موس و  مود و  نتـشاد  و  یهانت ،" مدـع  یهانت و   " هب فصو  تیلباق  - . 2

یهاـنتم و  ) نآ فرط  ود  زا  کـی  ره  هـب  تـسا  یقیقح  دـحاو  هـک  لاـعتم _  دـنوادخ  فیــصوت  تـسا ، ازجا  رادــقم و  ياراد  تاذ 
هتـسویپ دوـش  قّـقحم  هک  يرادـقم  ره  رد  لـک  ءزج و  ياراد  دوـجوم  يددـع و  تقیقح  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ، تسرداـن  یهاـنتمان )

یم تسردان  موهوم و  يرما  نآ  دوجو  هب  داقتعا  هدوب و  لاحم  اقلطم  یهاـنتمان "  " عوضوم تسا ، ناـصقن  هداـیز و  لـباق  دودـحم و 
.دشاب
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(2) .یقیقح تدحو  هن  تسا  موهوم " تدحو  ، " روکذم یفسلف  تدحو  دوش  یم  مولعم   (1) میتشاد نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب 

: دیوگ یم  درادنپ و  یم  دوجو  ندوب  تیاهن  یب  تهج  زا  ار  لاعتم  دنوادخ  تدحو  نافرع ، هفسلف و  هکنیا  هصالخ 

وا یهانتمان  یتسه  بنج  رد  رگید  زیچ  چـیه  يارب  دوجو  ضرف  سپ  تسا ، دودـحمان  یهانتمان و  یتسه  لاـعتم  دـنوادخ  تاذ  نوچ 
؛ درادن ناکما 

و هدوب ، رادقم  رب  عرف  ّرثکت  ددعت و  هک  تسا  نیا  دنوادخ " تدحو   " لیلد یحو ، ناهرب و  هاگدید  زا  هک  یلاح  رد 

96 ص :

تیلباق يّزجت و  ّرثکت و  ددـعت و  .تسا ب ) ددـع  رادـقم و  یهانتمان " یهانتم و   " روصت عوضوم  فلا ) هک : میتشاد  ناـیب  ینعی  - . 1
يّزجت و ّرثـکت و  ياراد  دوـخ  تاذ  ِتقیقح  رد  یهاـنتمان " دوـجو  ( " .دـشاب ج یم  يرادـقم  تقیقح  تاذ  همزـال  ناـضقن ، هداـیز و 

ضعب ءزج و  نتـشاد  زا  یلاعتم  یقیقح  دحاو  لاعتم  دنوادخ  .دوب و  دهاوخ  يرابتعا " ِتدـحو   " نآ تدـحو  و  هدوب ، ماسقنا  تیلباق 
.تیاهن یب  یجراخ  ضاعبا  ازجا و  ای  نوگانوگ ، نوؤش  صصح و  ای  فلتخم ، بتارم  ياراد  يرابتعا  دحاو  هن  تسا 

ضقانتم دوخ  يدوخ  هب  ءزج ،" نودـب  یهانتمان   " دوجوم و  يرادـقمریغ ،" یهاـنتمان   " دوجو هب  داـقتعا  هک  تسا  هجوت  ناـیاش  - . 2
؛ تسا ناصقن  هدایز و  لباق  ازجا و  رادقم و  ياراد  تاذ  نوؤش  زا  یهانت " مدـع  یهانت و   " هب فاصّتا  الوا  میتفگ  هکنانچ  اریز  .تسا 

تاذ زا  ایشا  ندوبن  جراخ  و  دوجو ، تدحو  دننام   ) دنریگ یم  دنوادخ  تاذ  ندوب  یهانتمان  زا  نافرع  هفـسلف و  لها  هک  یجیاتن  ایناث 
.درادن تقفاوم  رادقم ) ءزج و  نودب  یهانتمان  ینعی   ) انعم نیا  اب  ناونع  چیه  هب  دنوادخ )
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قلاخ لاعتم  دـنوادخ  و  تسا ؛ قولخم  يزجتم و  تاذ  نوؤش  زا  نآ  هب  فاصّتا  یهاـنت ،" مدـع  یهاـنت و   " و لـک " ءزج و   " دـننامه
ّرثکت ددعت و  لباق  دوخ ، يازجاو  رادقم  ِنتـشاد  زا  یلاعتم  تاذ  هب  و  دشاب ، یم  ایـشا  یمامت  نایعا  فاصوا و  همه  اب  نئابم  و  ریداقم ،

.دشاب یمن  کیرش  موس و  مود و  ِنتشاد  و 

: دنیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تینادحو "  " فیصوت رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

مّـسجمو ءایـشألا ، ئـشنم  دحأ ، ًاوفک  هل  نکی  ملو  دلوی  ملو  دلی  مل  يذلا  دمـصلا  دحألا  دـحاولا  ریـصبلا  عیمـسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 
نم نیب  قرف  ئـشنملا  هّنکل  أشنملا ، نم  ئـشنملا  الو  قولخملا ، نم  قلاخلا  فرعی  مل  نولوقی  امک  ناک  ول  روصلا ، رّوصمو  ماـسجألا ،

.ًائیش وه  هبشی  الو  ءیش  ههبشی  ناک ال  ذإ  هأشنأو  هرّوصو  همّسج 

تهباشت دق  سیلأ  دحاو ، ناسنإلاو  دحاو  هّللاو  ًائیـش ، هبـشی  ال  تلقو : دمـصلا ، دحألا  تلق : کّنکل  كادـف ، هّللا  ینلعج  لجأ ، تلق :
، یّمـسملا یلع  هلالد  یهو  هدحاو  یهف  ءامـسألا  یف  اّمأف  یناعملا ، یف  هیبشتلا  اّمنإ  یلاعت ، هّللا  کتّبث  تلحأ ، حتف ، ای  لاق : هّینادحولا ؟

هئاضعأ ّنـأل  هدـحاوب  تسیل  هسفن  ناـسنإلاف  نینثإـب ، سیلو  هدـحاو  هّثج  ّهنأ  ربخی  اـّمنإف  دـحاو ،" : " لـیق نإو  ناـسنإلا  نـأل  کـلذو 
، هقورع ریغ  هبـصعو  همد ، ریغ  همحل  و  همحل ، ریغ  همد  ءاوسب ، تسیل  هأّزجم ، ءازجأ  وهو  هدـحاو ، ریغ  هریثـک  هفلتخم  هناولأو  هفلتخم ،

هلالج ّلج  هّللاو  ینعملا ، یف  دحاو  مسالا ال  یف  دحاو  ناسنإلاف  .قلخلا  عیمج  رئاس  کلذکو  هضایب ، ریغ  هداوسو  هرـشب ، ریغ  هرعـشو 
هفلتخم ءازجأ  نم  ّفلؤملا  عونـصملا  قولخملا  ناسنإلا  اّمأف  ناصقن ، الو  هدایز  الو  توافت  الو  هیف ، فالتخا  ال  هریغ ، دحاو  دـحاو ال 

(1) .دحاو ءیش  عامتجالاب  ّهنأ  ریغ  یّتش  رهاوجو 

هک يدننام  یب  ياتکی  يانیب  ياونش  ریبخ  تخانش  لباقریغ  دنوادخ  تسوا 
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، روص ماسجا و  ءایشا و  هدننیرفآ  .تسین  دننامه  هیبش و  چیه  ار  وا  و  تسا ، هدشن  ادیپ  يزیچ  زا  زین  دوخ  و  هدماین ، دیدپ  وا  زا  يزیچ 
قلاخ و هدـننیرفآ و  وا  هکنیا  لاح  و  تشادـن ، یتوافت  هدـش  هدـیرفآ  قولخم و  اـب  هدـننیرفآ  قلاـخ و  دـنیوگ  یم  هک  دوب  ناـنچ  رگا 

تهابـش يزیچ  چـیه  هب  زین  وا  تسین و  وا  دـننامه  زیچ  چـیه  هکنیا  هچ  تسا  تواـفت  ءایـشا  ریاـس  وا و  نیب  و  تسا ، هدـنهد  تروص 
.درادن

مه هکنیا  لاح  و  درادن ، ریظن  هیبش و  چـیه  تسا و  دـننام  یب  ياتکی  دـنوادخ  دـیدومرف : امـش  دـنادرگ  ناتیادـف  ارم  دـنوادخ  متفگ :
!؟ دنتسین مه  هیبش  تینادحو  رد  ود  نیا  ایآ  تسا ، دحاو  ناسنا  مه  تسا و  دحاو  دنوادخ 

رب تلالد  دنتسه و  یکی  ود  ره  امـسا  تهج  زا  اما  تسا ، یناعم  تهج  زا  اهنت  هیبشت  انامه  درادب ، مدق  تباث  ار  وت  دنوادخ  دندومرف :
، تسین اـت  ود  تسا و  يدـحاو  لـکیه  ناـسنا  هک  تسا  نیا  روظنم  اـما  دوـش ، یم  هتفگ  دـحاو  ناـسنا  هب  هچ  رگا  .دـننک  یم  یمـسم 

نوخ دراد ، نوگانوگ  يازجا  تسا و  توافتم  ياهگنر  زا  هتخیمآ  وا  دـنفلتخم و  وا  ياضعا  اریز  تسین  دـحاو  ناسنا  دوجو  تقیقح 
تسا و دحاو  مسا  رد  ناسنا  سپ  دننینچ ، زین  تاقولخم  هیقب  .دنمه  ریغ  شهایس  دیپس و  تسوپ و  وم و  دنویپ و  گر و  تشوگ و  و 
فلتخم و يازجا  درادـن ، دوجو  يدـحاو  وا  زج  هک  تسا  يدـحاو  هلالج  لج  دـنوادخ  اما  .تسین  دـحاو  اـنعم  دوجو و  ِتقیقح  رد 

لیکـشت نوگانوگ  داوم  فلتخم و  يازجا  زا  عونـصم ، قولخم  ناسنا  .تسین  ناصقن  تدایز و  ياراد  وا  تاذ  و  هتـشادن ، نوگاـنوگ 
.تسا هدمآ  دیدپ  يدحاو  زیچ  اه  نآ  نتسویپ  مه  هب  عامتجا و  زا  هک  تسا  هتفای 

وا تاذ  لومـش  يریگارف و  يانعم  هب  دنوادخ  تاذ  یگناگی  تدحو و  روصت  ترـضح ، نآ  نایب  ساسا  رب  هک  دـینیب  یم  ینـشور  هب 
تدحو دوجو و  تقیقح  دروم  رد  نافرع  هفسلف و  لها  داقتعا  و  دشاب ، یم  دوجو " تدحو   " هیرظن نامه  هک  زیچ _  همه  هب  تبـسن 
نتـشاد زا  وا  دوجو  ندوب  رتارف  يانعم  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  تدـحو  مالـسلا  هیلع  ماما  و  هدوب ، لطاب  دودرم و  تسا  لاـعتم  دـنوادخ 

ناصقن تدایز و  یهانت و  مدع  یهانت و  ددع و  رادقم و  لک و  ءزج و 
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.دنیامرف یم  نایب 

: دنیامرف یم  ؟ص ؟ مرکا لوسر 

(1) .حورو ندبو ، ضرعو ، مسج ، ینعملا ، ّيونث  دحاو  ناسنإلاو  ینعملا  ّيدحأو  دحاو  هّللا 

تسا و مسج  .دراد  یگناـگود  اـنعم  رد  تسا و  دـحاو  مسا  رد  اـهنت  ناـسنا  یلو  تسا ، دـحاو  اـنعم  رد  مه  مسا و  رد  مـه  دـنوادخ 
.حور تسا و  ندب  و  ضرع ،

: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یقیدنز 

؟ دحاولا هّللا  وه  فیکف  ... 

؟ تسیچ دنوادخ " تدحو   " يانعم ... 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

(2) .ّدعلا هیلع  عقی  الو  ئّزجتم  دحاو ال  یلاعتو  كرابت  وهو  ئّزجتم ، دحاولا  نم  هاوس  ام  ّنأل  دحاوک ، دحاو  الف  هتاذ  یف  دحاو 

وا یلو  تسا ، ازجا  ياراد  دنوادخ  زا  ریغ  يدحاو  ره  اریز  دشاب ، رگید  ياهدحاو  دـننام  هکنیا  هن  تسا  اتکی  دـحاو و  دوخ  تاذ  رد 
.شرامش لباق  هن  و  تسا ، يّزجتم  هن  تسا ، دحاو 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(3) .ناصقن الو  هدایز  الو  توافت  الو  هیف  فالتخا  ال  هریغ ، دحاو  دحاو ال  وه  هلالج  ّلج  هّللاو 

هار وا  رد  ار  ناصقن  هدایز و  درادـن و  توافتم  فلتخم و  يازجا  .درادـن  دوجو  يدـحاو  وا  زج  تسا و  دـحاو  هلـالج  ّلـج  دـنوادخ 
.تسین

99 ص :

.304  / 3 راونألا ، راحب  11 ؛ رثألا ، هیافک  - . 1
.67  / 4 راونألا ، راحب  338 ؛  / 2 جاجتحالا ، - . 2

.173  / 4 راونألا ، راحب  118 ؛  / 1 یفاک ، - . 3
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هیلع سانلا  لمحف  لاق : دـحاو ؟ هّللا  ّنإ  لوقتأ : نینمؤملا ، ریمأ  ای  لاقف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  لمجلا  موی  ماق  ًاّیبارعأ  ّنإ  ... 
وه ّیبارعألا  هدیری  ام  ّنإف  هوعد ، مالسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاقف  بلقلا ؟ مّسقت  نم  نینمؤملا  ریمأ  هیف  ام  يرت  امأ  ّیبارعأ ، ای  اولاقو :

: لاق ّمث  موقلا ، نم  هدیرن  يذلا 

ناذـللا ال اّمأف  هیف ، ناتبثی  ناهجوو  هّللا ،  یلع  نازوجی  اهنم ال  ناهجوف  ماسقأ ، هعبرأ  یلع  دـحاو " هّللا  ّنأ   " یف لوقلا  ّنإ  ّیبارعأ ، اـی 
يرت امأ  دادعألا ، باب  یف  لخدی  هل ال  یناث  ام ال  ّنأل  زوجی ، ام ال  اذهف  دادعألا  باب  هب  دـصقی  دـحاو " : " لئاقلا لوقف  هیلع  نازوجی 
ّلجو هیبشت  ّهنأل  زوجی ، ام ال  اذـهف  سنجلا  نم  عونلا  هب  دـیری  سانلا ، نم  دـحاو  وه  لئاقلا : لوقو  هثالث ، ثلاـث  ّهنإ  لاـق : نم  رفک  ّهنأ 

: لئاقلا لوقو  اّنبر ، کلذک  هبـش ، ءایـشألا  یف  هل  سیل  دحاو  وه  لئاقلا : لوقف  هیف  ناتبثی  ناذللا  ناهجولا  اّمأو  .کلذ  نع  یلاعتو  اّنبر 
(1) .اّنبر کلذک  مهو ، الو  لقع ، الو  دوجو ، یف  مسقنی  ّهنأ ال  هب : ینعی  ینعملا  ّيدحأ  ّهنإ 

زا مدرم  سپ  دیناد ؟ یم  دحاو  ار  دـنوادخ  امـش  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  بارعا  زا  يدرم  لمج  گنج  هماگنه  رد 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ینیب ؟ یمن  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیلوغـشم  یناـشیرپ و  رگم  هک  دـندروآ  موجه  وا  هب  فرط  ره 

يا دندومرف : سپـس  .تسا  نآ  يوجو  تسج  رد  برع  نیا  هک  میگنج  یم  يزیچ  نامه  يارب  ام  هکنیا  هچ  دیراذگ  شیاو  دندومرف :
اه نآ  زا  رگید  هجو  ود  و  تسین ، زیاج  وا  دروم  رد  نآ  هجو  ود  تسا ، مسق  راهچ  رب  دنوادخ " تدـحو   " هرابرد نخـس  برع ، درم 

شدوصقم و  تسا ،" دحاو  ادخ  : " دیوگب یـسک  هک  تسا  نیا  یکی  تسین  نکمم  وا  هرابرد  هک  یهجو  ود  نآ  .تسا  تباث  وا  يارب 
ینیب یمن  رگم  دوش ، یمن  لخاد  دادعا  باب  رد  درادن  مود  هک  يدوجوم  اریز  تسین  زیاج  هجو  نیا  .دشاب  دادـعا  باب  يانعم  نآ ، زا 

نامدرم زا  یکی  دـنوادخ  : " دـیوگب یـسک  هک  تسا  نیا  مود  ياـنعم  .دـش  رفاـک  تسناد  اـت " هس  یموس   " ار دـنوادخ  هک  سک  نآ 
زا رتارف  ام  راـگدرورپ  تسا و  هیبشت  نآ  اریز  تسین  زیاـج  مه  نیا  .تسا  سنج  کـی  زا  یعون  وا  هک  دـشاب  نیا  شروظنم  و  تسا ،"

: دیوگب هک  تسا  یسک  نخس  یکی  تسا  تباث  دنوادخ  يارب  هک  یهجو  ود  نآ  اما  .تسا  نآ 

100 ص :

.207  _ 206  / 3 راونألا ، راحب  83 ؛ دیحوتلا ، - . 1
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هک تسا  یسک  نخـس  يرگید  .دشاب  یم  نینچ  ام  راگدرورپ  و  تسین ،" وا  هیبش  يزیچ  چیه  ءایـشا  همه  نایم  رد  و  تسا ، دحاو  وا  "
نینچ و  تسین ، ماسقنا  لباق  مهو ، رد  لقع و  رد  دوجو و  رد  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  تسا ،" دحاو  انعم  تهج  زا  دنوادخ  : " دـیوگب

(1) .ام راگدرورپ  تسا 

101 ص :

یلاعت ّقحلا  هّیدنعو  یلاعت ، ّقحلا  هّیدنع  قرافت  مل  ءایشالا  نئازخو  اهنئازخ ، قرافت  مل  ءایشالا  ّنإ  دیوگ : یم  احیرـص  یبرع  نبا  - . 1
هّیدـحأ ّالإ  هّیدـحأ  نوکلا  یف  اـمو  عومجملا ، دهـش  دـقف  هثـالثلا  رومـالا  هذـه  نم  هدـحاو  دهـش  نمف  یلاـعت ، ّقحلا  تاذ  قراـفت  مل 

قح دزن  ایـشا ، نئازخ  .دنا و  هدـشن  ادـج  دوخ  نئازخ  زا  ایـشا ، (. 96  / 1 ّیبوقعیلا ، صفلا  مکحلا ، صوـصف  ّیبرع ، نبا   ) .عوـمجملا
هس روما  نیا  زا  یکی  سک  ره  سپ  .تسا  هتسجن  تقرافم  یلاعت  قح  تاذ  زا  ندوب ، یلاعت  ّقح  دزن  و.دنا  هتـشاذگناو  ار  ندوب  یلاعت 
یم .درادن و  دوجو  عومجم  تیدحا  زج  یتیدـحا  چـیه  دوجو  هنحـص  رد  .تسا و  هدرک  هدـهاشم  ار  هس  ره  دـنک ، هدـهاشم  ار  هناگ 

وا هکلب  هن ، تسا ، نیع  کـی  زا  اـه  نآ  همه  هریثـکلا : نویعلا  وهو  هدـحاولا ، نیعلا  وـه  لـب  ـال ، هدـحاو  نیع  نم  کـلذ  ّلـک  دـیوگ :
رد يرصیق  و  (. 78 هّللا ،  ءاـقل  هلاـسر ي  نسح ، هداز ، نسح  زا : لـقن  هب   ) .تسا ریثـک  نویع  شدوخ  وا  و  تسا ، دـحاو  نیع  شدوخ 

کلذ لب  لاقف : هریاغملاب ، رعـشم  ّهنال  هنع  برـضأ  مث  هدـحاولا ، تاذـلا  نم  رداص  ّیقلخلا ، دوجولا  کلذ  ّلک  يأ  دـیوگ : نآ  حرش 
یه قلطملا ، دوجولا  یه  یتـّلا  هدـحاولا  نیعلا  کـلذو  هدّدـعتم ، بتارم  یف  هرهاـظلا  هدـحاولا  نیعلا  کـلت  نیع  وه  یقلخلا  دوـجولا 

هروص یف  ًارهاظ  هقلخ  یف  ادب  ّمث  بقاثلا  هتوهال  انس  ّرس  هتوسان  رهظأ  نم  ناحبس  لاق : امک  .هّرثکتملا  رهاظملا  رابتعاب  هریثکلا  نویعلا 
، یقلخ ياـهدوجو  نآ  همه  ینعی : (. 79  _ 78 هّللا ،  ءاقل  هلاسر  نسح ، هداز ، نسح  زا : لقن  هب   ) .يرت اذ  ام  رظناـف  براـشلاو  لـکآلا 
، یقلَخ دوجو  نآ  هکلب  دیوگ : یم  هتـشگرب و  نآ  زا  دیآ ، یم  تریاغم  يوب  نخـس  نیا  زا  نوچ  و  تسا ، دحاو  تاذ  نامه  زا  رداص 

رهاـظم راـبتعا  هب  تسا  قـلطم  دوـجو  ناـمه  هک  يدـحاو  تاذ  نآ  .تسا و  رهاـظ  ددـعتم  بتارم  رد  هک  تسا  يدـحاو  ناـمه  ِنـیع 
ّنأ هلأـسملا  هذـه  لـثم  یف  اذـه  قوف  يذـلا  ّرـسلا  ّمث  دـیوگ : یم  یبرع  نبا  .دـشاب  یم  ناوارف  ریثـک و  نویع  ناـمه  ِدوـخ  شناوارف ،

تملع دقف  اهنیعأو  اهـسفنأ  یف  تانکمملا  هیلع  یه  ام  لاوحأ  روصب  ّقحلا  دوجو  ّالإ  دوجو  سیلو  مدعلا  نم  اهلـصأ  یلع  تانکمملا 
هیقاب هنکمملا  نایعألا  يأ  حرـش : دیوگ : یم  يرـصیق  (. 96  / 1 ّیبوقعیلا ، ّصفلا  مکحلا ، صوصف  ّیبرع ، نبا   ) .ّملأـتی نمو  ّذـتلی  نم 
دوجو سیلو  دعب ، دوجولا  هحئار  تّمـش  ام  نایعألاو  مدقت : ام  یف  لاق  امک  هّیملعلا  هرـضحلا  نم  هجراخ  ریغ  مدـعلا ، نم  اهلـصأ  یلع 

، مکحلا صوصف  حرـش   ) .هاوس هنم  ّملأتی  الو  ّقحلا ، ّالإ  هتایّلجتب  ّذـتلی  الف  تانکمملا  لاوحأ  روصب  اسّبلتم  ّقحلا  دوجو  ّالإ  جراخلا  یف 
يارب تسار  ایشا  هک  يا  هیطاحا  روص  هیعومجم و  تئیه  هک  تسین  کش  دسیون : یم  میکح " فراع و  هاگدید  زا  تدحو  ( . " 674

فراـع و هاگدـید  زا  تدـحو  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح   ) .تسین اـه  نآ  عـمج  تیدـحا  تایـصوصخ و  نیا  يارو  یتـقیقح  اـه  نآ 
، ییابطابط  ) .هتالّزنت نمو  اهعوضوم  دوجو  نع  دوجولا  هجراخ  ریغ  هّیدوجولا  طباورلا  دسیون : یم  نازیملا  ریسفت  (. 66  _ 64 میکح ،

تباـثلا ّيرورـضلا  نم  ّنإ  هـک : تـسا  هدـش  فارتـعا  نازیملا  ریـسفت  رد  لاـح  نـیع  رد  ( . 411  / 1 نازیملا ، ریـسفت  نیـسح ، دمحم 
مزالیو ثودحلاب ، یضقی  امم  تانکمملا  توعنب  تعنی  الو  ماسجألا ، هفصب  فصوی  یلاعت ال  هّللا  ّنأ  هنـسلاو  باتکلا  نم  هرورـضلاب 

(. 103  / 2 نازیملا ، ریسفت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، ) .هجاحلاو رقفلا 
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دیحوت يانعم  تخانش  رد  يرشب  تفرعم  هابتشا 

102 ص :
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یهانتمان هب  دوخ  داقتعا  ياضتقا  هب  و  دنوادخ ، یقیقح  تدحو  يانعم  ریسفت  دروم  رد  شیوخ  راکشآ  هابتـشا  یپ  رد  يرـشب  تفرعم 
زیچ ره  دوجو  تقیقح  و  دناد ، یمن  يو  دوجو  اب  نئابم  وا و  یتسه  زا  ادـج  ار  يزیچ  چـیه  شا ، يدوجو  قالطا  قلاخ و  تاذ  ندوب 
یلو درامـش ؛ یم  وا  دوجو  كاردا  نیع  ار  زیچ  ره  كاردا  هتـسناد ، دـنوادخ  دوجو  زا  يا  هّصح  يا و  هولج  ار  ناکم  ناـمز و  ره  و 

لوصو هنوگ  ره  ناکما  زا  رتارف  و  اه ، نآ  همه  اب  فلاخم  نئابم و  و  زیچ ، همه  هدـننیرفآ  قلاخ و  ار  دـنوادخ  ناهرب ، یحو و  بتکم 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دیامن  یم  یفرعم  تخانش  هطاحا و  كاردا و  و 

ساقی الو  هّساحب ، كردـی  الو  هّینونیأب ، الو  هّیفوفیکب ، فرعی  الف  فیک ، ـالو  ناـکو  فیکلا  فیکو  نیأ ، ـالو  ناـکو  نیـألا  نّیأ  وه 
(1) .ءیشب

تیفیک هک  یلاح  رد  دوب  واو  دومرف  تیفیک  ار  تیفیک "  " و تشادـن ، دوجو  ناکم  هک  یلاح  رد  دوب  وا  دومن  ناـکم  ار  ناـکم "  " وا
هـسیاقم يزیچ  چیه  اب  دوش و  یمن  كاردا  یـسح  چیه  اب  تخانـش ، ناوت  یمن  ناکم  تیفیک و  هب  فصّتم  ار  وا  سپ  تشادن ، دوجو 

.ددرگ یمن 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) .ینفی الو  ضّعبی ، الو  ّدحی ، ال  هتّیشمب ، ءاش  ام  أشنأ  کلملاو  هردقلا  هل 

.دریذپ یمن  انف  و  درادن ، ءزج  دریذپ ، یمن  فصو  دیرفایب ، دوخ  تیشم  هب  تساوخ  هچ  ره  تسوا ، نآ  زا  تنطلس  تردق و 

ایـشا و اـب  دـنوادخ  تاذ  تینیع  و  هتـسناد ، دوجو  ِبوـجو  كـالم  ار  يدوـجو " قـالطا   " و یهاـنت " مدـع  ، " يرـشب تفرعم  يرآ ،
.دریگ یم  هجیتن  نآ  زا  ار  دوجو " تدحو  "

103 ص :

.108  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.299  / 4 راونألا ، راحب  88 ؛ یفاک 1 /  - . 2

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 127 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_103_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_103_2
http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  حیحـص  تفرعم  و  دناد ، یم  وا  تیقلاخ  تیهولا و  كالم  ار  الع  ّلج و  دنوادخ  یتاذ  يرتارف  یلاعت و  ِسفن  یهلا ، تفرعم  اما 
: دهد یم  هئارا  قولخم  قلاخ و  یتاذ  نیابت  هب  داقتعا 

نع کّساوح  تزجع  اّمل  کلیو ، مالـسلا : هیلع  نسحلاوبأ  لاقف  .ّساوحلا  نم  هّساحب  كردی  مل  اذإ  ءیـش  ّهنإ ال  اذإف  لجرلا : لاق  ... 
هکردی نأ  نم  ّلجأ  وه  ...ءایـشألا  فالخب  ءیـش  ّهنأو  اّنبر  ّهنأ  اّنقیأ  هکاردإ  نع  انّـساوح  تزجع  اذإ  نحنو  هتّیبوبر ، ترکنأ  هکاردإ 
لمتحا اذإف  ّدح ، یلإ  هانتم  دودـحم  ّلک  ّنأل  لاق : مل ؟ لاق : هل ، ّدـح  ال  لاق : یل ، هّدـحف  لاق : لقع ، هطبـضی  وأ  مهو ، هطیحی  وأ  رـصب ،

(1) .مّهوتم الو  ئّزجتم  الو  صقانتم ، الو  دئازتم  الو  دودحم  ریغ  وهف  ناصقنلا ، لمتحا  هدایزلا  لمتحا  اذإو  هدایزلا ، لمتحا  دیدحتلا 

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  درادـن ، دوجو  الـصا  سپ  دوش ، یمن  كاردا  ساوح  زا  یـسح  چـیه  اب  دـنوادخ  رگا  تفگ : درم  نآ  ... 
هک یماگنه  ام  هکنیا  لاـح  و  يدرک !؟ راـکنا  ار  شتیبوبر  دـش  زجاـع  وا  كاردا  زا  تساوح  هکنیمه  وت  ییوگ !؟ یم  هچ  دـندومرف :

تـسا نیا  زا  رتارف  وا  ...دشاب  یم  ءایـشا  همه  فالخ  رب  تسام و  راگدرورپ  وا  هک  میدرک  نیقی  دمآ ، زجاع  وا  كاردا  زا  نامـساوح 
.دسانشب ار  وا  لقع  ای  دریگرب ، رد  ار  وا  مهو  ای  دیآ ، رصب  كاردا  هب  هک 

فـصو رد  هک  زیچ  ره  اریز  دندومرف : ارچ ؟ تفگ : .دشابن  نکمم  وا  فیـصوت  دـندومرف : يامرف ، فصو  نم  يارب  ار  وا  سپ  تفگ :
زین ناصقن  لباق  دشاب  تدایز  لباق  رگا  و  دوب ، دهاوخ  تدایز  لباق  دشاب ، دـیدحت  لباق  نوچ  و  دوب ، دـهاوخ  يدـح  هب  یهانتم  دـیآ 

.مّهوت لباق  هن  يّزجتم و  هن  و  ناصقن ، لباق  هن  و  تدایز ، لباق  هن  تسا و  دودحم  هن  وا  سپ  .دوب  دهاوخ 

یهانتم و لاعتم  دـنوادخ  : " دوش هتفگ  یهاگ  رگا  تسا و  ازجا  ياراد  يرادـقم و  تاذ  صاوخ  نوؤش و  زا  یهانت " مدـع  یهانت و  "

هکلب تسا ، یهانتمان  دودحمان و  وا  تاذ  هک  تفرگ  هجیتن  دیابن  تسین ،" دودحم 

104 ص :

.109  _ 108  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
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هب وا  فاصّتا  تیلباق  مدع  نایب  يارب  اهنت  وا  یلاعتم  تاذ  زا  دح  یهانت و  بلس  دوش ، یم  هتفگ  مدع " هکلم و   " دروم رد  هکنانچ  نآ 
.دشاب یم  قولخم  يزجتم و  يایشا  تافص 

درادنپ یم  ایشا  دوجو  نیع  یهانتمان و  ار  دنوادخ  نافرع  هفسلف و 

ياراد قولخم و  يایـشا  هژیو  نوؤش  زا  یهانت " مدـع  یهانت و   " هب فاصّتا  هکنیا  زا  لـفاغ  يرـشب ، تفرعم  هفـسلف و  میتفگ  هکناـنچ 
اذل دشاب ، دودـحمان  یهانتمان و  دـیاب  سپ  تسین ، یهانتم  دودـحم و  لاعتم  دـنوادخ  تاذ  نوچ  هک  درادـنپ  یم  نینچ  تسا ، رادـقم 
زیچ چـیه  دوجو  وا  دوجو  زج  و  درامـش ، یم  ایـشا  ّلـک  دوجو  نیع  ار  دـنوادخ  دوجو  و  هتـسناد ، ادـخ  دوجو  هب  رـصحنم  ار  یتـسه 

(1) .دریذپ یمن  ار  يرگید 

105 ص :

امّیـس الو  هریثکلا  ثیداحألاو  تایآلا  هذه  نوری  نیّیرـشقلا  نم  ًاریثک  ّنأ  رومألا  بئاجع  نم  ّنإ  دـسیون : یم  قحلا " هنإ   " هلاسر - . 1
هدحوب نولوقی  کلذ ال  عمو  دودحم ، ریغ  ّقحلا  دوجو  ّنإ  مهـسفنأب  نولوقیو  دوجولا ، هدحو  یف  هحیرـص  یهو  نینمؤملا  ریمأ  مالک 

، هداز نسح   ) .ًاریبک ًاّولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  ًادودحم ، یلاعت  ّقحلا  نوکی  نأ  مزلیف  هحیحص  نکت  مل  نإ  دوجولا  هدحو  ّنإ  دوجولا ،
ضرف لمتحی  الف  هل  هیاهن  الو  هاـنعمل  ّدـح  ـال  يذـلا  دـحاولا  : دـسیون یم  نازیملا "  " ریـسفت و  (. 67  _ 66 قـحلا ، هنإ  هلاـسر  نسح :
ریـسفت نیـسح ، دـمحم  ییابطابط ،  ) .وه وه  اذإف  هانعم  یف  ناث  هل  ضرف  ام  ّلک  لب  ...هانعم  نم  ءیـش  هدوجو  نع  ّذـشی  ـالو  ...هرثکلا 

ًارمأ ضرفاف  هّینآرقلا ، هقیقحلا  هذهل  هّقفتو  مّهفت  هدایز  تئـش  نإو  هضحم ، لامک  ّلک  نم  یلاعت  هلو  دسیون : یم  و  (. 95  / 6 نازیملا ،
ریغ لب  هتـضرف ، عفد  ّيأ  ضورفملا  هلامک  نع  یهانتملا  هعفدی  ثیحب ال  یهانتملاب  ًاطیحم  یهانتملا  ریغ  دجت  هانتم ، ریغ  رخآو  ًایهانتم 
یف لامکلا  نم  ءیش  اذ  ءایشألا  نم  ًائیش  انضرف  امّلکف  ...هلامک  ناکرأ  نم  ءیـش  یف  یهانتملا  هدقفی  ثیحب ال  هیلع  رطیـسم  یهانتملا 

هدـحولا یلاعت  هنع  یفنی  يذـلا  وه  ینعملا  اذـهو  ...ًاضحم  هناحبـس  هّلل  لامکلا  نم  هدـیب  ام  داع  ًاکیرـشو ، هل  ًایناث  نوکیل  یلاعت  هلابق 
، ییابطابط  ) .ّدحلا کلذ  ءارو  ام  یف  هل  ناث  ضرف  نکمی  یّتح  ّدحب  ّدحی  ثیحب ال  دوجولا  نم  ّهنأ  ینعمب  دحاو  یلاعت  وهف...هّیددـعلا 

(. 90  _ 89  / 6 نازیملا ، ریسفت  نیسح ، دمحم 
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: دیوگ یم  نافرع  هفسلف و 

(1) .مامتلاو دوجولا  ثیح  نم  تادوجوملا  ّلک  طیسبلا  ّنإ  ...اهنم  ءیش  هزوعی  ال  ءایشألا ، ّلک  هتدحوب  وهف  هقیقحلا  طیسب  وه  ام  ّلک 

زا کی  چیه  تسا و  اهزیچ  همه  ِنیع  دوخ ، تدحو  سفن  هب  دشاب  هتـشادن  تیدودحم  دـنب و  دـیق و  دوخ  تاذ  رد  هک  يدوجوم  ره 
.تسا تادوجوم  همه  ِسفن  تیمامت ، دوجو و  ثیح  زا  دیق ، نودب  ِطیسب  ِتاذ  انامه  ...دنتسین  وا  تاذ  زا  جراخ  تادوجوم 

: دیوگ یم  و 

اذهف ّیقیقح ، دوجو  هل  ام  مّهوتم  ملاعلاف  کل  هترکذ  ام  یلع  رمألا  ناک  اذإو  ...تانکمملا  نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردـن  ام  ّلک 
(2) .نوقّقحملا ءایلوألاو  نّویهلإلا  ءافرعلا  هیلإ  بهذ  ام  هیاکح 

هجیتن متفگ ، تیارب  هک  تسا  ناس  نیدب  رما  هک  لاح  ...تسا و  تاقولخم  ینیع  دوجو  رد  ّقح  دوجو  ِسفن  مینک ، یم  كاردا  هچنآ 
یهلا و ياـفرع  هک  هچنآ  ناـیب  تسا  نیا  درادـن ، یعقاو  یقیقح و  دوجو  تسا و  یلاـیخ  یمهو و  يدوجوم  ملاـع  هک  دوـش  یم  نیا 

.دنراد داقتعا  نادب  قّقحم  يایلوا 

106 ص :

.222  _ 221 هیشرع ، اردصالم ، - . 1
.294  / 2 رافسا ، اردصالم ، - . 2
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: دیوگ یم  و 

الو رحب  الو  ّرب  الو  ءامـس  الو  ضرأ  الو  ءامـس  هنع  ولخی  الف  ...هدوجول  هیاـهن  ـالو  ...دودـحم  دـح  هل  سیلف  هرکذ  ّلـج  بجاولا  اـّمأ 
(1) .شرف الو  شرع 

يا و یکـشخ  هن  ینیمز و  هن  تسا و  یلاخ  وا  زا  ینامـسآ  هن  سپ  ...دشابن  یتیاهن  ار  وا  دوجو  ...تسین و  دودحم  هرکذ  لج  بجاو 
.يا یتسپ  هن  يا و  يدنلب  هن  ییایرد و  هن 

: دیوگ یم  و 

(2) .ءایشألا نم  ءیش  مدعب  بوشی  یلاعت ال  هدوجو  ّنإ 

.تسین تادوجوم  ایشا و  زا  کی  چیه  مدع  اب  بکرتم  هتخیمآ و  یلاعت  دنوادخ  دوجو  انامه 

: دیوگ یم  نینچمه  و 

رونلا ءاوضأ  بتارم  نم  هّیعون  هروص  وأ  ًاـسفن  وأ  ناـک  ًـالقع  هیلاـعتملا  هّیهلـإلا  همکحلاو  هقیقحلا  لـهأ  دـنع  تادوجوملا  عـیمج  ّنإ 
(3) .ّیمّویقلا دوجولا  تاّیّلجتو  ّیقیقحلا 

رون وترپ  تاقبط  زا  همه  همه و  هیعون ، تروص  سفن و  لـقع و  زا  معا  تادوجوم  همه  یهلا ، ِماـقمالاو  ِتمکح  تقیقح و  لـها  دزن 
.دندنوادخ یمویق  دوجو  ندش  راکشآ  و  یقیقح ،

: دیوگ یم  و 

(4) .هتاذ نیع  هقیقحلا  یف  ...وه  اّمنإف  دوبعملا  بجاولا  ریغ  ّهنأ  دوجولا  ملاع  یف  یئارتی  ام  ّلکو  راّید ، هریغ  دوجولا  راد  یف  سیل 

107 ص :

.272  _ 271  / 6 رافسا ، اردصالم ، - . 1
.223 هیشرع ، اردصالم ، - . 2

.291  / 2 رافسا ، اردصالم ، - . 3

.292  / 2 رافسا ، اردصالم ، - . 4
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یم دوبعم  بجاو  ریغ  ناونع  هب  دوجو  ملاع  رد  هک  يزیچ  ره  و  درادـن ، دوجو  يدـحا  تسین و  يراـید  ادـخ  زج  دوجو ، هحفـص  رد 
.تسوا تاذ  نیع  تقیقح  رد  دیامن 

: دیوگ یم  و 

(1) .هدوجول هیاهن  الف  ّدح ، یلإ  دودحمب  سیل  وهف  قولخمب  سیل  ام  ّنإو  قولخم ، وهف  دودحم  ّلک  ّنإ 

، نآ ِدوجو  سپ  تسین ، يدح  چیه  هب  دودحم  دشابن  قولخم  هک  هچنآ  و  تسا ، قولخم  يا  هزادنا  رادقم و  دـح و  ياراد  دوجوم  ره 
.تسا یهانتمان  درادن و  يا  هزادنا 

: زین و 

طیـسب لک   " دومرف هک  دراد  تراشا  انعم  نیدب  هیبوبر  دهاوش  ...درادن  هار  نآ  رد  يدوبن  یمک و  چـیه  تسا ، دمـص  دوجولا  بجاو 
تایلعف تاریخ و  عیمج  عماـج  لـماش و  تسا و  یهاـنتمریغ  دوجو  نوچ  و  ءایـشألا ..." ّلـک  هتدـحوب  وهف  هوجولا  عیمج  نم  هقیقحلا 

(2) .درک ناوتن  نادب  هراشا  تسین  جراخ  وا  يدوجو  هطیح  زا  يزیچ  چیه  هک  تسا 

: زین و 

(3) .ءیش هنع  ّذشی  الو  ءیش  نع  ّذشی  ّیتاذلا ال  قالطإلا  ّنإ 

.تسین ادج  جراخ و  يزیچ  چیه  زا  زین  نآ  و  هدوبن ، نوریب  نآ  زا  يزیچ  چیه  هک  تسا  نانچ  یتاذ  قالطا  انامه 

: زین و 

(4) .ءیش هنع  بزعی  الو  ءیش  نع  بزعی  قلطم ال  دوجوم  هناحبس  هّللا  ّنإ 

108 ص :

.40 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
.202  _ 201 ردق ، ربج و  ّدر  رد  رثالاریخ  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2

.26 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 3

.33 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 4
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.تسین جراخ  وا  تاذ  زا  يزیچ  چیه  و  هدوبن ، ادج  زیچ  چیه  زا  هک  تسا  یقلطم  زرم و  دح و  نودب  دوجوم  هناحبس  دنوادخ  انامه 

: زین و 

ریغلا دوجوملا  هاجت  یف  ریغلل  لاجم  ـال  ذإ  هعم ، نیاـبت  یّتح  كاـنه  ریغ  ـالف  دودـحم ، ریغ  ًاـقلطم  ًادـحاو  اـّلإ  ّیلزـألا  دوجوملا  سیل 
(1) .یهانتملا

ِدوجوم لباقم  رد  اریز  دشاب ، نئابم  نآ  اب  هک  درادن  دوجو  يزیچ  وا  زا  ریغ  سپ  تسین ، یهانتمان  دیق  نودـب  دـحاو  زج  یلزا  دوجوم 
.دنام یمن  یقاب  نآ  ریغ  دوجو  يارب  یلاجم  اهتنا ، یب 

: زین و 

تشاذگن ناهج  رد  ریغ  شتریغ 

دش ایشا  هلمج  نیع  مرجال 

: زین و 

(2) .هریغ ضرفل  لاجملا  نیأف  ...هّلک  دوجولا  ألم  دق  یهانتملا  ریغ  ّنإ 

!؟ دنام یم  یقاب  وا  ریغ  ِدوجو  ضرف  يارب  ییاج  هچ  سپ  تسا ...، هتفرگ  ارف  هدرک و  رپ  ار  دوجو  همه  یهانتمان  دوجوم  انامه 

: زین و 

(3) .ناویحلاو رامحلا  هروصب  هرهاظلا  یه  هّیهلإلا ] تاذلا   ] اّهنإ

.تسا هدش  رهاظ  ناویح  غالا و  تروص  هب  یهلا ] تاذ  ، ] نآ هک  قیقحت  هب 

: تسا هدمآ  دارملا " فشک  تاقیلعت   " رد

(4) .عیمجلا دحاولا  وهف  ّيدمص ، دوجو  یلاعت  ّهنإ  ثیح 

109 ص :

.46 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1

.36 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 2
.252 مکحلا ، صوصف  - . 3

.463 دارملا ، فشک  تاقیلعت  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 4
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.دشاب یم  ایشا  همه  هک  تسا  يا  هناگی  نامه  وا  سپ  تسا ، يدمص  دوجو  دنوادخ  هک  اجنآ  زا 

هدـمآ دـیحوت " لها  لمک  نایب  هب  بجاو  یطاحا  یقالطا و  نیعت   " ناونع تحت  میکح " فراـع و  هاگدـید  زا  تدـحو   " باـتک رد 
: تسا

ریرقت ناونع و  دیحوت  لها  لمک  نایب  هب  دوجو  هیـصخش  تدـحو  میوق  نیـصر و  يانبم  رب  ار  دوعوم  نییعت  هک  تسا  هتـسیاش  نونکا 
ریغ زا  وا  زیمت  تشاذـگن  ناهج  رد  ریغ  شتریغ  هک  لاح  نیع  رد  دوش و  نیبم  ترثک  ظفح  اـب  فراـع  هاگدـید  زا  تدـحو  اـت  مینک 

.ددرگ مولعم 

زا زایتما  رما  دـننک و  یم  زین  یلومـش  هطاحا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  هطاحا  لیبس  رب  ای  و  لباقت ، لیبس  رب  ای  تسا  روصتم  هجو  ود  رب  نیعت 
لباقم رگید  یتفص  تسا و  یش ء  نیا  رد  صاخ  یتفص  هکنیا  هب  تسا  زاتمم  دوخ  ریاغم  زا  یـش ء  هک  اریز  .تسین  ردب  هجو  ود  نیا 
دنراد رگیدکی  زا  یجراخ  یعقاو  ددعت  نازاتمم  زیامت  نیا  رد  هک  رگیدکی  زا  تالباقم  زیامت  نوچ  نآ ، ریاغم  یـش ء  رد  تفـص  نآ 

.تسا لباقت  لیبس  رب  نیعت  زیامت و  هجو  نیا  اه ، نآ  وحن  رجش و  زا  رجح  منغ و  زا  رقب  ورمع و  زا  دیز  زیامت  نوچ 

زیمت نوچ  تسین  تباث  رگید  زیمتم  يارب  تسا و  تباث  زیمتم  نیا  يارب  یتفـص  هک  تسا  ناـنچ  تسا  هطاـحا  لـیبس  رب  هک  مود  هجو 
مسق رد  زیمت  تاراما  .شتایئزج  هب  تبسن  تسا  ماع  هک  ثیح  نآ  زا  ماع  زیمت  و  شیازجا ، هب  تبسن  تسا  لک  هک  ثیح  نآ  زا  یلک 

دیدـپ هلباقتم  روما  زا  هک  تسا  ییاه  تبـسن  تاراما  نآ  تسا  یهیدـب  هک  اریز  تسا  نیعتم  زا  جراخ  راچان  دوب  لـباقت  زیمت  هک  لوا 
.تسا هدمآ 

دئاز ضرف  هک  رما  نآ  مدـع  هب  تسا  یهیدـب  هکنیا  هچ  دـشاب  نیعتم  رب  دـئاز  رما  زیمت ، تاراـما  هک  تسین  نـکمم  مود  مـسق  رد  اـما 
تیلک هک  انامه  لک  تقیقح  هک  اریز.ددرگ  یم  ققحتم  نیعتم  تقیقح  وا  دوجو  هب  و  ددرگ ، یم  یفتنم  نیعتم  تقیقح  دـش  شندوب 

.دنک یم  ادیپ  زایتما  شیازجا  زا  هطاحا  نیا  هب  دبای و  یم  ققحت  شیازجا  هب  وا  هطاحا  رابتعا  هب  وا 

نیا هب  تسار و  تایـصوصخ  نآ  رم  شندوب  عماج  تایئزج و  تایـصوصخ و  هب  وا  هطاحا  رابتعا  هب  ار  مومع  ماـع ، مومع  نینچمه  و 
روص هیعومجم و  تئیه  هک  تسین  کش  و  دبای ، یم  زایتما  دوخ  صاوخ  زا  هطاحا 

110 ص :
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.تسین اه  نآ  عمج  تیدحا  تایصوصخ و  نیا  يارو  یتقیقح  اه  نآ  يارب  تسار  ایشا  هک  يا  هیطاحا 

.دشاب هتشاد  یلباقت  زیمت  ات  تسین  يزیچ  وا  لباقم  رد  هک  اریز  تسا  مود  مسق  لیبق  زا  یلاعت  بجاو  نیعت  هک  مییوگ  لاح 

نآ لباقم  هک  تسا  یکی  نیا  رد  یتایصوصخ  یتافص و  ندوب  هب  رگیدکی  زا  يادج  زیچ و  ود  نیعت  زیامت و  هک  نیا  بلطم  هصالخ 
نیا رد  دنزیامتم  رگیدکی  زا  تافص  نآ  هب  تسا و  صاخ  یتافص  دجاو  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  تباث  مه  رگید  نآ  رد  تافص 
ییاه تبسن  اه  نآ  هک  اریز  تسا  نیعتم  زا  جراخ  مسق  نیا  رد  زیمت  تاراما  هک  تسا  رهاظ  و.دنراد  یلباقت  زیامت  ود  نآ  تروص  ود 

زا زیمتم  تسا  اراد  هک  یتافـص  هب  کی  ره  هک  ورمع  زا  دیز  صخـشت  تراما  نوچ  لثم  هب  دـنیآ ، یم  دـیدپ  هلباقتم  روما  زا  هک  دـنا 
.تسا يرگید 

زا تسا و  لک  يارب  هک  تسا  یتفص  هب  تسا  لک  هک  ثیح  نآ  زا  لک  زیمت  نوچ  شنودام  هب  لماش  طیحم و  زیمتم  زیمت  نیعت و  اما 
.تسا یفتنم  وا  مدع  هب  ققحتم و  وا  دوجو  هب  هکلب  تسین  وا  زا  دئاز  جراخ و  تسوا و  هرثأتسم  ءامسا 

، دراد عمج  تیدحا  شنودام  هب  تبـسن  لک  هک  اریز  تسین  لک  زا  زاحنم  تسا  لک  هک  ثیح  نادب  لک  ضورفم  ءزج  چـیه  نوچ  و 
ضورفم ياوسام  اب  قیاـقحلا  هقیقح  تبـسن  تسا و  یلومـش  نیعت  هب  نیعتم  تقیقح  کـی  هکلب  تسین  یـش ء  ود  نیب  زیاـمت  مرجـال 

.تسا نینچ 

ات تشذگن  يوسام  يارب  یناشن  مان و  هک  دراد  نایرـس  ار  یفن  نانچ  هک  تسا  دافتـسم  یبوخ  هب  دـیحوت  هکرابم  هروس  زا  انعم  نیا  و 
مل دلی و  مل  زا  کی  ره  زا  هک  یفنـص  دوجو  ود  هاوخ  دوش  هداد  یلباقت  زیامت  هب  يرابتعا  ءانتعا و  دـیآ و  نایم  هب  دوجو  ود  زا  نخس 

دحا (1) اوفک  هل  نکی  مل  زا و  هک  یعون  دوجو  ود  هاوخ  تسا و  دافتسم  دلوی 

: تسا هدمآ  نینچ  همان " یهلا   " رد و 

111 ص :

.1379 لوا ، پاچ  ، 66  _ 64 میکح ، فراع و  هاگدید  زا  تدحو  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 1
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(1) .يدمص هک  يا  همه  وت  و  تسین ، يُرپ  وت  زج  هک  ییوت  طقف  دمص 

(2) .وک ادخ  زج  دیوگ  نسح  وک ، ادخ  دنیوگ  همه  یهلا ،

(3) .ریثکت لیلد  نم  و  دنهاوخ ، دیحوت  ناهرب  نم  زا  یهلا ،

؟(4) هچ ینعی  ریثکت  دیوگ  نسح  هچ ؟ ینعی  دیحوت  دنسرپ  نسح  زا  یهلا ،

(5) .دوبن دعب  برق و  ار  یکی  و  درادن ، دوجو  ود  یهلا ،

(6) .ددرگ وا  زا  یلودج  ددنوپب و  يو  اب  دناوت  یلو  ددرگن  رحب  رهن  یهلا ،

!؟ دشاب کیرش  ار  وت  ات  دراد  کیرش  یک  یهلا ،

(7) !؟ دشاب کیرش  ار  وت  هنوگچ  مکیرش ، یب  دحاو  نم  یهلا ،

نآ فنــصم  زج  نیوـکت  نیودـت و  باـتک  رد  هتلکاـش " یلع  لـمعی  ّلـک   " هـک رگید  ساـبل  رد  دـنلعاف  لـئاق و  لـعف  لوـق و  یهلا ،
(8) !؟ تسیک

(9) .میوگ یم  وه  وه  لاح  متفگ و  یم  وک  وک  يرمع  یهلا ،

(10) .تنا تنا  مراد ، مرش  نتفگ  وت  نم و  زا  یهلا ،

ياهپاچ رد  هلمج  نیا  ". ) مون هنـس و ال  ینذـخأت  ال   " مه ارم  منیب  یم  نالا  مون ،" هنـس و ال  هذـخأت  ال  : " متفگ یم  لاـح  هب  اـت  یهلا ،
هدش هداد  رییغت  يدعب 

112 ص :

.49 همان ، یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 1

.13 همان ، یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 2

.14 ،. همان یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 3

.15 ،. همان یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 4

.18 ،. همان یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 5

.22 همان ، یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 6

.27 همان ، یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 7

.28 همان ، یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 8
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.32 همان ، یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 9
.24 لوا ،) پاچ  ، ) همان یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 10
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(1) (. تسا

(2) .مهاوخ یم  قلخ  تابثا  رب  لیلد  زورما  مدرک و  یم  بلط  قلاخ  تابثا  رب  لیلد  يد  هک  ترکش  یهلا ،

(3) .تسا امن  نسح  نسح  ییوت و  نسح  یهلا ،

(4) .مناد یم  ناهنپ  ار  وت  زج  لاح  متشادنپ  یم  ناهنپ  ار  وت  لاح  ات  یهلا ،

(5) .يدیشخب وا  هب  ار  تدوجو  یهانتمان  راد  هک  دیآرب  تدوج  رکش  هدهع  زا  نسح  هنوگچ  یهلا ،

(6) .نسح ار  هّللا "   " دنیوگب و نارگید  ار  هّللا "  ّالإ  هلإ  ال  ، " میتابثا هک  مراد  مرش  تابثا  یفن و  نتفگ  زا  یهلا ،

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  دورن  نامدای 

(7)< میکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُهَِکئالَْملا َو  َوُه َو  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  >

: دیامرف یم  و 

(8)  <. نوُکِرُْشت اَّمِم  يَرب ٌء  ینَّنِإ  ٌدِحاو َو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ُْلق  >

: دنیامرف یم  ؟ص ؟ ادخ لوسر  و 

113 ص :

.66 لوا ،) پاچ  ، ) همان یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 1

.74 لوا ،) پاچ  ، ) همان یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 2

.78 لوا ،) پاچ  ، ) همان یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 3
.57 همان ، یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 4
.70 همان ، یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 5
.76 همان ، یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  - . 6

.20 نارمع /  لآ  - . 7
.20 ماعنا ، - . 8
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(1)  ". هّللا ّالإ  هلإ  ال   " لثم یلبق  نولئاقلا  لاق  الو  تلق  ام 

.دنا هدرواین  نابز  رب  ار  هّللا "  الا  هلإ  ال   " دننام زگره  دنا  هدوب  نم  زا  لبق  هک  یناسک  هن  نم و  هن 

: دنیامرف یم  و 

(2)  ". هّللا ّالإ  هلإ  ال   " لوقی نأ  یبأ  نم  دینع  راّبج  ّلک 

.دنک يراددوخ  هّللا "  ّالا  هلإ  ال   " نتفگ زا  هک  تسا  نآ  جوجل  رگمتس 

: دنیامرف یم  و 

(3)  ". هّللا ّالإ  هلإ  ال   " لوق نم  هّللا  یلإ  ّبحأ  هملک  مالکلا  نم  ام 

.تسین رت  بوبحم  هّللا "  ّالا  هلإ  ال   " زا دنوادخ  دزن  يراتفگ  چیه 

: دنیامرف یم  و 

(4)  ". هّللا ّالإ  هلإ  ال   " لوق هدابعلا  ریخ 

.تسا تدابع  نیرتهب  هّللا "  ّالا  هلإ  ال   " نتفگ

: دنیامرف یم  و 

نهب تلام  هّفک  یف  هّللا "  ّالإ  هلإ  ال   " هّفک و یف  عبسلا  نیضرألاو  نهیرماعو  تاومسلا  ّنأ  ول  یسوم ، ای  مالسلا : هیلع  یـسومل  هّللا  لاق 
 ". هّللا ّالإ  هلإ  "ال 

ّالا هلإ  ال   " و فرط ، کی  رد  اه  نآ  لها  هناگتفه و  ياه  نیمز  اه و  نامسآ  رگا  یـسوم ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  دنوادخ 
.دراد ینوزف  اه  نآ  همه  رب  هّللا "  ّالا  هلإ  ال  ، " دشاب رگید  فرط  رد  هّللا " 

هلإ ال   " هملک نتفگ  يور  یحو  بتکم  هکنیا  دنامن  یفخم 

114 ص :

.21 دیحوتلا ، - . 1

.21 دیحوتلا ، - . 2

.22 دیحوتلا ، - . 3

.18 دیحوتلا ، - . 4
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رارقا نآ  تابثا  تمسق  هب  طقف  هتـشاذگ و  رانک  ار  نآ  یفن  تمـسق  دنراد  رارـصا  یهاگ  نافرع  لها  (1) و  دنک یم  دـیکأت  هّللا "  ّالا 
اذل قولخم ،"  " يرگید و  قلاخ "  " یکی دراد  قادصم  ود  یقیقح  تیدوجوم  یحو  بتکم  هاگدید  زا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـننک 

يارب یتیدوجوم  چیه  نافرع  هفـسلف و  لها  اما  درک ، تابثا  يرگید  يارب  هدرک و  یفن  یکی  زا  ار  تیلزا  تیدوبعم و  تیهولا و  دـیاب 
یم یتسرپادخ  دیحوت و  تقیقح  ار  یتسرپ  تب  هنوگ  ره  دـنناد و  یم  ادـخ  شتـسرپ  ار  يزیچ  ره  شتـسرپ  هتـشادن ، لوبق  ادـخ  ریغ 

: دنیوگ یم  دنرامش و 

یتسنادب رگ  ناملسم 

تسیچ تب  هک 

رد نید  هک  یتسنادب 

تسا یتسرپ  تب 

: زین و 

(2) .تسا یمرگرس  يارب  ناکما  رد  ثحب  تسا و  بوجو  تسا  دوجو  راد  رد  هچنآ  يرگنب  ّتقد  هب  نوچ 

نینچ هراب  نیا  رد  هدشن و  هتسناد  وا  دوجو  زا  جراخ  دنوادخ و  اب  نیابم  تاقولخم ، ایـشا و  دوجو  زین  تایهلالا " صیخلت   " باتک رد 
: تسا هدمآ 

اهنع جورخلا  مدـعو  هتطیح  یف  عوقولا  مزالف  ...هتّلع  دوجو  نع  ًاجراخ  نوکی  هنأش ال  اذـه  امو  هدوجول  هضیفملا  هتّلعب  مئاـق  لولعملا 
ءایشألا نوک 

115 ص :

ّصخا  " و صاخلا " ّصاخ   " و صاخ " دیحوت   " ار دوجو  تدحو  یناعم  ( 71  / 1 رافسا ،  ) رافسا هیشاح  رد  يراوزبس  يداهالم  - . 1
دنناد یم  مه  زا  ادـج  ددـعتم و  ار  دوجوم  دوجو و  هّللا "  الإ  هلإ  ال   " هملک هب  مّلکت  اب  هک  ار  یناسک  دـیحوت  و  دـمان ، یم  صاوخلا "

.درامش یم  دننآرب  مدرم  رثکا  هک  یماع " دیحوت  "

.107 مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2
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(1) .هتاذ يدل  هرضاح  اهّلک 

سپ تسین ...، جراـخ  دوخ  ّتلع  دوجو  زا  دـشاب  هنوگ  نیا  هک  يزیچ  ره  و  دراد ، ماـیق  دوخ  هدـننیرفآ  ّتلع  دوجو  هب  لولعم  دوـجو 
.دنشاب هتشاد  روضح  وا  تاذ  رد  ایشا  همه  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  ندوبن  جراخ  نآ و  يدوجو  هریاد  رد  ندش  عقاو  همزال 

!؟ تیاهن یب  لعف 

قلخ و هکلب  هدش ، هتسناد  تیاهن " یب   " لاعتم دنوادخ  تاذ  اهنت  هن  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد 
: تسا هدمآ  نینچ  دروم  نیا  رد  هدش و  هتشاگنا  یهانتمان  زین  یهلا  ریبدت 

(2) .یلاعت هریبدتب  ّالإ  ءیش  دجوی  ّهنأ ال  وه  یهانتملا ، ریغلا  ریبدتلا  قالطإو  ّیبوبرلا ، دیحوتلا  یضتقم  ّنإ 

دوجوم یلاعت  يادـخ  ریبدـت  زا  جراخ  يزیچ  چـیه  هک  تسا  نیا  یهانتم  ریغ  ریبدـت  ِندوب  زرم  دـح و  یب  یبوبر و  دـیحوت  ياـضتقم 
.دوشن

رگا هکنیا  رب  هوـالع  .دـشاب  تیاـهن  یب  تسا  لاـحم  يددـع  تقیقح  تسا و  يددـع  تقیقح  کـی  ریبدـت ، تـسا  یهیدـب  هـکنیا  اـب 
جورخ ای  لوخد  زا  نخـس  هک  دـنام  یمن  یقاب  رگید  يزیچ  نتفای  دوجو  ناکما  يارب  ییاج  رگید  دوب  یم  تیاهن  یب  یهلا  تاریبدـت 

.دیآ نایم  رد  یهلا  ریبدت  زا  نآ 

116 ص :

.129  _ 128 یناگیاپلگ ،) ینابر  یلع  صیخلت  ، ) تایهلالا صیخلت  رفعج ، یناحبس ، - . 1
.57 یناگیاپلگ ،) ینابر  یلع  صیخلت  ، ) تایهلالا صیخلت  رفعج ، یناحبس ، - . 2
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ضارعأب ًافلتخم  ًاعدـتبم  ًاقلخ  قلخ  مث  کلذـک ، لازی  الو  ضارعأ  الو  دودـح  الب  هعم  ءیـش  ـال  ًاـنئاک  ًادـحاو  لزی  ملف  دـحاولا ، اـّمأ 
ناکلو هتجاح ، یلع  هب  نیعتـسی  نم  ّالإ  قلخی  مل  هجاحل ، قلخ  ام  قلخ  ناک  ول  ّهنإ  .کلذ  یلإ  هنم  تناک  هجاحل  ...هفلتخم ال  دودحو 

.يوقأ مهبحاص  ناک  اورثک  امّلک  ناوعألا  ّنأل  قلخ ، ام  فاعضأ  قلخی  نأ  یغبنی 

(1) .هجاحل قلخلا  قلخی  مل  لوقأ : کلذلو  يرخأ ، هجاح  هیف  تثدح  ّالإ  ًائیش  قلخلا  نم  ثدحی  مل  هنأل  اهعسی  ال  نارمع ، ای  هجاحلاو 

دودح ضارعا و  ياراد  یقلخ  سپـس  .تشادـن  دوجو  وا  اب  يزیچ  چـیه  دوب و  ضارعا  دودـح و  نودـب  اتکی و  الزا  هناگی ، دـنوادخ 
دنیرفایب دوخ  زاین  رطاخ  هب  ار  تاقولخم  دوب  رارق  رگا  و  تشاد ، اه  نآ  هب  هک  يزاین  تهج  هب  هن  ...دومرف  عادبا  نوگانوگ  فلتخم و 

تـسا هدـیرفآ  هچنآ  ربارب  نیدـنچ  هک  دوب  راوازـس  و  دـیرفآ ، یمن  دـشوکب  دوخ  زاـین  عـفر  رد  اـه  نآ  دوـجو  هب  هک  ار  یناـسک  زج 
چیه اریز  درادن ، نایاپ  يدنمزاین  نارمع ، يا  .دوب  دهاوخ  رتدنمورین  اه  نآ  بحاص  دنشاب  رتشیب  هچ  ره  ناراک  کمک  اریز  دنیرفایب ،
زاـین عفر  يارب  ار  قلخ  میوگ  یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ددرگ ، یم  يا  هزاـت  تجاـح  بجوـم  هکنیا  رگم  دوـش  یمن  قـلخ  يزیچ 

.تسا هدیرفاین  شیوخ 

: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هدش و  هتسناد  دحاو  ترثک ، نیع  رد  لاعتم  دنوادخ  لعف  تافص  هراشا ، دروم  باتک  رد 

یف مالـسلا  هیلع  اضرلا  انالوم  نم  ّرم  ام  وه  کلذو  هّصاخ ، راوطأب  رّوطتم  دـحاو  ضیف  یلإ  عجرت  اهترثک _  عم  لـعفلا _  تافـص  ّنإ 
قولخملا ناسنإلا  یف  امک  لعفلا _  عم  دئاز  دصق  ریمض و  هل  سیلف  عنصو ،" لمعو  لعف  نم  رثکأ  هل  لاقی  سیل  ...دحاولا  ّنإ  : " هلوق

هل طیسب  رمأ  داجیإلا  يأ  نک _ )  ) ّنأ امک  عونصملا ، یف  دّدعتلا  اّمنإو  عنصلا  يأ  نک )  ) وهو دحاو _  هرمأ  اّمنإ  لب 

117 ص :

.431  _ 430 دیحوتلا ، - . 1
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(1) (. نوکی : ) هنع ب ّربعملا  دوجوملا  یف  ّریغتلاو  بّکرتلا  اّمنإو  تابث ،

بلطم نیا  و  دـیآ ، یم  رد  فلتخم  ياه  تروص  هب  هک  دنتـسین  يدـحاو  ضیف  زج  لصا  رد  دوخ ، یناوارف  دوجو  اب  لعف " تافـص  "

ای نتخاس  ای  ندیرفآ  زا  رتشیب  یلاعت  دحاو  هرابرد  انامه  : " هک دندومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نامیالوم  هک  تسا  يزیچ  نامه 
وا رما  هکلب  دشاب ، هتـشاد  لعف  رب  دئاز  يدصق  هشیدنا و  رکف و  هک  تسین  ناسنا  دننام  دنوادخ  دوش ،" یمن  هتفگ  يزیچ  نداد ، ماجنا 

.دشاب یم  تاقولخم  تاعونصم و  هیحان  رد  اهنت  ددعت  تسا و  ندیرفآ "  " نامه نآ  تسا و  دحاو 

یم نآ ب" زا  هک  تسا  يدوجوم  رد  اهنت  ریغت  بکرت و  تسا و  تابث  ياراد  هک  تسا  یطیـسب  رما  زین  ندـیرفآ  داجیا و  هکنیا  اـمک 
.دوش یم  ریبعت  دشاب "

: دیامرف یم  هدومن ، هزرابم  نآ  اب  تدش  هب  هتسناد و  تسردان  يداقتعا  ار  قوف  هدیقع  میرک " نآرق  "

(2) <. ءاشَی َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  ْمِهیْدیَأ َو  ْتَّلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاقَو  >

، تسا زاب  دنوادخ  تسد  هکلب  دنیوگ ، نینچ  هک  داب  تنعل  ناشیا  رب  هتسب و  ناشتسد  تسا ، هتسب  دنوادخ  تسد  هک  دنرادنپ  نادوهی 
.دیامن یم  اطعا  دهاوخب  هک  هنوگ  ره 

: دنیامرف یم  قوف  هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

ّلج هّللا  لاقف  صقنی ." الو  دـیزی  الف  رمالا  نم  غرف  دـق  : " اولاق مهّنکلو  اذـکه ،" ّهنإ  : " اولوقی مل  ٌَهلُوْلغَم :> ِهَّللا  ُدَـی  ُدوُهَْیلا  َِتلاـقَو  >

ام ُهَّللا  وُحْمَی  : > لوقی هّللا  عمست  ملأ  ءاشَی ،> َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  ْمِهیْدیَأ َو  ْتَّلُغ  : > مهلوقل ًابیذکت  هلالج 
ُّمُأ ُهَْدنِعَو  ُِتْبُثیَو  ُءاشَی 

118 ص :

.56  _ 55 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
.63 هدئام ، - . 2
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(1) <. باتِْکلا

، تسا هتفای  نایاپ  ادخ  راک  : " دـنتفگ هکلب  نینچ ،" نیا  : " هک دوبن  نیا  نانآ  روظنم  تسا ،" هتـسب  دـنوادخ  تسد  دـنتفگ : نایدوهی  "

ناشیا رب  ناشراتفگ  نیا  تهج  هب  و  داب ، هتـسب  ناشتـسد  : " دومرف نانآ  بیذکت  رد  دنوادخ  دنک ." یمن  دایز  مک و  يزیچ  چیه  سپ 
: دـیامرف یم  لج  ّزع و  دـنوادخ  هک  يا  هدینـشن  ایآ  دـنک ." یم  قاـفنا  دـهاوخب  هنوگ  ره  تسا  زاـب  دـنوادخ  تسد  هکلب  .داـب  تنعل 

؟" تسا باتکلا  ما  وا  دزن  دیامرف و  یم  تابثا  وحم و  دهاوخب  هچ  ره  دنوادخ  "

: روبزم مالک  تالاکشا  زا  یخرب 

رد هک  تسا  لاحم  نیاربانب  ریثک ، ای  تسا  دحاو  ای  لعف  و  تسین ، يزیچ  وا  يرایتخا  لاعفا  سفن  زج  لاعتم ، دنوادخ  لعف  تافـص  . 1
.دشاب دحاو  دوخ  ترثک  نیع 

صاصتخا تسا ،" هدشن  رداص  رتشیب  لعف  کی  لاعتم  دنوادخ  زا  : " هکنیا هب  داقتعا  و  تسا ، ددـعتم  اتقیقح  لاعتم  دـنوادخ  لاعفا  . 2
هتفگ دیاین " دیدپ  دحاو  زج  دحاو ، زا  دـحاولا : الإ  هنع  ردـصی  دـحاولا ال   " تسردان هدـعاق  يانبم  رب  ار  نآ  هک  دراد  هفـسلف  لها  هب 
دیدپ و  رداص "  " هن تسا  دنوادخ  قولخم "  " ملاع هکنیا  لاح  و  دـنا ، هتـشادنپ  لاعتم  دـنوادخ  تاذ  زا  هدـمآ  دـیدپ  ار  ملاع  و  دـنا ،

.وا تاذ  زا  هدمآ 

يرگید حیرص  تایاور  هب  هجوت  اب  روکذم و  تیاور  دعب  لبق و  هب  هجوت  اب  دش ، هراشا  نآ  هب  هک  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  مالک  . 3
هلیـسو و يریگ و  میمـصت  هشیدنا و  رکف و  هب  زاین  دوخ  لعف  رد  لاعتم  دـنوادخ  : " هک تسا  انعم  نیدـب  تسا  هدـمآ  هراب  نیا  رد  هک 

اهنت لاعتم  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  شیانعم  هکنیا  هن  دیرفآ ،"  " و داد " ماجنا  : " هک دوش  یم  هتفگ  اهنت  وا  هرابرد  درادن و  رازبا  تلآ و 
دراد و لعف  کی 

119 ص :

.168  _ 167 دیحوتلا ، - . 1
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.دنک یم  هولج  دوش و  یم  روطتم  فلتخم  ياه  تروص  هب  لعف  کی  نامه 

؟ کلذ ریغب  مأ  ریمضبأ  ملع ، ام  ملع  ءیش  ّيأب  ینربخأف  ...نارمع  لاق  ... 

" لـعف  " نم رثـکأ  هـل  لاـقی  سیلو  ریمـضب ، فـصوی  سیل  دـحاولا  ّنأ  مـلعت  نأ  یغبنی  سیلأ  نارمع ، اـی  ...مالـسلا  هـیلع  اـضرلا  لاـق 
(1) .مهتئزجتو نیقولخملا  بهاذمک  هئزجتو  بهاذم  هنم  مّهوتی  سیلو  عنص ،" " " لمع و"

ماما نآ !؟ ریغ  اب  ای  تسا  هشیدنا  رکف و  اب  ایآ  دـناد ؟ یم  يا  هلیـسو  هچ  هب  دـناد  یم  ار  هچنآ  دـنوادخ  دـییامرفب  سپ  تفگ : نارمع 
زا شیب  وا  هرابرد  دوش و  یمن  هشیدنا  زغم و  نتشاد  هب  فصّتم  اتکی  دنوادخ  هک  ینادب  دیاب  نارمع  يا  دندومرف ...: مالسلا  هیلع  اضر 

.دیاشن ازجا  دوجو  روصت  تاقولخم  دننام  وا  هرابرد  زگره  و  دیرفآ ."  " و درک " قلخ   " و داد " ماجنا  : " هک دوش  یمن  هتفگ  نیا 

يانعم هب  هدوب  یلعف  يردـصم و  يانعم  داجیا ، .تسا  هدـش  طلخ  یجراـخ  دوجوم  تاذ  اـب  داـجیا ، لـعف و  يردـصم  ياـنعم  نیب  . 4
هجیتن ناهج ، ياه  هدـیرفآ  تاقولخم و  .دـشاب  قولخم  یجراخ  دوجو  نیع  هک  تسین  نکمم  زگره  و  دـشاب ، یم  دـنوادخ  شنیرفآ 

فاـصوا زا  زین  فـلتخم  راوـطا  هب  روـطت  بکرت و  تطاـسب و  .یهلا  ِندـیرفآ  ياـنعم  دوـخ  هن  دنـشاب ، یم  دـنوادخ  لـعف  شنیرفآ و 
.تسانعم یب  فاصوا  نیا  هب  تسا _  يردصم  ییانعم  هک  دنوادخ _  ندیرفآ  لعف و  فیصوت  و  تسا ، دنوادخ  تاقولخم 

(2) .تسا لاحم  یلعف  يردصم و  يانعم  تابث  و  تسا ، يردصم  يانعم  داجیا ، . 5

120 ص :

.432 دیحوتلا ، - . 1
ْیَّشلا ِء َنِم  َغَرَف  اَذِإَف  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَی  اَم  ِرْدَق  ْنِم  َرَثْکَأ  اََهل  َْتقَو  َال  اَهَّنَِأل  ُِقلَْطنَت  اَهَّنِإَف  ُتاَکَرَْحلا  ُلاَمْعَْألا َو  اَّمَأ  َو  مالسلا : هیلع  اضر  ماما  - . 2

.432 دیحوتلا ، هَُرثَأ .  یَْقبَی  ُبَهْذَی َو  يِذَّلا  ِماَلَْکلا  يَرْجَم  يِرْجَی  َُرثَْألا َو  َیَِقب  ِهَکَرَْحلِاب َو  َقَلَْطنا 
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: تسا هدمآ  روکذم  باتک  رد 

، هجزامملاب ءایشألا ال  یف  لخاد  قلطم ، طیسب  دحاو  رمأ  هنم  رداصلا  هضیف  ّنأب  لوقلا  ّحصی  ضحم ، دحاوو  طیسب  دوجوم  ّهنإ  ثیحو 
رئاس اذکهو  تاّیمکلا  نم  هریغو  ددعلا  ّنأل  ّيددـعلا ، دـحاولا  لعفلا  دـحاولا  ضیفلا  نم  داری  نأ  نود  نم  هنیابملاب ، اهنع ال  جراخ  و 

هّیددعلا هدـحولل  لاجم  الف  هّیقالطإلا ، هدـحولاب  دـحاولا  ضیفلا  کلذ  بتارم  نم  یطـسولاو  هلزانلا  بتارملا  یف  عقت  اّمنإ  ضارعألا ،
ب: هقطانلا : هّیفسلفلا  هدعاقلا  نم  دارملا  وه  اذهو  طسبنملا  ضیفلاو  هّللا  هجوب  هنع  ربعملا  قلطملا _  هفطلو  میمعلا  هضیف  یلإ  هبـسنلاب 

(1) ". دحاولا ّالإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنأ  "

طیـسب دحاو  رما  وا ، تاذ  زا  هدمآ  دیدپ  هحـشر  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  تسا ، ضحم  دحاو  طیـسب و  دوجوم  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا 
.دشاب یم  اه  نآ  زا  جراخ  اه  نآ  زا  ییادج  نودب  و  تساه ، نآ  رد  لخاد  ایشا  اب  یگتخیمآ  رد  نودب  هک  تسا  یقلطم 

طـسو رت و  نییاپ  تاقبط  بتارم و  رد  رگید  ضارعا  تایمک و  ددع و  اریز  تسین ، يددع  دحاو  زین  دحاو  هحـشر  ضیف و  زا  دارم  و 
ضیف  " و هّللا "  هجو   " ناونع اب  هک  وا  قلطم  فطل  میمع و  ضیف  هرابرد  سپ  دنـشاب ، یم  یقالطا  ِتدحو  ياراد  ِدـحاو  ِضیف  نآ  ِرت 

ِتاذ زا  : " دـیوگ یم  هک  يا  یفـسلف  هدـعاق  زا  روظنم  .دـنام و  یمن  یقاب  يددـع  تدـحو  يارب  یلاجم  دوش  یم  دای  نآ  زا  طسبنم "
.تسا نیمه  زین  دیآ ،" یمن  دیدپ  دحاو  تقیقح  زج  دحاو 

: هک ارچ  تسا  ینایحو " یناهرب و  فراعم   " اب راکشآ  نیابت  رد  قوف  مالک 

ریغ موهوم و  یهانتمان  دوجو  میا  هداد  حیضوت  اهراب  هکنانچ  و  تسا ، یهانتمان  نامه  طیـسب  دوجوم  زا  نافرع  هفـسلف و  لها  دارم  . 1
زا رظن  فرص  اب  و  تسا ، لوقعم 

121 ص :

.40 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
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یهانت دننامه  نآ _ ، یعقاو  يانعم  هب  بکرت " تطاسب و   " ضرف عوضوم  هک  تسناد  دیاب   (1) نافوسلیف حالطصا  رد  تطاسب  يانعم 
تینأش و  هدوب ، ازجا  ياراد  يایـشا  فالخ  رب  ریداقم و  قلاـخ  لاـعتم  دـنوادخ  و  تسا ، قولخم  يزجتم و  تاذ  اـهنت  یهاـنت  مدـع  و 

نایب دوخ  ياج  رد  زین  .یهانتمان  هن  تسا و  یهانتم  هن  و  بکرم ، هن  تسا و  طیـسب  هن  وا  اذـل  درادـن ، ار  اـه  نآ  فاـصوا  هب  فاـصّتا 
.تسا لاحم  زین  رادقم  ملاع  رد  میتفگ  یهانتمان  هرابرد  هچنآ  دننام  طیسب _  یش ء  قّقحت  هک  تسا  هدش 

تاذ ود  هنوگچ  سپ  تسوا  ریغ  رگا  و  دراد ؟ ییانعم  هچ  دنوادخ  تاذ  زا  نآ  رودـص  سپ  تسوا  تاذ  نیع  دـنوادخ  ضیف  رگا  . 2
!؟ دندشن رگیدکی  تیدودحم  بجوم  دندش و  ادیپ  قلطم  دحاو  طیسب 

هک تسا  نیا  رگنایب  روکذـم  فصو  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  تاذ  تفـص  تنونیب ،" نودـب  جورخ   " و تجزاـمم " نودـب  لوخد  . " 3
نتـشاد زا  دـنوادخ  یتاذ  يرتارف  هب  هراـشا  فصو  نیا  .تسا  يزجتم  قیاـقح  یگژیو  هکلم و  " ینونیب جورخ   " و یجازتما " لوخد  "

دـنوادخ و تاذ  ریغ  فصو  فصو ، نیا  هک  تسا  لاحم  نیارباـنب  .دراد  تسا _  قلخ  اـب  وا  یتاذ  نیاـبت  هجیتن  هک  ازجا _  رادـقم و 
و تجزامم ، اب  ناشلوخد  دنـشاب و  یم  يزجتم  يددع و  ییایـشا  لاعتم  دنوادخ  ياوسام  یمامت  تسا  یهیدـب  .دـشاب  وا  لعف  تفص 

قیاقح خنس  دروم  رد  تنیابم ، نودب  جورخ  و  تجزامم ، نودب  لوخد  هب  داقتعا  و  تسا ، تنئابم  اب  ناشجورخ 

122 ص :

و هدرک ، فیرحت  الماک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  لاعتم  دنوادخ  نتشادن " ءزج   " نایب يارب  هک  ار  تطاسب  يانعم  هفسلف  هک  میتفگ  - . 1
!! دریگ یم  یهانتمان " يدوجو  هعس   " و ندوب " ایشا  لک   " و نتشادن " ناصقن   " يانعم هب  ار  نآ 
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.تسا لاحم  اتاذ  يددع  يزجتم و 

، ددع قلطم  زا  دنا  هتـشادنپ  دنوادخ  ضیف  ار  نآ  هک  يزیچ  ندرک  انثتـسا  و  تسا ؛ يددـع  زیچ  همه  لاعتم ، دـنوادخ  تاذ  زا  ریغ  . 4
.تسا تسردان 

يددع تقیقح  دروم  رد  اهنت  تیئود  ضرف  هکنیا  هچ  تسا ، نیـضیقن  عامتجا  زاوج  مزلتـسم  يددـع ، ریغ  دـحاو  ود  ِدوجو  ضرف  . 5
هک نیا  ياج  هب  روکذم  هدیقع  نیاربانب  .دـشاب  یم  نآ  تاذ  فالخ  يددـعریغ  تقیقح  يارب  مود  درف  دوجو  ضرف  و  تسا ، نکمم 

يرابتعا تدـحو  ددـع و  رادـقم و  ملاع  هب  ار  دـنوادخ  یلاعتم  دوجو  دـنک ، زاب  یقیقح  تدـحو  ملاع  هب  ار  دـنوادخ  ياوساـم  ياـپ 
.دزاس یم  لاحم  ار  وا  یقیقح  تدحو  هب  داقتعا  و  هدناشک ،

.وا تاذ  زا  رداص  هن  دنلاعتم  ّقح  هدیرفآ  قولخم و  ایشا  یمامت  .تسا  لطاب  لاعتم  دنوادخ  تاذ  زا  ایشا  رودص  هب  داقتعا  . 6

تطاسب و ياراد  تسین  نکمم  رگید  دشاب ، ضارعا  تایمک و  ندوب  اراد  بتارم و  هب  لّزنت  لباق  دوخ  دوجو  تقیقح  رد  هک  یتاذ  . 7
.دشاب زین  یقیقح  تدحو 

.دوش هداهن  نآ  رب  دحاو  مان  دشابن و  بکرم  تسین  نکمم  رگید  دشاب ، هتشاد  ناکما  يزیچ  رودص  نآ  زا  هک  یتاذ  . 8

دنوادخ تدحو  يانعم  نوماریپ  ماهوا 

: دیوگ یم  هفسلف " "

داع ًایناث  هل  تضرف  ام  ّلکف  رّرکتت ، الو  یّنثتت  ـال  یتلا  هّقحلا  هدـحولاب  دـحاو  ءیـشلا  فرـصو  ...دوجولا  فرـص  ...بجاولا  تاذ  ّنإ 
(1) .هتاذل دحاو  هتاذل  بجاولاف  ًالّوأ 

123 ص :

.278 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
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.تسین نتشاد  مود  رارکت و  لباق  تسا و  قح  دحاو  دشاب  صلاخ  فرص و  هک  زیچ  ره  ...تسا و  فرص  دوجو  ...بجاو  تاذ 

: دیوگ یم  و 

دحاو ّلـک  یهاـنت  مزلتـسی  وهو  هّیدوجولا ، تـالامکلاو  دوجولا  ظاـحلب  نییهاـنتم  ریغ  نیدوجوم  دّدـعت  وه  تاذـلاب ، بجاولا  دّدـعت 
(1) .امهنم

زا کی  ره  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  نیا  و  يدوجو ، تالامک  دوجو و  ظاحل  زا  یهانتمان  دوجوم  ود  ددعت  ینعی  تاذلاب ، بجاو  ددـعت 
.دنشاب دودحم  یهانتم و  ود  نآ 

: دیوگ یم  و 

(2) .دوجو ّلکب  ًاطیحم  نکی  ملف  نینثا  یناث  دوجولا  دودحم  ًابجاو  ضورفملا  ناکل  دّدعت  ول  ّهنأل  بجاولا  دّدعت  نکمی  ال 

یمود یش ء  و  هدوب ، دودحم  ام  ضورفم  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب  ددعتم  دوجولا  بجاو  رگا  اریز  تسین  نکمم  دوجولا  بجاو  ددعت 
.دوب دهاوخن  ایشا  همه  دوجو  هب  طیحم  تروص  نیا  ردو  دشاب ،

: دیوگ یم  و 

دوجولا یف  هل  کیرـش  ّهنأب ال  قیدـصتلل  مزالم  دوجولا ، بتارم  نم  هبترم  یف  ّدـحب  دودـحم  ریغ  ّیجراـخ  دوجوم  قیدـصت  ینعم  ّنإ 
(3) .ّیجراخلا

ار وا  يارب  هک  تسا  نیا  اب  مزالم  دشابن ، دوجو  بتارم  زا  يا  هبترم  چیه  هب  دودحم  هک  يا  یجراخ  دوجوم  دوجو  هب  قیدصت  يانعم 
.دشابن یکیرش  چیه  یجراخ  دوجو  رد 

: دیوگ یم  و 

ًادحاو ّالإ  ءیشلا  فرص  سیلو 

ًادقاف هجوب  هل  نکی  مل  ذإ 

124 ص :

.51 یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  صیخلت  تایهلإلا ، یف  تارضاحم  رفعج ، یناحبس ، - . 1
.220 هیشرع ، اردصالم ، - . 2

.170  _ 169 هّللا ،  ءاقل  داوج ، يزیربت ، یکلم  - . 3
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هتّزعو هتاذ  سدقل  وهف 

(1) هتدحو لیلد  هدوجو  فرص 

بجاولا تاذ  دوجو  نکی  مل  ام 

بجاوب نکی  مل  ًاضحمو  ًافرص 

ادغ دق  ّدحب  دودحم  ّلک  ذإ 

(2) ادب دق  هنم  فلخلاو  ًارقتفم 

: دیوگ یم  و 

(3) .ًادودحم یلاعت  ّقحلا  نوکی  نأ  مزلیف  هحیحص  نکی  مل  نإ  دوجولا  هدحو  ّنإ 

.دشاب یهانتم  دودحم و  یلاعت  قح  هک  دیآ  یم  مزال  دشابن ، حیحص  دوجو  تدحو  هدیقعرگا 

: تسا هدمآ  زین  هفسلف " شزومآ   " باتک رد 

(4) .تسین رادرب  ددعت  يدوجو  نینچ  تسا و  لماک  تیاهن  یب  یهلا  دوجو  هک  تسا  نیا  دوجولا  بجاو  تدحو  لیلد 

: تسا هدمآ  هّیهلإلا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد  و 

هلإ ضرفل  لاجم  ذـئنیحف ال  هدوجول ، هیاـهن  ـالو  ءیـشب  دـّیقم  ریغ  قلطم  دوجوم  ّهنأ  وه  هناحبـس ، هّللا  دـیحوت  یلع  نیهاربلا  نتمأ  ّنإ 
ثیح رخآ ، بجاو  ضرفل  ًالاجم  عدـی  یهانتملا ال  ریغلا  قلطملا  دوجوملا  كاردإ  ذإ  لاحملل ، ضرف  ّهنأ  ال  لاحم ، ضرف  ّهنـأل  رخآ ،

ضرفل لاجملا  نیأـف  دودـحملا ؛ ریغلا  دـحاولا  بجاولا  هجو  ّمثف  مکلوقع  هوجو  اّولوت  اـمنیأف  هّلک ، دوجولاـألم  دـق  یهاـنتملا  ریغ  ّنإ 
فراعملا نم  دحاو  ریغل  ساسألا  وه  هیاهن ، یلإ  هانتم  ریغو  ّدحب  دودحم  ریغ  ًافرـص  ًادوجوم  بجاولا  نوک  ینعأ  لصألا  اذـهو  .هریغ 

 . مالسلا مهیلع  هرهاطلا  هرتعلا  نم  هدافتسملا 

125 ص :
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ّداح هلف  هّدح  ءارو  امل  ًادجاو  سیلو  هاّدعتی ، ّدـح ال  هلف  دودـحم  ّلک  ّنأل  ًاقولخم  ناکل  ًادودـحم  ناک  ول  ّهنأ  وه  ًاضیأ ، هیلع  لیلدـلاو 
الف هتاذ  نیع  هدوجو  ّنأل  .قلاخ  یلإ  ًاجاتحم  هلثم  نوکی  قلاخ ال  هلف  قولخم  ّلکو  قولخم ، وهف  دودـحم  ّلکف  ّصاـخلا ، هّدـح  نّیعی 
یف میدـقلا  وهو  ثودـحلا  نم  عنتمملا  وه  ثداحلا ، ءدـبمف  هلثم ، نوکی  میدـق ال  یلإ  جاتحی  ثداـحلا  ّنأ  اـمک  هریغ _  یلإ  جاـتحی 

ًافـصو سیل  هیهانت  مدعو  دوجولا  قالطإ  ّنأل  یهانتملا ، ریغلا  هدوجو  سفنب  قلاخلا  هدـحول  ّلدتـسی  ّنأ  نکمی  لیلحتلا  اذـهبف  .لزألا 
هیهانت مدعو  هقالطإ  نوکی  ذئنیحف  ًادئاز ، ًافـصو  نوکی  الف  هتّیرون ، هّدشو  هدّـکأت  ّالإ  سیل  لب  دوجولا ، لصأ  نع  ًاجراخ  ًارمأو  ًادـئاز 

(1) .هتدحو یلع  ًالیلد  هتقیقح  نتمو  هدوجو  لصأ  نع  هرابع  وه  يذلا  _ 

چیه ار  وا  دوجو  و  تسا ، دـنب  دـیق و  ره  زا  اهر  قلطم و  يدوجوم  وا  هک  تسا  نیا  هناحبـس  دـنوادخ  دـیحوت  رب  ناـهرب  نیرت  مکحم 
زیچ ضرف  هکنیا  هن  تسا  لاـحم  یـضرف  دوخ  نیا  هک  ارچ  دـنام ، یمن  یقاـب  رگید  يدوـبعم  ضرف  يارب  ییاـج  اذـل  دـشابن ، یتیاـهن 

" یهانتمریغ  " هکنیا هچ  .دراذـگ  یمن  یقاـب  رگید  یبجاو  ضرف  يارب  ییاـج  قلطم ، تیاـهن  یب  دوجوم  كاردا  اریز  .دـشاب  یلاـحم 
سپ تسا ، دودحمریغ  دـحاو  بجاو  هجو  اجنآ  دـیروآ ، فرط  ره  هب  ار  دوخ  ياهلقع  تروص  سپ  .تسا  هدرک  رپ  ار  دوجو  یمامت 

هک تسا  يرایـسب  فراعم  ساسا  دوجولا ،" بجاو  ندوب  دوجولا  فرـص  یهانتمان و   " نوناق تساجک ؟ نآ  ریغ  دوجو  ضرف  لاـجم 
.دوش یم  هدافتسا  مهع ؟ ؟ توبن نادناخ  زا 

نآ زا  هک  تسا  يدح  ار  يدودحم  ره  اریز  دوب ، دهاوخ  قولخم  دشاب ، دودحم  وا  رگا  هک  تسا  نیا  دنوادخ  تدحو  رب  رگید  لیلد 
نیعم دح  هب  دودحم  ار  نآ  هک  دراد  يا  هدننک  دودحم  کی  سپ  دشاب ، یمن  تسوا  دح  زا  جراخ  هچنآ  ياراد  و  دـنک ، یمن  زواجت 

نیع شدوجو  اریز  تسین ، قلاخ  دنمزاین  نآ  دننام  هک  دشاب  یقلاخ  ار  یقولخم  رهو  تسا ، قولخم  يدودحم  ره  سپ  .دزاس  یم  نآ 
سپ .دـشابن  شدوخ  دـننام  هک  تسا  یمیدـق  دوجوم  هب  جاتحم  مه  ثداح  هکنیا  اـمک  .تسین  ریغ  هب  جاـتحم  سپ  دـشاب  یم  شتاذ 

.تسین و نکمم  نآ  هرابرد  ثودح  هک  تسا  لزا  رد  میدق  نآ  ثداح ، ءدبم 

126 ص :
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، دوجو یهانت  مدع  قالطا و  اریز  دوش ، لالدتـسا  شیهانتمریغ  دوجو  سفن  هب  قلاخ ، تدحو  يارب  هک  تسا  نکمم  لیلحت ، نیاربانب 
یهانتمان قالطا و  نیارباـنب  .تسین  يزیچ  نآ  تیرون  تدـش  دـکأت و  زج  هکلب  هدوبن ، دوجو  لـصا  زا  جراـخ  يرما  دـئاز و  یفـصو 

.دشاب یم  وا  تدحو  رب  لیلد  تسوا ، تقیقح  نتم  دوجو و  لصا  زا  ترابع  هک  وا _  ندوب 

: لاکشا دقن و 

ای دوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  نآ  لوقعم  یعقاو و  يانعم  هب  ای  زیچ ، کی  يارب  ندوب " دـیقم  ریغ   " و تفارـص "  " و قالطا "  " ضرف . 1
هک تفگ  دیاب  دشاب  هدش  هدارا  لوا  يانعم  هچنانچ  تسا ، یـش ء  ندوب  یهانتمان  نامه  نآ  زا  روظنم  هک  نآ  هدـش  فیرحت  يانعم  هب 

ینیع تیعقاو  رد  دیقمریغ ، قلطم و  ضورفم  ره  هکلب  درادـن ؛ یجراخ  ینیع  یقیقح  دوجو  تسا و  يرابتعا  يرما  تفارـص  قالطا و 
موهوم یـش ء  کی  هن  تسا  یقیقح  تدـحو  ياراد  یعقاو  دوجوم  کی  لاعتم  دـنوادخ  و  تسا ، قلطمریغ  دـیقم و  دوخ  یجراـخ  و 

نیا رب  نافرع  لها  هکنانچ  دشاب ، هدش  لصاح  ایـشا  هعومجم  يارب  تدحو  ضرف  زا  يرابتعا  يانعم  نآ  هک  يرابتعا ، ِتدحو  ياراد 
: دنیوگ یم  دنرادنپ و 

(1) .عومجملا هّیدحأ  ّالإ  هّیدحأ  نوکلا  یف  امو 

.درادن دوجو  عومجم  تیدحا  زج  یتیدحا  چیه  دوجو  هنحص  رد  و 

: دسیون یم  میکحو  فراع  هاگدید  زا  تدحو 

عمج تیدـحا  تایـصوصخ و  نیا  يارو  یتقیقح  اه  نآ  يارب  تسار  ایـشا  هک  يا  هیطاحا  روص  هیعومجم و  تئیه  هک  تسین  کـش 
(2) .تسین اه  نآ 

127 ص :
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لاحم اتابثا  اتوبث و  یهانتمان  دوجو  هک  تفگ  دـیاب  دـشاب ، ندوب " یهاـنتمان   " ياـنعم تفارـص ،"  " و قـالطا "  " زا روظنم  هچناـنچ  و 
هکنانچ تسا  هدش  هراشا  ینشور  هب  میتفگ  هک  یهجو  ود  هب  هفسلف  رد  .دشاب  یم  تسردان  موهوم و  يا  هدیقع  نآ  هب  داقتعا  تسا و 

: دسیون یم  همکحلا " هیاهن  هقیلعت  "

نع رظنلا  فرـصب  هّیهام  ّلک  ّنأ  هدافمو  رّرکتی " الو  یّنثتی  ـال  ءیـشلا  فرـص   " لاـقی ...و  تاـّیهاملا  یف  لمعتـست  دـق  هفارـصلا  ّنإ  "

داریف دوجولا  یف  هفارصلا  لمعتست  دقو  ...طقف  نهذلا  وه  هدحولاو  هفارصلا  هذه  نطومو  هّیموهفمو ، هّیوهام  هدحو  هدحاو  اهـضراوع 
بجاولاب فرـصلا  دوجولا  ّصتخیو  نیقلطملا ، یهاـنتاللاو  لاـمکلا  یلإ  اـهعجرمو  ...هّیمدـعلاو  هّیوهاـملا  تاـهجلا  نع  هصولخ  اـهب 

لّوألا بجاولا  نوکی  ّیلالقتسا  لامک  هل  ناک  ناث  هل  ضرف  ول  ّهنأل  ...هتدحو  یلع  یلاعت  هدوجو  هفارصب  ّلدتـسی  ...یلاعتو و  كرابت 
مدعو هدوجو  هفارص  یفانی  اذهو  ضورفملا ، رخآلا  بجاولا  یف  دوجوملا  لامکلا  کلذ  مدعب  ًافصّتم  نوکی  نأ  مزلیف  هصخشل ، ًادقاف 
اهتوبث نم  مزلی  یتح  اهل ، ًادقاف  بجاولا  نوکی  الو  هنع  هّلقتـسم  تسیلف  هتاقولخم  یف  هدوجوملا  تالامکلا  اّمأ  .هّیمدـع  هفـصب  هفاصّتا 

(1) .هناحبس هل  ناث  توبث 

رارکت لـباق  دوـخ  تفارـص  تهج  هب  فرـص  یـش ء  : " دوـش یم  هتفگ  ...و  دور  یم  راـک  هب  تاـیهام  دروـم  رد  یهاـگ  تفارـص ،" "

هاگیاج و  یموهفم ، يوهام و  تدحو  هب  تسا  دـحاو  نآ ، ِضراوع  زا  رظن  فرـص  اب  یتیهام  ره  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و  تسین ،"
ندوب صلاخ   " نآ زا  روظنم  دوش و  یم  لامعتسا  دوجو "  " دروم رد  تفارص " ، " هاگرگید ...تسا  نهذ  اهنت  تدحو  تفارص و  نیا 

هب ...تسابجاو و  هب  ّصتخم  فرـص  ِدوجو  .تسا  قلطم  ِندوب  یهاـنتمان  لاـمک و  هب  نآ  عجرم  ...تسا و  یمدـع " تاـهج  زا  دوجو 
لامک ياراد  مود  نآ  دیاب  دوش  هتفرگ  رظن  رد  یمود  وا  يارب  رگا  اریز  ...دوش  یم  لالدتسا  شتدحو  رب  ادخ ، دوجو  ِتفارـص  نیمه 

هب دـشاب  فصّتم  یلوا  بجاو  هک  دـیآ  یم  مزـال  سپ  دـشابن ، دوجوم  لوا  بجاو  رد  یلالقتـسا  لاـمک  نآ  هک  دـشاب  يا  یلالقتـسا 
بجاو رد  ار  لامک  نآ  هک  یلامک  نتشادن 

128 ص :

.92  _ 91 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 1

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 153 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_128_1
http://www.ghaemiyeh.com


یمدع تفص  هب  شفاصّتا  مدع  وا و  ِدوجو  تفارص  اب  انعم  نیا  و  میا ، هتسناد  دوجوم  میا _  هدرک  ضرف  ار  نآ  دوجو  هک  يرگید _ 
توبث زا  هک  دشاب  یمن  تالامک  نآ  دقاف  بجاو  و  دنتسین ، وا  دوجو  زا  لقتـسم  تسوا  تاقولخم  رد  هک  مه  یتالامک  .دراد  تافانم 

.دیآ مزال  ادخ  دوجو  يارب  یمود  درف  اه  نآ 

لاعتم دـنوادخ  و  تسا ، ازجا  ياراد  قولخم و  یـش ء  يزجتم و  تقیقح  ّصاوخ  زا  یهانت " مدـع  یهانت و   " و دـییقت " قالطا و  . " 2
.دشاب یم  تاقولخم  تافص  هب  فاصّتا  لباق  هک  تسا  نآ  زا  رتارف 

يرادـقم يازجا  تیاهن  یب  ياراد  دـشاب ، دوجولا  بجاو  تسا  هدـش  ضرف  تیاهن " یب   " نآ دوجو  هک  يزیچ  دـشاب  نکمم  رگا  . 3
، تشاذگ ناوت  یم  ادخ  ار  اه  نآ  زا  کی  ره  مان  دنام و  یمن  یقاب  ازجا  نآ  نتسناد  دوجولا  نکمم  يارب  یلیلد  چیه  هک  دوب  دهاوخ 

هتفگ هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  ضقاـنتم  دوخ  يدوخ  هب  يّزجتم ،" ریغ  يرادـقم و  ریغ  تیاـهن  یب   " دوجو هب  داـقتعا  هکنیا  هچ  _ 
اب و  درادـن ،!! دوجو  نآ  تاذ  زا  جراخ  يزیچ  چـیه  دـنراد و  روضح  تیاهن  یب  تاذ  نآ  رد  لک  ءزج و  ياراد  يایـشا  یماـمت  دوش 

!؟ تشاد دهاوخن  دوجو  ادخ  ود  دوجو  يارب  لاجم  هنوگچ  نایادخ ، تیاهن  یب  ضرف 

یهانتمان ّتلع  هب  دوش : هتفگ  هک  دسر  یمن  نیا  هب  تبون  نیاربانب  دشاب ، یم  لاحم  نآ  لوا  ِدرف  نامه  يارب  یهانتمان  دوجو  ضرف  . 4
.تسا لاحم  ضرف  رگید  هلإ  ضرف  دنوادخ ، تاذ  ندوب 

یمن یقاـب  ریغ  يارب  ییاـج  سپ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  دوـجو  لـک  یهاـنتمریغ  دوـجو  نوـچ  : " دوـش هتفگ  هـک  نخـس  نـیا  هجیتـن  . 5
؛" نایملاع راگدیرفآ  تدحو   " هن تسا  دوجو " تدحو  " ؛" دراذگ
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چیه دوجولا  بجاو  تاذ  زا  ریغ  : " دیوگ یم  دوجو  تدحو  یعدـم  هک  تسا  نیا  دـنوادخ " تدـحو   " اب دوجو " تدـحو   " قرف و 
هکلب يدوـجوم ، هن  تسا و  يا  هدـیرفآ  هن  و  یتداـبع ، هن  تسا و  يدـباع  هن  و  یقوـلخم ، هن  تـسا و  یقلخ  هـن  تـسین ، راـک  رد  زیچ 
دقتعم یلو  دنک ؛" یم  هولج  یتروص  هب  هظحل  ره  هک  دنوادخ )  ) یهانتمان صخش  کی  دوجو  رد  تسا  رصحنم  یتسه  ملاع  تقیقح 

ءزج هن  دشاب ، یم  دنوادخ  هدـیرفآ  قولخم و  اعقاو  یتسه  ناهج  و  تسا ، دوجوم  اتقیقح  ملاع  : " دـیوگ یم  لاعتم  قلاخ  تدـحو  هب 
". وا هولج  هن  تسوا و  تروص  هن  و  وا ، ّلک  هن  تسا و  قلاخ 

نافرع هفـسلف و  لها  فراعم  ساسا  ایـشا ، یمامت  هب  تبـسن  وا  یتسه  تاذ و  يریگارف  دـنوادخ و  تاذ  ندوب  یهانتمان  هب  داـقتعا  . 6
دوـجو هب  داـقتعا  مهع ؟ ؟" ترتـع ناـهرب و   " هاگدـید زا  هکلب  درادـن ، مهیلع  هّللا  تاولـص  هرهاـط  ترتـع  فراـعم  هب  یطبر  تسا و 

.تسا لوقعمریغ  دودرم و  الماک  لاعتم " دنوادخ  تاذ  ندوب  تیاهن  یب   " و یهانتمان " "

یب دودحمان و  قلاخ  تاذ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  بلطم  نیا  زا  اما  تسا ، قولخم  دشاب  دودـحم  يزیچ  ره  هک  تسا  تسرد  . 7
يزجتم و تاذ  نوؤـش  صاوـخ و  زا  تیدودـحم " مدـع   " و تیدودـحم " : " دوـش هتفگ  هک  تسا  نیا  حیحـص  هکلب  تـسا ، تیاـهن 
، دودحمان هن  تسا و  دودحم  هن  وا  تسا ، يزجتم  يایشا  تاقولخم و  تافـص  هب  فاصّتا  زا  یلاعتم  دنوادخ ، دوجو  و  تسا ، قولخم 

.تساه نآ  همه  اب  فلاخم  نیابم و  و  ایشا ، همه  هدننیرفآ  قلاخ و  وا  هکلب 

هب وا  يدنمزاین  مدع  لاعتم و  راگدـیرفآ  تیقلاخ  كالم  هکلب  تسین ، وا  ِندوب  یهانتمان  هدـننیرفآ ، هب  دـنوادخ  زاین  مدـع  كالم  . 8
زا وا  دوجو  يرتارف  نامه  هدننیرفآ ، قلاخ و 

130 ص :
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لباق يزجتم  تاقولخم  اب  وا  یتاذ  نیابت  و  ددـع ، رادـقم و  ّلک و  ءزج و  نتـشادن  ِتهج  هب  یهانت ، مدـع  یهانت و  هب  فاصّتا  تیلباـق 
.تسا مدع  دوجو و 

دوجو ندوب  أدـبم  تسا  یهیدـب  .تسا  نآ  هدـننیرفآ  و  قلاـخ "  " هکلب دوـش ، عـقاو  ثداـح  ءدـبم "  " هک تسا  لاـحم  میدـق  تاذ  . 9
و لولعم " ّتلع و  نیب  تیخنس  بوجو   " هدعاق و  دحاولا "  " هدعاق دننام  یفسلف _ دعاوق  هکنانچ  تاقولخم  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ 

(1) .دریذپ یمن  لاعتم  قلاخ  دوجو  زا  قلخ  دوجو  حّشرت "  " و ّدلوت "  " يانعم زج  يریوصت  تسا  نآ  يایوگ  تحارص  هب  نآ  ریغ 

ناـشیا .دـننک  یم  میـسقت  یهاـنتمریغ "  " و یهاـنتم "  " مسق ود  هب  ار  نآ  هتـسناد و  بتارم  ياراد  یقیقح  ار  دوـجو  هفـسلف  لـها  . 10
قوف میـسقت  رگا  مییوگ : یم  کنیا  .دراد  توافت  يدوجو  تدحو  ِنافراع  اب  نانآ  بهذم  تهج  نیمه  هب  هک  دـننک  یم  اعدا  یهاگ 

هچ دشاب ، یم  دوجو  لصا  رب  دئاز  یهانت  مدع  فصو  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  یهانتم  يایشا  دوجو  سفن  سپ  تسا ، یعقاو  یمیـسقت 
ییاج تفر و  یم  نایم  زا  یهانتم  یـش ء  دوجو  ِناـکما  دوب ، یمن  دوجو  تقیقح  رب  دـئاز  یفـصو  یهاـنت  مدـع  فصو  رگا  هک  نیا 

هک دنریذپب  هفسلف  لها  دیاب  تسین  یعقاو  یمیسقت  روکذم  میسقت  رگا  و  دنام ؛ یمن  یقاب  یهانتمان  یهانتم و  هب  دوجوم  میـسقت  يارب 
ناشیا و بهذم  نیب  یتوافت  چیه 

131 ص :

تیقولخم هب  نیدقتعم  یهاگ  رگا  یلو  تسین ، یبسانم  ریبعت  لاعتم  دنوادخ  دروم  رد  ندوب " أدبم   " ناونع ندرب  راک  هب  هچ  رگ  - . 1
ِندوب ایـشا  دوجو  یّلجت  لّزنت و  أدبم  هن  تسا ، لاعتم  دنوادخ  تیقلاخ  نامه  ناشیا  روظنم  دـنرب  یم  راک  هب  ار  ریبعت  نیا  ایـشا  یعقاو 

.دهد یم  لیکشت  ار  ینافرع  یفسلف و  رّکفت  ساسا  هک  وا ،
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.دنام یمن  یقاب  دنا  هدرک  فارتعا  نآ  نالطب  هب  اهراب  هک  نافراع  ِدوجو  تدحو  بهذم 

، دـشابن نآ _  ندوب  موهوم  زا  رظن  فرـص  اب  یهانتمان _  دوجو  تقیقح  زا  جراخ  دـئاز و  یفـصو  یهانت ،" مدـع   " فصو رگا  . 11
يا هجیتن  نینچ  هب  مازتـلا  .دـشابن و  نکمم  جراـخ  رد  موهوم _  تقیقح  ناـمه  زج  يدودـحم _  یـش ء  چـیه  دوجو  هک  دـیآ  مزـال 

.دشاب یم  یهیدب  راکنا  قولخم ، دودحم و  يایشا  یقیقح  دوجو  راکنا  و  هدوب ، لقع  یهیدب  مکح  فلاخم 

تقیقح ره  دـننام  دوجو ، رد  فعـض  تدـش و  يانعم  و  تسین ، لوبق  لباق  نآ ، ندوب  بتارم  ياراد  دوجو و  تقیقح  کیکـشت  . 12
يرگید ریوصت  چیه  اه  نآ  دوجو  يازجا  رد  لضافت  و  ناصقن ، هدایز و  شریذپ  تهج  زا  ایـشا  توافت  يانعم  زا  ریغ  رگید ، يددـع 

(1) .دریذپ یمن 

: دیوگ یم  لولعم  ّتلع و  هرابرد  دوخ  هفسلف 

(2) .لولعملا مامت  یه  هّلعلا 

، تسا لولعم  لامک  مامت و  ّتلع ،" "

132 ص :

نمو نول ، یلإ  نول  نم  لقتنی  وأ  لاوزلاو  ّریغتلا  هلخدی  وأ  ّریغتی  وأ  دیبی  ّالإ  ءیش  سیل  ّهنإ  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - . 1
، دیحوتلا 115 ؛  / 1 یفاک ،  ) .نیملاعلا ّبر  ّالإ  هدایز ، یلإ  ناصقن  نمو  ناصقن ، یلإ  هدایز  نم  و  هفص ، یلإ  هفص  نمو  هئیه ، یلإ  هئیه 
رد ار  لاوز  رییغت و  هکنیا  اـی  دوش ،  یم  نوگرگد  دور و  یم  ناـیم  زا  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  (. 182  / 4 راونألا ، راحب  314 ؛

، ناصقن هب  ور  هدایز  زا  و  رگید ، یتفص  هب  یتفص  زا  و  رگید ، لکش  هب  یلکش  زا  و  رگید ، یگنر  هب  یگنر  زا  هکنیا  ای  تسا ، هار  نآ 
.نایملاع راگدرورپ  رگم  دور  یم  يدایز  هب  ور  ناصقن  زا  ای 
.169 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
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(1) .هیلع لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامتو 

.تسا ندوب  نآ  رب  دئاز  یش ء و  نامه  ِسفن  يانعم  هب  ندوب ،" مامت   " و

: دسیون یم  همکحلا " هیاهن  "

ّنأ نّیبت  دقو  هدایزو ، فیعضلا  یلع  دیدشلا  لمشی  نأ  کیکشتلا  یف  بجاولا  نم  ذإ  ریدتسملاو  میقتـسملا  نیب  فّعـضتو  دادتـشا  ال 
(2) .سکعلابو ریدتسملا  نّمضتی  میقتسملا ال 

نآ رب  تدایز  دشاب و  فیعض  رب  لمتشم  دیدش  هک  تسا  مزال  کیکشت  رد  اریز  تسین ؛ فعض  تدش و  ینحنم ، میقتسم و  طخ  نیب 
رب رد  ار  تسار  ّطخ  مه  ینحنم  ّطخ  و  هدوبن ، ینحنم  ّطخ  هدـنرادرب  رد  تسار  ّطخ  هک  دـش  نشور  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، هتـشاد  زین 

.درادن

: دراگن یم  ّتلع  هب  تبسن  لولعم  دوجو  فعض  يانعم  کیکشت و  ریسفت  رد  زین  همکحلا " هیاهن  یلع  هقیلعت  "

(3) .مادعألاب هبوشو  دوجولا  صقنب  لولعملا  فرعیف 

.تسا هتخیمآ  اه  مدع  اب  هتشاد و  ناصقن  دوجو  رد  هک  تسا  نیا  لولعم  ِتیلولعم  هناشن 

: دسیون یم  و 

(4) .ًاقلطم ًایمدع  ینعمو  ًاصقن  یضتقت  دوجولا ال  هقیقح  ّنإ 

.درادن یمدع  يانعم  دوبمک و  ناصقن و  هنوگ  چیه  ياضتقا  دوجو  تقیقح 

133 ص :

.177 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
مّلسم و يرما  میقتسم ، ّطخ  ود  نیب  فعض  تّدش و  دوجو  ایوگ  نخـس  نیا  رد  . 118 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2

! تسا هدش  هتشاگنا  هنع  غورفم 
.229 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 3

.همکحلا هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 4
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: دسیون یم  میکح " فراع و  هاگدید  زا  تدحو  "

(1) .تسا هدحاو  تقیقح  رهاظم  یلاجم و  قیض  هعس و  يانعم  هب  وا  دوهش  دهشم  فراع و  يآرم  رد  کیکشت 

: دسیون یم  دارملا " فشک  تاقیلعت  "

(2) .ءیش هتطیح  نع  ّذشی  الو  عیمجلل ، زئاح  ّیطاحإلا  ّیقیقحلا  قالطإلا  اذهو  ... 

.تسین نوریب  نآ  دوجو  هریاد  زا  زیچ  چیه  و  دراد ، رب  رد  ار  زیچ  همه  ریگارف ، یقیقح  قالطا 

: دیوگ یم  دوجو  تینارون  تدش و  يانعم  دروم  رد  يراوزبس " "

نیع توافتلا  هب  ام  ّنأل  هدحولا  یفانی  توافتلا ال  اذهو  امهوحنو  فعـضلاو  هدشلاب  هتوافتم  بتارم  تاذ  هدحاو  هقیقح  هدنع  دوجولا 
یّمس اذلو  زوعأو ، ّلقأ  هنادقفو  هبولـس  ناک  رزغأو  عسوأ  ناک  امّلک  هنادجوو  هتابثإ  هرئاد  ّنإ  ثیح  هدحولا  دّکؤی  لب  قافّتالا ، هب  ام 

(3) .هّیناملظ هرثک  تاّیهاملاو  هّینارون ، هرثک  هرثکلا  هذه 

بتارم ياراد  نآ _  دننام  و  ندوب _  فیعـض  نتـشاد و  توق  تهج  زا  هک  تسا  يدحاو  تقیقح  دوجو " [، " اردـصالم  ] وا رظن  رد 
تـسا يزیچ  نامه  ِنیع  تسا ، هدش  توافت  ببـس  هچنآ  اریز  درادن ، نآ  تدـحو  اب  یتافانم  اه  توافت  نیا  هّتبلا  دـشاب ، یم  توافتم 

هدنشوج رت و  عیـسو  نآ  ییاراد  دوجو و  هنماد  هچ  ره  اریز  دنک ، یم  زین  دیکأت  ار  تدحو  يانعم  هکلب  دشاب ، یم  تدحو  ببـس  هک 
ینارون يرتشیب  ار  يرتشیب  نیا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دوب و  دـهاوخ  رت  باـیان  رت و  مک  نآ  ياـهدوبمکو  اـه  نتـشادن  دـشاب ، رت 

.یناملظ يرتشیب  ار  تایهام  و  دنا ، هدیمان 

134 ص :

.61 میکح ، فراع و  هاگدید  زا  تدحو  نسح ، هداز ، نسح  - . 1
.502 دارملا ، فشک  تاقیلعت  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2

.71  / 1 رافسا ، هیشاح  - . 3
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: دیوگ یم  و 

هّیعـسوألاو هّیلمـشألا  نع  هفـشاک  هّیدوجولا  هقیقحلا  لصأ  یف  امهریغو  رّخأتلاو  مّدـقتلاو  فعـضلاو  هدـشلا  ثیح  نم  یتلا  هرثکلا  ّنإ 
(1) .دوجولا بلس  وه  امب  بلسلا  دقفو 

نایب دراد ، دوجو  ود _  نآ  ریغ  و  یسپ _  یـشیپ و  فعـض و  تدش و  ثیح  زا  يدوجو ، تقیقح  لصا  رد  هک  يا  يرتشیب  ترثک و 
.دشاب یم  تسا _  دوجو  دوبمک  هکنیا  ثیح  زا  دوبمک _  نتشادن  و  رتشیب ، تعسو  لومش و  هدننک 

: تسا هدمآ  همکحلا " هیاهن  هقیلعت   " رد و 

دوجوملل روضح  ال  ّهنأب : لاکـشإلاو  .ّيّدام  دوجوم  ّهنأ  امب  ّيّداملا  دوجوملاب  هّقلعت  نکمیف  ًاّیروضح  ًاـملع  مولعملاـب  هّلعلا  ملع  اـّمأو 
(2) .ضیفملا لعافلل  اهروضح  یفانت  ضعب ال  نع  اهضعب  هئازجأ  هبوبیغ  ّنأب  عفدنم  ملاعلل ؟ ًارضاح  نوکی  فیکف  هسفنل  ّيّداملا 

هک لاکـشا  نیا  .دریگب و  قلعت  شندوب  يداـم  نیع  رد  مه  يداـم  دوجوم  هب  یّتـح  هک  تسا  نکمم  لوـلعم ، هب  ّتلع  يروـضح  ملع 
نیا خـساپ  دـشاب ، رـضاح  ملاع  يارب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  درادـن  روضح  مه  شدوخ  يارب  یّتح  يداـم  دوجوم  دوش : هتفگ 

.درادن ضیفم  لعاف  يارب  نآ  روضح  اب  تافانم  رگید ، یضعب  زا  يدام  دوجوم  يازجا  زا  یضعب  ندوب  بیاغ  هک : تسا 

، ضیفملا هلعاف  نع  هتبوبیغ  مزلتـسی  هتاذ ال  نع  ّيّداملا  ءیـشلا  هبوبیغ  ّنإو  مزـال ، ریغ  ریغلاـب  ّيروضحلا  ملعلا  یف  مولعملا  درجت  ّنإ 
ّالإ کلذ  ّمتی  الو  هملکلا ، ینعم  مامتب  هب  هطیحمو  هیلع  هنمیهم  یهف  هّلعلاب  طبرلا  نیع  اـّلإ  سیل  ًادّرجم  وأ  ناـک  ًاـّیّدام  لولعملاو  فیک 

(3) .اهدنع هروضحب 

بیاغ و  دشاب ، درجم  مولعم  هک  تسین  مزال  ریغ  هب  يروضح  ملع  دروم  رد 

135 ص :

.22  / 6 رافسا ، هیشاح  - . 1
.352 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 2
.395 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 3
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هچ دشاب و  يدام  هچ  لولعم _  هکنیا  هچ  دشاب ، بیاغ  مه  شـضیفم  لعاف  زا  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  شدوخ ، زا  يدام  یـش ء  ندوب 
لولعم هدـنرادربرد  طیحم و  ّطلـسم و  هملک _  يانعم  مامت  هب  ّتلع _  نیاربانب ، تسین ؛ يرگید  زیچ  ّتلع  هب  طـبر  نیع  زج  درجم _ 

.دشاب هتشاد  روضح  ّتلع  تاذ  رد  لولعم  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  رما  نیا  و  تسا ،

، ددع و  رون ، تقیقح  دننام  دنا  هدرک  دانتسا  نآ  هب  دوجو  کیکشت  هلأسم  نییبت  يارب  نافرع  هفـسلف و  لها  هک  مه  ییاه  لاثم  یمامت 
.دشاب یم  ناصقن  هدایز و  تهج  زا  اهنت  اه  نآ  دارفا  فالتخا  هک  دنتسه  ییاهزیچ  ...و  طخ ، و  تکرح ، و 

يدوجو دـنوادخ  يارب  دنـشوک  یم  نافرع  هفـسلف و  لها  مه  زاب  هک  تسا  تفگـش  یتاحیرـصت ، دـعاوق و  ینابم و  نینچ  دوجو  اـب  ]
: دنیوگ یم  هکنانچ  دنهد ، هئارا  ناکم  نامز و  مسجو و  هدام  لک و  ءزج و  نتشاد  زا  درجم 

فعـضل اومّهوت  ناـفرعلا ، ماـقم  اوـغلبی  ملو  ءاـفرعلا ، ءاـملعلا  قـیرط  اولّـصحی  مل  نیذـّلا  نیدـّلقملا  نیفّوـصتملا  نم  هلهجلا  ضعب  ّنإ 
ماقمب ءاـفرعلا  هنـسلأب  هتوعنملا  هّیدـحألا  تاذـلل  لـعفلاب  قّقحت  ـال  نأ  مهـسوفن ، یلع  مهولا  ناطلـس  هبلغو  مهتدـیقع  نهوو  مهلوقع 

هّللاو هّیسحلاو ، هّیناحورلا  اهاوقو  هروصلا  ملاع  وه  قّقحتملا  لب  یلاجملاو ، رهاظملا  نع  ًهدرجم  بویغلا  بیغو  هّیوهلا  بیغو  هّیدحألا 
رمألا اذه  هبـسنو  ملعلا ، نم  هبترم  یندأ  هل  نم  هب  هّوفتی  ال  هفرـص ، هقدنزو  حیـضف  رفک  لوقلا  کلذو  ...هنودب  عومجملا ال  رهاظلا  وه 

هلهجلا ّنظ  ببس  نوکی  نأ  دعبی  الو  مهرئامضو ، مهرارسأ  اهنع  یشاحتی  میظع ، کفإو  ضحم  ءارتفا  مهئاسؤرو  هّیفوصلا  رباکأ  یلإ 
ام ًاریثک  مّهناف  یلقعلا ، ماعلا  ینعملا  یلع  هراـتو  لـماشلا ، قلطملا  یلع  هراـتو  ّقحلا ، تاذ  یلع  هراـت  دوجولا  قـالطإ  رباـکألا  ءـالؤهب 

(1) .اهماکحأ هیلع  يرجیف  هّصاخلا ، تادوجولاو  تانّیعتلا  بتارم  یلع  هنولمحیف  ّینوکلا ، ّیّلظلا  ینعملا  یلع  دوجولا  نوقلطی 

136 ص :

.345 رافسا ، اردصالم ، - . 1
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هدیسرن نافرع  ماقم  هب  هدرواین و  تسد  هب  ار  فراع  ناملاع  شور  دنروک و  نادان و  یلو  دنراد  فوصت  ياعدا  هک  یناسک  زا  یخرب 
نابز رد  هک  تیدحا _  تاذ  دـنا : هدرک  نامگ  شیوخ ، سوفن  رب  مهو  هاشداپ  هبلغ  هدـیقع و  یتسـس  لوقع و  فعـض  يور  زا  دـنا ،

اه هولج  اهرهظم و  زا  راـنک  رب  یلعف  ِدوجو  ياراد  تسا  ناـهن  رد  یناـهن  تیوه و  یناـهن  تیدـحا و  ماـقم  هب  فوصوم  ناـفرع  لـها 
رهاظ هعومجم  نامه  دـنوادخ  و  دـشاب ، یم  نآ  یـسحو  یناـحور  ياوق  اـه و  تروص  ملاـع  ناـمه  تسا  قّقحتم  هک  هچنآ  و  هدوبن ،

دـشاب ملع  هبترم ي  نیرت  تسپ  ياراد  هک  یـسک  تسا ، فرـص  هقدنز ي  اوسر و  رفک  راتفگ ، نیا  ...درادن  يدوجو  نآ  زج  تسا و 
تـسا یگرزب  تمهت  ضحم و  يارتفا  نایفوص ، ياسؤر  ناگرزب و  هب  رما  نیا  ِنداد  تبـسن  و  دـنک ، یمن  هدولآ  نآ  هب  ار  دوخ  ناهد 
دوجو قالطا  هک  دـشاب  نیا  ناگرزب  هرابرد ي  نانادان  نامگ  نیا  ببـس  هک  تسین  دـیعب  .تسا  رانکرب  نآ  زا  ناشیا  دوجو  نطاب  هک 
رایـسب ناشیا  اریز  یلقع ؛ ماع  يانعم  رب  رگید  یهاگ  و  تسا ، زیچ  همه  لماش  هک  یقلطم  رب  یهاـگ  و  دوش ، یم  قح  تاذ  رب  یهاـگ 

، دـننک یم  لمح  صوصخم  تادوجو  تانیعت  بتارم  رب  ار  نآ  سپ  هدرک ، قـالطا  يا  هیاـس  دوجو  ياـنعم  رب  ار  دوجو  هک  دوش  یم 
.دوش یم  يراج  نآ  رب  اه  نآ  ماکحا  اذل 

تالاکـشا زا  رارف  هار  هک  دینیبب  ینـشور  هب  ات  دـینک  لمأت  روکذـم  لئاسم  رد  نافرع  هفـسلف و  لها  تاحیرـصت  ینابم و  رد  رگید  راب 
: دیوگ یم  احیرص  یبرع  نبا   (1) .تسین نکمم  ییاهر  نآ  زا  زگره  ار  ناشیا  هک  تسا  یتسب  نب  قوف 

137 ص :

دنوادـخ تاذ  رد  ار  تایدامو  ماسجا  همه  دریذـپب و  زین  ار  قوف  نخـس  دـیاب  دـشاب  هتفریذـپ  ار  یفـسلف  ینابم  سک  ره  هچ  رگ  - . 1
در رد  هدرمش و  تفاخس  ِتیاهن  رد  ار  هدیقع  نیا  اردصالم  دوخ  امأ  ًاریبک _  ًاّولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  و  دنادب _  رـضاح  دوجوم و 

ایشا همه  : " دنیوگ یم  اجنیا  رد  هفسلف  لها  (. 225 هیشرع ،  ) .ًالوقعم مّسجملاو  ًامّـسجت ، لوقعملا  نوکی  نأ  لاحمف  دیوگ ...: یم  نآ 
اما دـنراد ." روـضح  دوـجو و  دـنوادخ  تاذ  رد  متأ  یلعأ و  وـحن  هب  و  دوـخ ، دوـجو  ِدودـح  نودـب  تاـیدام _  ماـسجا و  یّتـح  _ 

هّینامسجلا تانّوکملا  هذه  لوقی  نم  لوق  یلإ  غصت  الو  دیوگ : یم  تسا و  فرتعم  زین  اه  خساپ  هنوگ  نیا  ساسا  نالطب  هب  اردصالم 
کلذو .هّریغتم  ریغ  هتباث  هتوکلم  ملاعو  لّوألا  أدبملا  نم  اهقوف  ام  یلإ  هفاضإلاب  اهّنکل  هّریغتم ، هّینامسج  اهسفنأ  دودح  یف  تناک  ناو 
ءیـشلا هّیّدامو  هدوجو ، تاّیـصوصخ  نع  هرابع  ًاّیّدام  ءیـشلا  نوکو  هفاـضإلا ، ضورعب  لّدـبتی  ـال  هسفن  یف  ءیـشلا  دوجو  وحن  نـأل 
ضرعلا هّیـضرع  اذـکو  دـحاو ، ءیـش  ّصاـخلا  هدوجوو  رهوجلا  هّیرهوج  ّنأ  اـمک  تاذ ، نع  نیتجراـخ  نیتفـص  اـسیل  اـهنع  هدّرجتو 

رد (. 225 هیـشرع ،  ) .نیرابتعاب ًاّیّدامو  ًادّرجم  نوکی  کلذک ال  نیرابتعاب ، ًاضرعو  ًارهوج  نوکی  ًادحاو ال  ًادوجو  ّنأ  امکف  هدوجوو ،
هّتبلا هک  اه ، خـساپ  هنوگ  نیا  نالطب  هب  رگید  فرط  زا  و  دراد ، یمنرب  تسد  یفـسلف  ینابم  زا  فرط  کی  زا  هک  اردـصالم _  اـجنیا 
ِدوجو نایئاطـسفوس _  دـننامه  ییوج _  هراـچ  ماـقم  رد  تسا ،_  هدرک  فارتـعا  دـشاب  یم  دروم  نیا  رد  هفـسلف  لـها  باوـج  اـهنت 

معن دیوگ : یم  وا  دندوجوم !! دنوادخ  تاذ  رد  هک  درادنپ  یم  ییایشا  ياه  هیاس  ار  اهنآ  و  هدرک ، راکنا  ار  سوسحم  يایـشا  یقیقح 
دقو .ًاهّجوم  ناکل  ضرعلاب ، همولعم  اضیأ  یه  اهتّیعبتبو  تاذلاب ، هقرافملا  اهروصب  یلاعت  هدنع  هرـضاح  هّیّداملا  هروصلا  هذـه  لیق  ول 
 _ 225 هیشرع ، اردصالم ،  ) .لصألا یلإ  ّلظلا  هبسنک  هّللا  دنع  ام  یلإ  اهتبـسنو  ءایـشألا ، نم  هلّـصأتملا  قئاقحلا  یه  هّللا  دنع  ام  ّنأ  ّرم 

یئاطـسفوس مزلتـسم  هدیقع  نیا  ایناث : .ددرگ  یم  رت  مکحم  هکلب  هدـشن ، عفر  لاکـشا  الوا : خـساپ  نیا  اب  هک  تسا  نشور  هّتبلا  (. 226
رگا و  دنوش ، عقاو  مولعم  تسین  نکمم  مه  ضرعلاب  سپ  دنضحم  یـش ء  ایـشا ال  رگا  اثلاث : .تسا  ایـشا  یقیقح  دوجو  راکنا  يرگ و 
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دوجو و  هدرک ، جراخ  دناد  یم  یهانتمان  ار  نآ  هک  يدـنوادخ  تاذ  رد  دوجو  روضح و  زا  ار  اهنآ  اردـصالم  هنوگچ  دـنراد  تیئیش 
، سوسحم ِتاقولخم  ایـشا و  هب  دنوادخ  ملع  هک  دیآ  یم  مزال  اعبار : دـنک !؟ یم  ایـشا  نآ  ریغ  هب  دودـحم  ار  دوخ  یهانتمان  دـنوادخ 

.دشاب یلوصح 
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نمف یلاعت ، ّقحلا  تاذ  قرافت  مل  یلاعت  ّقحلا  هّیدنعو  یلاعت ، ّقحلا  هّیدنع  قرافت  مل  ءایـشألا  نئازخو  اهنئازخ ، قرافت  مل  ءایـشألا  ّنإ 
(1) .عومجملا هّیدحأ  ّالإ  هّیدحأ  نوکلا  یف  امو  عومجملا ، دهش  دقف  هثالثلا  رومألا  هذه  نم  هدحاو  دهش 

تاذ زا  ندوب ،" یلاعت  ّقح  دزن   " .دنا و هتـشاذگناو  ار  ندوب " یلاعت  قح  دزن  ، " ایـشا نئازخ  .دنا و  هدـشن  ادـج  دوخ  نئازخ  زا  ایـشا ،
رد .تسا و  هدرک  هدـهاشم  ار  هس  ره  دـنک ، هدـهاشم  ار  هناگ  هس  روما  نیا  زا  یکی  سک  ره  سپ  .تسا  هتـسجن  تقرافم  یلاـعت  قح 

.درادن دوجو  عومجم " تیدحا   " زج یتیدحا  چیه  دوجو  هنحص 

: دسیون یم  میکح " فراع و  هاگدید  زا  تدحو   " و

عمج تیدـحا  تایـصوصخ و  نیا  يارو  یتقیقح  اه  نآ  يارب  تسار  ایـشا  هک  يا  هیطاحا  روص  هیعومجم و  تئیه  هک  تسین  کـش 
[(2) .تسین اه  نآ 

: دبای یم  همادا  نینچ  بلطم  هّیهلإلا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد 

ریغلا هقلطملا  هّیهولألا  ّنأل  هتدحوب ، دهشی  هتّیهولأ  يأ  وُه ،> َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  : > یلاعت هلوق  نم  دافتـسی  نأب  ّيرحلا  وه  اذهو 
.ًالصأ هضرفل  لاجم  الو  یلاعت ، هل  کیرش  ّهنأب ال  هدهاش  نوکت  هیهانتملا ،

توبثلا لصأ  یف  کلذک  ّهنأ  امک  دیحوتلا _  یف  هسفن  لیلد  یلاعت  وهف 
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نمف یلاعت ، ّقحلا  تاذ  قرافت  مل  یلاعت  ّقحلا  هّیدنعو  یلاعت ، ّقحلا  هّیدنع  قرافت  مل  ءایـشألا  نئازخو  اهنئازخ ، قرافت  مل  ءایـشألا  ّنإ 
(1) .عومجملا هّیدحأ  ّالإ  هّیدحأ  نوکلا  یف  امو  عومجملا ، دهش  دقف  هثالثلا  رومألا  هذه  نم  هدحاو  دهش 

تاذ زا  ندوب ،" یلاعت  ّقح  دزن   " .دنا و هتـشاذگناو  ار  ندوب " یلاعت  قح  دزن  ، " ایـشا نئازخ  .دنا و  هدـشن  ادـج  دوخ  نئازخ  زا  ایـشا ،
رد .تسا و  هدرک  هدـهاشم  ار  هس  ره  دـنک ، هدـهاشم  ار  هناگ  هس  روما  نیا  زا  یکی  سک  ره  سپ  .تسا  هتـسجن  تقرافم  یلاـعت  قح 

.درادن دوجو  عومجم " تیدحا   " زج یتیدحا  چیه  دوجو  هنحص 

: دسیون یم  میکح " فراع و  هاگدید  زا  تدحو   " و

عمج تیدـحا  تایـصوصخ و  نیا  يارو  یتقیقح  اه  نآ  يارب  تسار  ایـشا  هک  يا  هیطاحا  روص  هیعومجم و  تئیه  هک  تسین  کـش 
[(2) .تسین اه  نآ 

: دبای یم  همادا  نینچ  بلطم  هّیهلإلا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد 

ریغلا هقلطملا  هّیهولألا  ّنأل  هتدحوب ، دهشی  هتّیهولأ  يأ  وُه ،> َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  : > یلاعت هلوق  نم  دافتـسی  نأب  ّيرحلا  وه  اذهو 
.ًالصأ هضرفل  لاجم  الو  یلاعت ، هل  کیرش  ّهنأب ال  هدهاش  نوکت  هیهانتملا ،

توبثلا لصأ  یف  کلذک  ّهنأ  امک  دیحوتلا _  یف  هسفن  لیلد  یلاعت  وهف 

139 ص :

.30  _ 29 هفرعملا ، باتک  یبرع ، نبا  - . 1
.1379 لوا ، پاچ  ، 66  _ 64 میکح ، فراع و  هاگدید  زا  تدحو  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2
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فرـص ّهنإ  ثیحو  هّلحم _  یف  امک  ًاّیلزأ _  ًابوجو  هتاذـب  بجاو  وهف  ءیـش  هبوشی  يذـلا ال  ّقحلا  دوجولا  نأل  نیقیّدـصلا _  ناهربب 
.رّرکتی الو  یّنثتی  قلاخلا ال  بجاولاف  رّرکتی ، ءیشلا ال  فرصو  دوجولا 

ّرـش وه  اذـهو  رخآ ، ءیـش  نادـقفو  ءیـش  نادـجو  نم  ًاّبکرم  راص  ّالإو  ًائیـش  دـقفی  ـال  ضحملا  طیـسبلاو  ضحم ، طیـسب  ّهنإ  ثیحو 
دحاو ّلک  نوکی  نأ  مزل  ّالإو  یناثلا ، بجاولا  ضرفل  ذئنیح  لاجم  الف  ًالـصأ  هطاسبلا  یلإ  هعوجر  مدـعل   (1)  _ لیق امک  بیکارتلا _ 

(2) .ًاطیسب ًاّبکرم ال  ریصیف  هقیقشل ، ًادقافو  هسفنل  ًادجاو  امهنم 

.دوش هدافتسا  دشابن " يدوبعم  وا  زج  هک  دهد  یم  تداهش  دنوادخ  : " یلاعت دنوادخ  هتفگ  نیا  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دش  هتفگ  هچنآ 
و هدوبن ، یکیرـش  چیه  ار  وا  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  یهانتم ، ریغ  قلطم  تیهولا  اریز  دشاب ، یم  شتینادـحو  رب  دـهاش  شتیهولا  ینعی 

.دنام یمن  یقاب  وا  ریغ  دوجو  ضرف  يارب  یلاجم 

اریز دـشاب _  نینچ  زین  نیقیدـص  ناهرب  ساسا  رب  توبث  لصا  رد  هکناـنچ  تسا _  دوخ  دـیحوت  رب  لـیلد  یلاـعت ، يادـخ  دوخ  سپ 
نوچ و  دراد ، یلزا  یتاذ  ِدوـجو  تسا _  هدـش  هتفگ  زین  دوـخ  ياـج  رد  هک  ناـنچ  تسین ، هتخیمآ  وا  اـب  زیچ  چـیه  هک  یّقح  دوـجو 
یمن رارکت  مود و  زین  قلاـخ  ِدوـجولا  بجاو  سپ  تسین ، رارکت  لـباق  دـشاب  فرـص  هک  يزیچ  ره  تـسا و  فرـص  دوـجو  دـنوادخ 

.دریذپ

نیا هک  دش ، یم  نتشادن  نتـشاد و  زا  بکرم  هنرگ  درادن و  نادقف  هنوگ  چیه  ضحم  طیـسب  و  تسا ، ضحم  طیـسب  دنوادخ  نوچ  و 
، دشاب یم  بیکرت  عون  نیرتدب  تسا  رافسا  هیشاح  رد  يراوزبس  میکح  نآ  هدنیوگ  و  تسا _  هدش  هتفگ  هکنانچ  نتـشادن  نتـشاد و 
ود نآ  زا  مادـک  ره  هنرگو  دـنام ، یمن  یقاـب  مود  بجاو  دوجو  ضرف  يارب  ییاـج  سپ  تشگ  دـهاوخن  زاـب  تطاـسب  هب  الـصا  اریز 

.طیسب هن  دش  یم  بکرم  هجیتن  رد  و  هدش ، دوخ  ياتمه  دوجو  دقاف  و  دوخ ، دوجو  ياراد 
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: لاکشا دقن و 

ددعتم و دناوت  یمن  دوخ  هب  دوخ  درادن  لک  ءزج و  رادقم و  هک  یتاذ  و  تسا ، ازجا  رادـقم و  دوجو  رب  عرف  ّرثکت ، ددـعت و  ناکما  . 1
.تسا لاحم  اتاذ  وا  يارب  کیرش  ریظن و  هیبش و  هنوگ  ره  دوجو  ضرف  و  دشاب ، ّرثکتم 

و ازجا " و" رادـقم "  " و لـک "  " و ءزج "  " هـک تـسا  شیوـخ  تاذ  تدـحو  رب  لـیلد  تـهج  نـیا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  تاذ  نیارباـنب 
وا يدوجو " هعـس   " و یهانت " مدع   " هکنیا هن  تسین ، وا  یلاعتم  تاذ  اب  یتبـسن  ار  " دییقت  " و قالطا "  " و یهانت " مدـع   " و یهانت " "

.دشاب هتشاذگن  یقاب  کیرش  دوجو  يارب  ییاج 

هدیمان نیقیدص " ناهرب   " دیاب هک  یناهرب  نآ  هدوبن و  حیحـص  قلاخ  يدوجو  یهانت  مدع  قالطا و  يانعم  هب  روکذم  هیآ  لیوأت  اذـل 
ریداقم تاقولخم و  تافـص  هب  فاصّتا  زا  یلاعتم  ار  دـنوادخ  نآ  ساسا  رب  تسا و  هدومرف  هماقا  یحو  بتکم  هک  تسا  یناهرب  دوش 

رگیدکی نیع  هکلب  خنس  مه  هیبش و  ار  قلخ  قلاخ و  تسا و  نافرع  هفـسلف و  لها  عارتخا  هک  ناکما " بوجو و   " ناهرب هن  دناد ، یم 
راکنا ار  تقلخ  شنیرفآ و  یعقاو  يانعم  و  دراگنا ، یم  دنوادخ  دوجو  اب  مزالم  یلزا و  میدـق و  ار  ایـشا  همه  ملاع و  دوجو  هتـسناد ،

...و دنک  یم 

لوقعمریغ ضقانتم و  دوخ  سفن  رد  دوش  بوسحم  لاعتم  دـنوادخ  تدـحو  لـیلد  هچناـنچ  ررکتی ،" ـال  ءیـشلا  فرـص   " هدـعاق . 2
لاحم تسا و  يرابتعا  رما  کی  قالطا  تفارـص و  اما  تسا ، ایـشا  یعقاو  قادصم  تایـصوصخ  زا  دوجو  رد  ررکت  اریز  دوب ، دهاوخ 

یجراخ دوجو  ینیع و  قّقحت  رد  دشاب  هتـشاد  ار  دییقت  قالطا و  تیلباق  هک  يدوجوم  ره  .دشاب  هتـشاد  قادـصم  جراخ  رد  هک  تسا 
قادصم جراخ  رد  قلطم  دوجوم  .دوب و  دهاوخ  ررکت  لباق  هدوب و  دیقم  دوخ 
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.دشاب هتشاد  انعم  نآ  دوجو  ررکت  عانتما  هب  مکح  هک  درادن 

نیرتـگرزب و  تسا ، یجراـخ  دوجو  رد  یـش ء  ندوب " يّزجتم   " ناـمه بیکرت ، یقیقح  ياـنعم  اـهنت  هکلب  بیکرت ، عون  نیرتدـب  . 3
و دراد ، دوخ  دوجو  هطیح  رد  ار  تاـنکمم  همه  ناـیعا  هدـش و  ضرف  یهاـنتمان  هک  تسا  يدوـجوم  ناـمه  بکرم ، یـش ء  قادـصم 

.دوش یم  هدرمش  یلعا  متا و  وحن  هب  ول  و  زیچ _  همه  تالامک  دجاو 

هب ار  تطاسب " ، " تغل فرع و  اب  تبسانم  نودب  یّتح  ناهرب و  ياضتقم  فالخ  رب  نافرع  هفسلف و  هک  تسا  يراکـشآ  هابتـشا  نیا  و 
ياـنعم هب  ار  بـیکرت "  " و ندوـب ؛" ایـشا  هـمه   " ياـنعم هـب  هجیتـن  رد  و  ینیع ،" دوـجو  رد  قـالطا   " و تیدودـحم " مدـع   " ياـنعم

ماسجا و یّتح  يدوجوم  چیه  هک  دنک  یم  اعدا  بیکرت  يانعم  رد  فیرحت  نیا  ساسا  رب  ،و  دنک یم  انعم  یهانت "  " و تیدودـحم " "

دنوادخ تاذ  رد  ایشا  دوجو  روضح و  نیا  و  تسین ، جراخ  دنوادخ  دوجو  هطیح  زا  فلتخم ، يازجا  ناکم و  نامز و  ياراد  ِتایدام 
لقع و بتکم   " نیب فالتخا  درادن !؟ یفانت  هنوگ  چیه  وا  ندوب  یهانتمان  يانعم  هب  وا  دوجو  تطاسب  اب  هتشادن ، یلاکـشا  چیه  لاعتم 

تاملک نداد  رییغت  اب  هک  تسین  یظفل  یفالتخا  دنوادخ  تاذ  بکرت  تطاسب و  يانعم  دروم  رد  نافرع " هفسلف و  بتکم   " اب یحو "
یمن لطاب  ّقح و  نیب  یتوافت  چیه  دوب  یم  تسرد  لح  هار  نیا  رگا  تسا  یهیدب  .درک  عفر  ار  ود  نآ  نیب  فالتخا  ناوتب  تاریبعت  و 

.تسناد قح  نیع  نآ  ِتارابع  ظافلا و  رییغت  اب  ار  یلطاب  ره  دوب  نکمم  دنام و 

: دسیون یم  همکحلا " هیاهن  "

...هّیمهولا وأ  هّیلقعلا  وأ  هّیجراخلا  ءازجألا  ههج  نم  ...بیکرتلاو  هطاسبلا  ریغ  دوجولا  یف  بیکرتلاو  هطاسبلا  نم  عون  ...ینعملا  اذـهو 
عسّتاو اهدودح  ّتلق  بتارملا  یلعأ  نم  ًابرق  تدازو  تجرع  امّلک  ...هبترملا  ّنإ 
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(1)  . هیاهن ریغ  نم  قلطمو  دیدحت  ریغ  نم  ّيدوجو  لامک  ّلک  یلع  هلمتشم  یهف  بتارملا  یلعأ  غلبی  یّتح  اهدوجو 

یم یمهو  ای  یلقع  ای  یجراخ  يازجا  تهج  زا  بیکرت  تطاسب و  زا  ریغ  هک  تسا  دوجو  رد  بیکرت  تطاسب و  زا  یعون  ...انعم  نیا 
...دشاب

هکنیا ات  ددرگ ، یم  رت  عیـسو  شدوجو  و  دوش ، یم  رتمک  شدودـح  دوش ، رت  کیدزن  بتارم  نیرتالاب  هب  دور و  رتـالاب  هبترم  هچ  ره 
 . یتیاهن دح و  هنوگ  ره  نودب  يدوجو ، تالامک  همه  رب  تسا  لمتشم  نآ  هک  دسرب ، بتارم  نیرتالاب  هب 

هتشاد دناوت  یم  یحیحـص  يانعم  هچ  شنیرفآ  تقلخ و  دشاب ، زیچ " همه  دجاو   " و تیاهن " یب  ِقلطم  دوجو   " دنوادخ تاذ  رگا  . 4
: دراگن یم  دوخ  روکذم  باتک  تسناد !؟ مه  تیقلاخ  ناونع  ّقحتسم  ار  دوجولا  بجاو  ناوتب  نآ  ساسا  رب  هک  دشاب 

نأو ّدـب  ضورفملا ال  یناثلا  ًاذإ  هریغل ، لاجم  الف  هّلک  دوجولا  کلم  دـق  یهانتملا  ریغلا  قلطملا  ّنأل  هل ، کیرـش  دـحاو ال  قلاـخلا  ّنإ 
ْیَش ء> ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  : > هناحبس لاق  امک  ًاقلطم ، قلاخلا  وهف  ًالصأ  هنم  روکذملا  قلطملا  ریغل  مهس  الو  مهس ، دوجولا  نم  هل  نوکی 

(2) .هتقلخو هتمحر  هعسل  لومشمو  یلاعت ، هّلل  قولخم  وهف  ءیشلا ؛ مسا  هیلع  قدص  نمف 

، تسین وا  ریغ  دوجو  يارب  یلاجم  هدـش و  لماش  ار  دوجو  همه  یهانتمریغ ، قلطم  اریز  درادـن ، یکیرـش  تسا و  دـحاو  قلاخ ، اـنامه 
یب قلطم  دوجوم  نآ  زا  ریغ  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  زا  یمهـس  دـیاب  راچان  هب  میا  هدرک  ضرف  هک  یمود  زیچ  نآ  هک  ارچ 
زیچ همه  قلاـخ  دـنوادخ  : " دـیامرف هناحبـس  وا _  دوخ  هکناـنچ  تسوا ، اـقلطم  قلاـخ  سپ  تسین  دوجو  زا  یمهـس  چـیه  ار  تیاـهن 

وا شنیرفآ  تمحر و  تعسو  لومشم  و  تسا ، یلاعت  يادخ  قولخم  دشاب ، قداص  نآ  رب  ءیش "  " مسا هک  زیچ  ره  سپ  تسا ،"
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.دشاب یم 

: هک تسه  شسرپ  نیا  ياج  کنیا 

زا یمهـس  هچ  قولخم  دـشاب ، هتـشاذگن  یقاب  دوخ  ریغ  يارب  ییاج  هدرک و  رپ  ار  دوجو  همه  یهاـنتمان ، قلطم  دوجو  هک  یتروص  رد 
باقع باوث و  یهن و  رما و  فیلکت و  دروم  دشاب و  لاعتم  دنوادخ  قولخم  و  دیآ ، قداص  نآ  رب  یـش ء  مسا  ات  تشاد  دـناوت  دوجو 

.دریگ رارق  شاداپ  ازج و  و 

یم هنوگچ  سپ  تسین ، دنوادخ  ریغ  دوجو  يارب  یلاجم  چیه  و  درادن ، دوجو  زا  یمهس  يزیچ  چیه  لاعتم  دنوادخ  تاذ  زا  ریغ  رگا 
!؟ تسا دنوادخ  قولخم  داهن  ناوت  نآ  رب  یش ء  مان  هک  زیچ  ره  تفگ : ناوت 

دوجولا بجاو  تابثا  یفسلف  ناهرب  دقن 

زا یخرب  دـنوادخ و  دوجو  تابثا  ناهرب  هرابرد  یفـسلف  تارظن  تاقیقحت و  نیرخآ  زا  يا  هنومن  هب  یهاگن  تسا  هتـسیاش  اـجنیا  رد 
.میشاب هتشاد  نآ  تالاکشا 

: دنیوگ یم  هفسلف  لها 

رت نیئاـپ  نآ  زا  يا  هبترم  رتـالاب و  نآ  زا  يا  هبترم  میریگب ، رظن  رد  هک  ار  نآ  زا  يا  هبترم  ره  تسا و  بتارم  ياراد  یتقیقح  دوجو ،
زا جراخ  ینییاپ ، هبترم  ره  ِدوجو  .تسا  دوخ  زا  رت  نییاپ  هبترم  ّتلع  و  دوخ ، زا  رتـالاب  هبترم  ِلولعم  يا  هبترم  ره  ِدوجو  .دراد  دوجو 
یب هکلب  تیاهن ، یب  هک  دوجو _  هبترم  نیرتـالاب  .درادـن  نآ  زا  لقتـسم  ادـج و  دوجو  تسین و  دوخ  زا  رتـالاب  هبترم  يدوجو  هطیح 
چیه تسا و  لک  رب  طـیحم  ینعی  لـک ، ّتلع  دوجولا و  بجاو  هک  تسا  دـنوادخ  دوجو  ناـمه  تسا _  تیاـهن  یب  زا  رتارف  تیاـهن 

زا جراخ  يزیچ 
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(1) .تسین نآ  دوجو 

: لاکشا دقن و 

لباـق نآ  زا  رتارف  يا  هبترم  دوـش  ضرف  هک  نآ  زا  يا  هبترم  ره  هک  يا  هنوـگ  هب  دـشاب _  بـتارم  ياراد  هـک  یتـقیقح  لوا ) لاکـشا 
هبترم دوجو  هب  تسا  لاحم  یتقیقح  نینچ  .دوش  یم  هدیمان  اتـسیا ) ریغ   ) یفقی یهانتمان ال  هدوب و  يددع  يا  هلـسلس  دـشاب _  روصت 

ار نآ  مان  دشاب  نکمم  هکنیا  ات  دشاب ، یقیقح ) یهانتمان  دوجو  یتاذ  تیلاحم  زا  رظن  فرص  اب   ) یقیقح یهانتمان  هک  دوش  یهتنم  يا 
یم لطاب  اتوبث  ناشیا  ناـهرب  و  تسا ، لاـحم  اـتاذ  یفـسلف  ِدوجولا  بجاو  ِعوضوم  ِدوجو  اذـل  میراذـگب ، نآ  ریغ  اـی  دوجولا  بجاو 

: هک دریذپ  یم  دوخ  هفسلف  .دشاب 

الو دئازلا ، یلع  دیزی  ام  ضرف  اذـکو  اهیلع ، دـیزی  ام  ضرف  نکمیو  ّالإ  ددـعلا  نم  هبترم  دـجوی  ّهنأ ال  هانعم  و  هانتمب ، سیل  ددـعلا  ّنإ 
ام هانتم و  رادقم  ّالإ  لعفلاب  ًامئاد  هلسلسلا  نم  دجوی  الو  یفقیاللا ، یهانتملا  ریغ  یّمسیو  رابتعالا ، عاطقناب  عطقنت  یّتح  هلسلسلا  فقت 

(2) .لوقعم ریغف  ّیلیصحتلا  بلسلا  نود  لودعلا  وحن  یلع  هیاهنلا  ریغ  یلإ  لعفلاب  هلسلسلا  باهذ  اّمأو  .هّوقلا  یف  وهف  هیلع  دیزی 

زا يا  هبترم  چیه  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  يانعم  و  درادن ، نایاپ  ددع  انامه 

145 ص :

هقیلعت نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، 269 ؛ همکحلا ، هیاهن  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، 16 ؛  / 6 رافـسا ، اردـصالم ، هب : دوش  عوجر  - . 1
اـضرلا یـسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  45 229 ؛ همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دـمحم  يدزی ، حابـصم  45 ؛  / 1 رافسا ،

یلع تایهلإلا  رفعج ، یناحبس ، 32 34 ؛ هّیهلإلا ، فراعملا  هیادـب  نسحم ، يزارخ ، مود ؛ لوا و  لصف  هّیهلإلا ، هفـسلفلاو  مالـسلا  هیلع 
، راثآ هعومجم  یضترم ، يرهطم ، 372 ؛  / 2 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  15 20 ؛  / 2 لقعلاو ، هنسلاو  باتکلا  يده 

.93  _ 92  / 5 مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یقرواپ  یضترم ، يرهطم ، 219 ؛  / 4
.113  _ 112 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
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و تشاد ، ضورفم  ناوت  یم  زین  ار  رتارف  نآ  زا  رتارف  نینچمه  و  تسا ، نکمم  زین  نآ  زا  رتارف  ضرف  هکنیا  رگم  دوش  یمن  ادیپ  ددـع 
امئاد یلو  ، دوش یمن  فّقوتم  يدح  چیه  رد  هک  یتقیقح  یفقیال ] یهانتمان  نآ ، .درادن و  یعاطقنا  ام  ضرف  عاطقنا  هب  زج  هلسلس  نیا 

رب شیازفا  لباق  هچنآو  .دنک  یمن  ادیپ  یلعف  ِدوجو  دودحم ، یهانتم و  يرادقم  زج  هاگچیه  هلسلس ، نیا  زا  .دشاب  یم  تسا ] دودحم 
بلـس وحن  هب  هن  لودـع  وحن  هب  دـشاب _  یهانتمان  لعفلاب  هلـسلس  نیا  هکنیا  اـما   ] یلعف ِدوجوم  هن  تسا ]؛ دوجو  لـباق  اـهنت  تسا  نآ 

.تسا لوقعم  ریغ  یلیصحت _ 

رود هفـسلف  لها  رظن  زا  رکفت  قمعت و  لاس  اهدـص  لوط  رد  یگداس  نیا  هب  بلطم  ناسچ  هک  تسا  رایـسب  یتفگـش  بجوم  نیارباـنب 
موهوم يدوجوم  افرـص  هّتبلا  هک   ) یقیقح یهانتمان  اب  دش ،) دهاوخن  یهانتمان  زگره  هک   ) یفقیال یهانتمان  ماکحا  نیب  ناشیا  هدنام و 

.دنا هدرک  طلخ  تسا ) یتاذ  لاحم  نآ  دوجو  هدوب و 

ِنداد تبـسن  و  تسا ، يددع  يزجتم و  تقیقح  اهنت  مدع ،" هکلم و   " دننام یهانت _ " مدـع  یهانت و   " ضرف عوضوم  مود ) لاکـشا 
دشاب هتـشادن  لک  ءزج و  هک  يا  یهانتمان  دوجوم  ضرف  اذل  .دشاب  یم  لطاب  اعوضوم  تسا  ددع  رادقم و  فالخ  رب  هک  یتاذ  هب  نآ 

یگرزب یکچوک و  هب  اتاذ  درادن ، ناکم  نامز و  ددع و  رادـقم و  ّلک و  ءزج و  هک  لاعتم  دـنوادخ  و  تسا ، ضقانتم  دوخ  يدوخ  هب 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دوش  یمن  فصو  یهانت  مدع  یهانت و  يدایز و  یمک و  و 

مظعو ًاـنأش  ربـک  لـب  ًادیـسجت ، هتمّظعف  تاـیاغلا  هب  تهاـنت  مظع  يذـب  ـالو  ًامیـسجت ، هتّربـکف  تاـیاهنلا  هب  تّدـتما  ربـک  يذـب  سیل 
(1) .ًاناطلس

گرزب یمـسج  اـهنت  ار  وا  وت  هنرگ  و  دنـشاب ، هدـناشک  فارطا  هب  ار  وا  ِدوجو  فـلتخم ، بناوـج  هک  تسین  هنوـگ  نیا  هب  وا  یگرزب 
ياراد و  يا ، هتشاگنا 

146 ص :

.261  / 4 راونألا ، راحب  هبطخ 185 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 1
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، يا هتـشادنپ  گرزب  يدسج  اهنت  ار  وا  وت  تروص  نیا  رد  هنرگ  و  دنـشاب ، هتفای  نایاپ  وا  هب  فارطا  همه  هک  تسین  یتمظع  نانچ  نآ 
.تسا تنطلس  تمظع  نأش و  یگرزب  ياراد  وا  هکلب 

ِتاذ تبـسن  هک  تسا  ازجا  رادقم و  ياراد  یتقیقح  قولخم ، و  دنمدع ؛ دوجو و  لباق  ایـشا ، همه  لاعتم ، دـنوادخ  زج  موس ) لاکـشا 
توافت و .دشاب  یم  شتاذ  ِفالخ  نآ  يارب  يدوجو  تیولوا  هنوگ  ره  ضرف  و  تسا ، يواسم  ناسکی و  الماک  مدـع  دوجو و  اب  نآ 
زا ایـشا  توافت  ددـعت و  هب  داقتعا  و  دـشاب ، یم  اـه  نآ  یبیکرت  ینیع و  يازجا  ِسفن  هب  زین  قولخم  يزجتم و  يایـشا  زیاـمت  ددـعت و 

لوقعمریغ ناصقن ، هدایز و  لباقریغ  ءزج و  نودب  طیسب و  تقیقح  کی  نمض  رد  اه  نآ  دوجو  فعـض  تدش و  کیکـشت و  تهج 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  .تسا  اه  نآ  تاذ  فالخ  و 

قولخم وهف  هرثکلاو  هّلقلاب  مّهوتم  وأ  ئّزجتم  ّلکو  هرثکلاو ، هّلقلاب  مّهوتم  ـالو  ئّزجتم  ـال  دـحاو  هّللاو  ئّزجتم ، دـحاولا  يوس  اـم  ّنإ 
(1) .هل قلاخ  یلع  ّلاد 

یم يدایز  یمک و  هب  روصت  لباق  هن  تسا و  ازجا  ياراد  هن  اتکی  دـنوادخ  و  تسا ، ازجا  ياراد  زیچ  همه  هناـگی ، دـنوادخ  زج  اـنامه 
یقلاخ ار  وا  هک  دنک  یم  نیا  رب  تلالد  تسا و  قولخم  دشاب  يدایز  یمک و  هب  روصت  لباق  ای  هدوب  ازجا  ياراد  هک  يزیچ  ره  .دـشاب 

.دشاب یم 

یم ناـصقن " هداـیز و  تیلباـق  رادـقم و  تیمک و   " ددـع عوضومو  تسا ، يددـع  یتـقیقح  بتارم  ياراد  تقیقح  هک  تسین  یکش 
: هک تسا  فرتعم  تیمک  ياراد  قیاقح  دروم  رد  کیکشت  ِندوب  لاحم  هرابرد  دوخ  هفسلف  .دشاب 

147 ص :

.153  / 4 راونألا ، راحب  442 ؛  / 2 جاجتحا ، 116 ؛  / 1 یفاک ، 193 ؛ دیحوتلا ، - . 1
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(1) .صقنلاو هدایزلاب  کیکشتلا  هیف  دجوی  معن  هنم ، بیرق  وأ  ّيرورض  وهو  فعضلاو  هدشلاب  کیکشتلا  هیف  دجوی  ّمکلا ال  ّنإ 

.یهیدب هب  کیدزن  ای  تسا و  یهیدب  ای  مکح  نیا  و  درادـن ، دوجو  فعـض  تدـش و  تهج  زا  کیکـشت  رادـقم ، تیمک و  رد  انامه 
.دوش یم  ادیپ  ناصقن  هدایز و  تهج  زا  کیکشت  نآ  رد  يرآ 

هب و  هتفاین ، اه " نآ  يرادـقم )  ) یمک توافت   " زج يریـسفت  "، ایـشا یکیکـشت  توافت   " هدـیقع يارب  زین  ناـفرع  هفـسلف و  لـها  ِدوخ 
دنوادـخ يدوجو  هطاحا  تیدودـحم و  مدـع  و  قلخ ، ِتیدودـحم  تهج  زا  قلخ  قلاـخ و  دوجو  تواـفت  هکدـنا : هتفریذـپ  تحارص 

.دشاب یمن  جراخ  لاعتم  ّقح  دوجو  هطیح  زا  ماسجا ، تایدام و  یّتح  يزیچ _  چیه  و  تسا ،

: دیوگ یم  يراوزبس  يداه  الم 

؛ هیلع لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  ّنأ  ءیجیسو  هنود ، یّتلا  تادوجولا  یلإ  هبـسنلاب  هّیمامتلا  قوفو  هّیمامتلا  بوجولا ، مزاول  نم 
(2) .یلعأ وحنب  هنود  ءایشألا  ّلک  طیسبلا  ّنأو 

هک تفگ  میهاوخ  يدوز  هب  .دشاب و  یم  نآ  زا  رت  نییاپ  تادوجو  هب  تبـسن  تیمامت  قوف  تیمامت و  ندوب ، دوجولا  بجاو  مزاول  زا 
اب يواسم  دـنوادخ ،)  ) طیـسب ِدوجو  هک : تفگ  میهاوخ  زین  .نآ و  رب  ياه  ینوزفو  دـشاب  یم  زیچ  نامه  ِدوخ  زیچ ،" کی  تیماـمت  "

.دشاب یم  یلعا  وحن  هب  نآ  زا  رت  نییاپ  تادوجوم  ایشا و  یمامت 

: دنک یم  حیرصت  زین  اردصالم 

(3) .هیلع لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  ّنإ 

.نآ رب  رت  نوزف  یش ء و  نامه  ِدوخ  ینعی  یش ء ، مامت  لامک و 

148 ص :

.112 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
.14  / 1 رافسا ، هیشاح  يداهالم ، يراوزبس ، - . 2

.15  / 6 رافسا ، - . 3
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توافت دروم  رد  یفسلف  ینابم  هجیتن  و  هدوب ، موهوم  دوجو ، رد  ِفعـض  تدش و  تهج  زا  ایـشا  یکیکـشت  توافت  هب  داقتعا  نیاربانب 
رتگرزب يرگید  زا  تیاهن  یب  یکی  هک : دوش  یم  نیا  هب  رـصحنم  دوش _  یم  دای  فعـض  تدش و  ریبعت  اب  نآ  زا  هک  قلخ _  قلاخ و 
تایاهنو رادقألا  تافص  نم  نوددحملا  هلحنیو  نوفصاولا ، هفصی  اّمع  یلاعت  هناحبسف و  رتکچوک ! نآ  زا  تیاهن  یب  يرگید  دشاب و 

لاحم اه  نآ  يود  ره  دوجو  هتـشادن و  یعقاو  قادصم  کچوک " تیاهن  یب   " "و گرزب تیاهن  یب   " هکنیا هب  هجوت  اب  هکلب  .راطقألا 
لاحم اتاذ  نآ  ِدوجو  هک  يزیچ   ) دوجولا عنتمم  ود  ره  قولخم  قلاخ و  ناـشیا  فیرعت  ساـسا  رب  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  تسا ، یتاذ 

.دنشاب تسا )

یقیقح ّتلع  قلاخ و  هدـننیرفآ و  عرـش ، یحو و  بتکم  ِراکنا  لباقریغ  ترورـض  یلقع و  یعطق  ناـهرب  ساـسا  رب  مراـهچ ) لاکـشا 
هنوگنیا ار  لولعم  ّتلع و  روکذم ، یفسلف  ناهرب  ساسا  رب  هچنانچ  یلو  دشاب ، هدومرف  داجیا  ار  اه  نآ  هک  تسا  نآ  تاقولخم  دوجو 

، درادـن نآ  زا  ادـج  لقتـسم و  دوجو  هدوبن و  نآ  دوجو  هطیح  زا  جراـخ  هک  تسا  تلع  دوجو  زا  يا  هبترم  لوـلعم  هک : مینک  ریـسفت 
.وا تاقولخم  هن  میا  هتسناد  دنوادخ  دوجو  يازجا  ار  تاقولخم  کش  نودب 

نآ دوجو  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ایشا ، يدوجو  ِلالقتسا  ِمدع  اما  دنتسین ، لقتسم  زگره  دوخ ، یتسه  رد  تاقولخم ، هک  تسین  یکش 
داجیا تیشم و  هدارا و  هب  هتـسباو  اه  نآ  ياقب  دوجو و  هک : تسا  انعم  نیا  هب  احوضو  هکلب  تسین ، لاعتم  دنوادخ  تاذ  زا  جراخ  اه 

.تشاد دنهاوخن  اقب  دوجو و  وا  تیشم  شنیرفآ و  نودب  دشاب و  یم  دنوادخ 

بتارم تیاهن  یب  ياراد  هک  يدوجوم  مجنپ ) لاکشا 

149 ص :

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


هک  ) دـشاب ازجا  تیاهن  یب  زا  بکرم  هک  يدوجولا  بجاو  هب  داقتعا  و  دـشاب ، یم  ازجا  تیاهن  یب  ياراد  دـشاب  هدـش  ضرف  يدوجو 
زا ار  نآ  تهج  نودب  دـشاب و  یم  يرابتعا  يرما  افرـص  هک  مدـع ، دوجو و  زا  بیکرت  هن  تسا ، نیمه  زین  بیکرت  یعقاو  يانعم  اهنت 

يادخ هب  داقتعا  هن  دشاب ، یم  دوجولا  بجاو  تیاهن  یب  هب  داقتعا  تقیقح  رد  دنا ) هدیمان  بیکرت  ماسقا  نیرتدب  هکلب  بیکرت ، ماسقا 
.تسا مّهوت  روصت و  روهظ و  یّلجت و  رودص و  ّدلوت و  دیلوت و  ماسقنا و  لباقریغ  اتاذ  هک  يریظن  یب  هناگی  دحاو 

هک یتیاهن  یب  دوجو  هب  داقتعا  اما  تسا ، ناهرب  لقع و  ياضتقم  فالخ  موهوم و  یهانتمان ، دوجو  هب  داـقتعا  هچرگ  مشـش ) لاکـشا 
.تسین هیجوت  لباق  هجو  چیه  هب  دشاب  هتشاد  دوجو  نآ !! زا  رت  یهانتمان  رتارف و  تیاهن  یب  مه  نآ  نآ ، زا  رتارف  يا  هبترم 
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دنوادخ تاذ  هنک  كاردا  ياجبان  ياعدا  مراهچ : لصف 

هراشا

رب دوجوم  دـشاب ، ازجا " رادـقم و   " ياراد هک  تسا  يدوجوم  هرابرد  اهنت  تخانـش " تفرعم و   " ناکما یحو ، ناـهرب و  هاگدـید  زا 
دروم دوخ  تاقولخم  راثآ و  قیرط  زا  زج  يدوجوم  نینچ  .دشاب  یم  جراخ  تخانش  كاردا و  لوصو و  هطیح  زا  اتاذ  رادقم  فالخ 

.دوش یمن  لصاح  نآ  دوجو  هنک  هب  ملع  زگره  و  دریگ ، یمن  رارق  قیدصت 

(1) و دناد یم  دوجو " تقیقح   " ار دنوادخ  تاذ  هنک  هک  تسا  يرشب  تفرعم  هاگدید  فالخ  رب  تسرد  بلطم  نیا 

151 ص :

بهذم یّنس  يافرع  طسوت  هک  تسا  مهع ؟ ؟ تمـصع بتکم  نافلاخم  ّتنـس و  لها  تسردان  ياهرادنپ  زا  لصا  رد  هدیقع  نیا  - . 1
تدـحو هب  داقتعا  نالطب  دروم  رد  قحلا " جـهن   " رد ؟ق ؟ یّلح همالع  تسا ، هتفای  هار  یفـسلف  یناـفرع و  رّکفت  ناگتفیـش  هشیدـنا  هب 

، نیفراعلا نادـبأ  عم  دـّحتی  یلاعت  ّهنأب  اومکحف  روهمجلا ، نم  ِیفوصلا  هّ نم  هعاـمج  کـلذ  یف  فلاـخو  دـسیون ... : یم  قلخ  قلاـخ و 
انلّـضف يذـلا  دـمحلاو هللا  .داحلإلاو  رفکلا  نیع  اذـهو  یلاعت ! هّللا  وه  دوجوم  ّلـکو  دوجولا ، سفن  یلاـعت  ّهنإ  لاـق : مهـضعب  ّنأ  یتح 
ثحبلا دسیون : یم  مارملا " دعاوق   " و (. 57 قدـصلا ، فشکو  قحلا  جـهن  یلح ، همالع   ) .هلطابلا ءاوهألا  لهأ  نود  تیبلا  لهأ  عابّتاب 

نیع یلاعت  هّللا  هقیقح  ّنأب  مصخلا : ّجـتحا  ...ّيرعـشألاو  هلزتعملا  روهمجل  ًافالخ  هنکلاب ، هریغل  همولعم  ریغ  یلاـعت  هّللا  هقیقح  عساـتلا :
، نیتمّدقملا یف  دّحتم  ریغ  هّجحلا  هذه  یف  طسوألا  ّنإ  هباوج : .امهنایب  قبس  دق  ناتمّدقملاو  .همولعم  هتقیقحف  مولعم ، هدوجوو  هدوجو ،

ّمتت ذـئنیحو ال  ...هریغ  یلعو  هیلع  لومحملا  وه  مولعملا  هدوجوو  ّصاخلا ، ّیجراخلا  هدوجو  وه  هتقیقح  نیع  وه  يذـلا  هدوجو  ّنإـف 
(76  _ 75 مالکلا ، ملع  یف  مارملا  دعاوق  مثیم ، نبا  ینارحب ،  ) .هّجحلا
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دنوادخ تاذ  و  دـنک ، یم  ریـسفت  تسا _  تانئاک  هعومجم  زیچ و  همه  لماش  هک  اهتنا _ " یب  قلطم و  یتسه   " هب ار  دوجو  تقیقح 
.درامش یم  تخانش  دوهش و  كاردا و  لوصو و  لباق  دوخ  يدوخ  هب  هطساو و  نودب  ار 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

، لوقعلا حماوط  هب  هطاحإلا  طابنتسا  نم  تسئی  دق  هّلثمت ، نأ  ناهذألا  نعو  هقرغتـست ، نأ  ماهفألا  نعو  ههنتکت ، نأ  ماهوألا  نع  عنتمم 
رکذ هطاـحإ  نع  ماـهوألا  تّریحتو  هکاردإ ، راـّیت  جاومأ  یف  لوقعلا  ّتلـض  دـق  ...موـلعلا  راـحب  هاـنتکالاب  هیلإ  هراـشإلا  نع  تبـضنو 
ًاّولع هقولخملا  تافـصلاو  لاثمألا  برـض  نع  یلاعت  ...بورـضم  لثم  هل  الو  بوسنم ، ّدـح  هیلإ  ـالف  ...هب  طـیحی  فصو  ـالو  ...هتّیلزأ 

(1) .ًاریبک

ياه لقع  دـنزاس ، لّثمم  ار  وا  اه  نهذ  و  دنـسرب ، وا  تاذ  هنک  هب  اه  مهف  و  دـنبایرد ، ار  وا  دوجو  تقیقح  اه  مهو  هک  درادـن  ناـکما 
نافوط جاوما  رد  اه  لقع  ...دنکـشخ  یم  وا  دوجو  هنک  هب  هراـشا  زا  ملع  ياـهایرد  و  دنـسویأم ، وا  تاذ  تقیقح  نتفاـی  زا  زاورپدـنلب 

هن و  دراد ، یم  نایب  ار  وا  تقیقح  نابز ، هن  و...دـبای  یمرد  ار  وا  فصو ، هن  دـنریحت ، رد  وا  تیلزا  دای  زا  ماـهوا  و  دـنمگ ، وا  كاردا 
.یگرزب يرتارف  دوش  هتخانش  قولخم  ياه  لاثم  اه و  فصو  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتارف  ...دوش  یم  ادیپ  وا  ندناسانش  يارب  یلاثم 

: دنیامرف یم  و 

152 ص :

.222  / 4 راونألا ، راحب  72 ؛  _ 70 دیحوتلا ، - . 1
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نم ینع  هاّیإ  الو  هیلإ ، راشأ  نم  هدمـص  دمـص  الو  هاّهن  نم  قّدـص  هب  الو  هّلثم ، نم  باصأ  هتقیقح  ـالو  ههنتکا ، نم  دّـحو  هاـّیإ  ـال  ...
(1) .همّهوت نم  دارأ  هاّیإ  الو  هضّعب ، نم  ّللذت  هل  الو  ههّبش ،

وا تخانـش  تقیقح  هب  دسانـش  لاـثم  هب  ار  وا  هک  نآ  و  تسا ، هداـتفا  رود  وا  دـیحوت  زا  دزادرپ  وا  دوـجو  هنک  يوجتـسج  هب  هکنآ  ...
تینادمـص و ییاتکی و  دروآ  رظن  رد  ار  وا  تاذ  هکنآ  و  تسا ، هدرواین  وا  هب  نامیا  دروآ  هزادنا  رد  ار  وا  سک  ره  و  تسا ، هدیـسرن 
ار وا  سک  ره  و  تسا ، هدرکن  دـصق  ار  وا  دـناد  قـلخ  خنـس  مه  هیبـش و  ار  وا  سک  ره  تسا ، هتـشاد  رود  رظن  زا  ار  وا  نتـشادن  ریظن 

.تسا هدرکن  هدارا  ار  وا  دروآ  مّهوت  رد  ار  وا  سک  ره  و  تسا ، هدرب  نایم  زا  ار  وا  تمظع  دنادب  ءزج  ياراد 

دنوادخ تاذ  هنک  تفرعم  دروم  رد  هفسلف  لها  ياعدا 

و هدوبن ، دوجو " تقیقح   " زج يزیچ  ادخ  هک  تسا  هتسناد  و  هتخانش ، ار  دنوادخ  تخانـش  لباقریغ  دوجو  هنک  دنک  یم  اعدا  هفـسلف 
: دیوگ یم  اردصالم  هکنانچ  دشاب ، یمن  یتسه  ناهج  تایعقاو  تادوجوم و  ّلک  زج  يزیچ  زین  دوجو  تقیقح 

ءایـشألا ّلک  دوجو  اهب  نوکی  نأ  ّدبالف  مدع ، هبوشی  دوجولا ال  هقیقحو  ّدح ، الب  دوجولا  هقیقح  یلاعت  هتاذ  ّنأ  ملعإ  یـشرع : دـیحوت 
وأ رخآ  ءیشل  ًادوجو  نکت  ملو  اهنایعأب  ءایشألا  وأ  هنیعب  ءیـشلا  دوجو  تاذلا  کلت  تناک  ول  ذإ  اهّلک  ءایـشألا  دوجو  وه  نوکی  نأو 
هنع جراخ  الف  هنم  ّمتأ  يذلا ال  فرصلا  دوجولا  هقیقح  ضحم  دوجولا  بجاو  ناک  اّمل  نذإف  دوجولا ، هقیقح  نکت  مل  يرخأ  ءایـشأل 
هنوک ثیح  نم  لب  ًادوجوم  هنوک  ثیح  نم  تادوجوملا  نم  ءیـش  هنع  ّذـشی  الو  تاوذـلا  ّلک  وهف  مادـعألاو ، هّیمدـعلا  صئاقنلا  اـّلإ 

(2) .ًامودعم وأ  ًاصقان 

153 ص :

.228  / 4 راونألا ، راحب  152 ؛  _ 151  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.دیحوت عماوج  باب  زا  لوا  ثیدح  حرش  یفاک ، لوصا  حرش  اردصالم ، - . 2
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سپ دزیمآ ، یمن  یمدع  چیه  اب  دوجو  تقیقح  تسا و  " یهانتمان دوجو  تقیقح   " یلاعت دنوادخ  تاذ  هنک  هکنادـب  یـشرع : دـیحوت 
و هدوب ، یش ء  دنچ  ای  یش ء  کی  دوجو  تاذ ، نآ  رگا  اریز  دشاب  ایـشا  همه  دوجو  مه  نآ  هدوب و  نآ  هب  ایـشا  همه  دوجو  امتح  دیاب 

فرـص دوجو  تقیقح  ِضحم  ادخ  هک  اجنآ  زا  سپ  دشابن ، دوجو  تقیقح  هک  دیآ  یم  مزال  دـشابن ، رگید  ییایـشا  ای  یـش ء  دوجو 
همه دوخ  وا  سپ  یمدع ، صئاقن  رگم  دوب  دهاوخن  وا  دوجو  زا  جراخ  يزیچ  چیه  درادـن ، دوجو  وا  زا  رت  لماک  زیچ  چـیه  هک  تسا 

تـسا جراخ  وا  زا  تهج  نیا  زا  اهنت  هکلب  تسین ، جراخ  وا  دوجو  زا  ندوب  دوجوم  ثیح  زا  تادوجوم  زا  کی  چـیه  تسا و  اـهزیچ 
.درادن دوجو  الصا  ای  تسا و  دودحم  ای  هک 

: تسا هدمآ  میکحلا " هفحت   " رد و 

ضحم دوجو  ّهنإ  ثیحو 

ضرف دوجولا  ّلک  هنوکف 

هطیسبلا هتاذ  دوجولا  فرص 

هطیحم هتالولعم  ّلکب 

دوهشلا یضتقا  امک  ّهنإف 

دوجولا هّلک  دوجولا  ّلک 

هّیعمجلا یضتقمب  هتاذف 

هّینیعلا قئاقحلا  هقیقح 

دوهشلاب فرعی  ههنکو 

دودحلاو موسرلاک  ریغ  ال 

فصو امک  قلطم  دوجو  وهو 

فرع ًاّیهیدب  ًاریخ  هنوکو 

بجاولا تاذ  دوجو  نکی  مل  ام 

(1) بجاوب نکی  مل  ًاضحمو  ًافرص 

زا هک  تسا  راکـشآ  یـضقانت  نیا  دشاب ، هتـشاد  قادصم  جراخ  رد  تسا  لاحم  فرـص " دوجو   " هکنیا زا  رظن  فرـص  اب  تفگ  دیاب 
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ملع هب  تسا و  دوـجو  دـنوادخ  تاذ  هنک  : " دوـش هتفگ  رگید  فرط  زا  و  دوـش ،" یمن  هتخانـش  دـنوادخ  تاذ  : " دوـش هـتفگ  یفرط 
تخانش لباقریغ  ینعی   ) ندوب تخانش  لباقریغ  هنوگ  نیا  نافرع ، هفسلف و  لها  رظن  رد  هکنیا  رب  افاضم  دوش ،" یم  هتخانـش  يروضح 

هنک ثیح  زا  ندوب 

154 ص :

.میکحلا هفحت  نیسح ، دمحم  یناهفصا ، - . 1
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، دنـشاب یم  تخانـش  لباق  ریغ  تهج  نیا  زا  ایـشا  همه  نانآ  هاگدـید  زا  هکلب  هتـشادن  لاعتم  دـنوادخ  دوجو  هب  یـصاصتخا  دوجو ،)
: دسیون یم  همکحلا " هیاهن  هقیلعت   " هکنانچ

، میهافملا كاردإ  وه  اّمنإ  لقعلا  نأش  ّنإـف  یماـسألا ، هلوهجم  قیاـقح  تادوجوملا  ّنإو  ّیقیقحلا ، دوجولا  هنک  فرعی  ـال  لـقعلا  ّنإ 
(1) .ّيروضحلا ملعلاب  اّۀلإ  هّینیع  هقیقح  ّهنأ  امب  فرعی  ّیجراخلا ال  دوجولاو  یلوصحلا ، ملعلا  ماسقأ  دحأ  وه  يذلا 

زا یکی  هک  میهافم  تخانـش  اهنت  لقع  نأش  اریز  دـنناشن ، یب  یقیاقح  تادوجوم  دسانـش و  یمن  ار  یقیقح  دوجو  هنک  لقع ، اـنامه 
.دوش یمن  هتخانش  يروضح  ملع  هب  زج  تسا  ینیع  تقیقح  هکنیا  ثیح  زا  یجراخ  دوجو  اما  دشاب ، یم  تسا  یلوصح  ملع  ماسقا 

يدوجو دنوادخ  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  نهذ  رد  وا  تروص  لوصح  هلیـسو  هب  دـنوادخ  تخانـش  ياعدا  هکنانچ  مییوگب : مه  ار  نیا 
قلاخ هک  تسا  نیا  مزلتـسم  هدوب و  يرتشیب  دـسافم  ياراد  زین  يروضح  ملع  هب  وا  تخانـش  ياـعدا  دـشاب ، هتـشاد  قولخم  يّزجتم و 

هب يرگید  تاذ  رد  انیع  مادک  ره  و  هدوب ، زیچ  کی  انیع  دنماسقنا _  لباق  ازجا و  رادـقم و  ياراد  ییایـشا  هک  وا _  ياوسام  لاعتم و 
(2) .دشاب یم  يدیحوت  ترطف  لقن و  لقع و  فالخ  بلطم  نیا  و  دنشاب ، هتشاد  روضح  لک  ءزج و  وحن 

155 ص :

.39 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 1
و دـسیون : یم  داعم " أدـبم و   " .تسا ناهرب  ياـضتقم  فـالخ  هتـشادن و  یـساسا  يروضح  یلوصح و  مسق  ود  هب  ملع  میـسقت  - . 2

يراب ملع  : ] هک تسا  مولعم  نکیل.دوب  دـهاوخ  لاحم  زین  وا  ملع  تقیقح  هب  ملع  سپ  تسا ، لاـحم  وا  تاذ  تقیقح  هب  ملع  هکناـنچ 
انعم نیا  هک  اریز  تسین ، وا  دزن  تامولعم  تاوذ  روضح  ناونع  هب  نینچمه  تسین...تروص...لوصح و  ناونع  هب  [ تامولعم هب  یلاعت 
تقو رد  اـه  نآ  هب  تـسوا  مـلع  لـثم  اـه  نآ  دوـجو  زا  شیپ  ایـشا  هـب  یلاـعت  بـجاو  مـلع  تـسین و  لوـقعم  اـه  نآ  دوـجو  زا  شیپ 

رد ملع  هار  راـصحنا  رب  یلیلد  تسین و  مولعم  اـم  رب  نآ  تقیقح  و  وـحن ، ود  نیا  زا  ریغ  تسا  رگید  يوـحن  هب  وا  ملع  سپ.شدوـجو 
یف ریکفتلا  زوجی  ال  تسا : هدـمآ  تاداقتعا "  " هلاسر رد  و  (. 16 داعم ، أدبم و  ؟ق ،؟ نیدـلا لامج  يراسناوخ ،  ) .تسین هجو  ود  نیا 
دقو یلاعت  هتاذ  یف  رّکفتلا  یلإ  عجری  ّهنإـف  اـنل ، اونّیب  اورّرق و  اّـمم  رثکأ  هتافـص  رئاـس  یف  ـالو  ّیلوصح ، وأ  ّيروضح  ّهنأ  هملع  هّیفیک 

وأ ّیلوصح  وأ  ّيروضح  ّهنأ  یف  رّکفتلا  بجی  ـالو  (. ... 20 تاداقتعا ، ق ،؟ ؟  یـسلجم همالع   ) .هریثک رابخأ  یف  هیف  رّکفتلا  نع  اـنیهن 
(. 25 نیقیلا ، قح  هّللا ،  دبع  دیس  ّربش ،  ) .کلذ وحن 
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ناشیا و  تسا ، ناسکی  نافرع  هفسلف و  لها  رظن  رد  ایـشا  ریاس  دنوادخ و  تاذ  تخانـش  هک  تسناد  دیاب  مه  يروضح  ملع  تهج  زا 
ملع نآ  هب  تسا و  شیوخ  ّتلع  دوجو  هدـنراد  دوخ  دوجو  هزادـنا  هب  هتـشاد و  روضح  دوخ  ّتلع  تاذ  رد  یلولعم  ره  هک  دـندقتعم 

(1) .دراد يروضح 

156 ص :

فرع نمف  اهتایّلجت ، نم  هنّیعم  هبترمو  هّلعلا  تانّیعت  نم  ًاّـصاخ  ًاوحن  اـّلإ  سیل  هاـنقّقح  اـمک  لولعملا  ّنإ  دـسیون : یم  اردـصالم  - . 1
یمو (: 363  / 2 رافسا ،  ) .ّصاخلا وحنلا  اذهب  ّالإ  هتّلع  فرع  ام  ّهنإف  لولعملا  فرع  نم  فالخب  اهراوطأو ، اهنوؤش  فرع  هّلعلا  هقیقح 
ّقحلا دوجو  عباوت  نم  اـهیلع  یه  اـم  یلع  ءایـشألا  دوجو  ّنأ  اـمک  دـسیون : یم  و  (: 24  / 6 رافـسا ،  ) .دوجولا ّالإ  سیل  ملعلا  دـسیون :

: دسیون یم  يراوزبس  (: 363  / 2 رافسا ،  ) .هتّیدوهشمو ّقحلا  هّیلوقعم  عباوت  نم  اهیلع ، یه  ام  یلع  اهدوهـشو  اهتّیلوقعم  اذکف  هناحبس ،
، نادجولا ّالإ  سیل  ملعلا  دـیوگ : یم  و  (. 24  / 6 رافسا ، هیـشاح   ) .هتامّدقم هفرعم  مزلتـست  روضحلاب  ناک  دوجو  ّيأ  هقیقح  هفرعم  ّنإ 
، رافسا هیشاح   ) .اهب هملاع  یهف  یلعأ ، وحنب  هبترملا  کلت  نود  یتلا  تادوجولا  ّلکل  ...هدجاو  دوجولا  هقیقح  نم  مامتلا  قوف  هبترمو 

نع هراـبع  ملعلا  ّنإ  تفگ : ناوـت  یمن  زگره  رگید  ملع  تقیقح  دروـم  رد  نانخـس  نیا  شریذـپ  اـب  هک  تسا  نشور  هـّتبلا  (. 24  / 6
نیع ...سیل  تانکمملاب  یلاـعت  هملع  تفگ : ناوت  یمن  زین  و  (. 222 هیشرع ، اردصالم ،  ) .هّدامب ًاطولخم  نوکی  نأ ال  طرـشب  دوجولا 
دقو دـسیون : یم  هّللا "  ءاقل  (. " 224 هیـشرع ، اردـصالم ،  ) .ثداوح اهّلک  تانکمملاو  میدـق  هملع  ّنأل  هّیجراخلا ، تانکمملا  تاوذ 

نیلصّتم ریغ  اّنکو  انیلع  هضیفل  انب  هلصّتم  یلوألا  هّلعلا  تناک  اذإ  هلوقب : ...ّيدنکلا  قاحـسا  نب  بوقعی  برعلا  فوسلیف  کلذ  یف  دافأ 
ردـق بسنی  نأ ال  بجیف  ضیفملا ، ظحالی  نأ  هیلع  ضافملل  نکمی  ام  ردـق  یلع  هتظحالم  انیف  نکمی  اـم  ردـق  یلع  هتهج  نم  اـّلإ  هب 

هرذ وچ  کلف  دیشروخ  تسوت  هیامرـس  نسح  کلم  همه  متفگ  ...ًاقارغتـسا  ّدشأو  رفوأو  رزغأ  اّهنأل  هل  انتظحالم  ردق  یلإ  انب  هتطاحإ 
ّالإ دوجوم  نم  ام  ّهنأ  انمّدـق  اّمم  رّـصبتو  تسوت  هیاپ  يا  هدـید  هچنآ  ره  وت  ام  زا  تفای  ناوتن  ناشن  ام  یطلغ ز  اتفگ  تسوت  هیاـس  رد 
زا عافد  يارب  هّللا  ءاقل  هلاـسر  (. 198 هّللا ،  ءاـقل  نسح ، هداز ، نسح   ) .ّیقارـشإ ّيروضح  هاوس  اـمب  هملع  ّنـأل  یلاـعت  ّقحلا  ملع  وهو 
هب مزال  .تسا  هدش  پاچ  ییوخ _  همالع  زا  هغالبلا _  جهن  حرش  مهدزون  دلج  ناونع  هب  یباتک  نمض  رد  نایدوجو ، تدحو  دیاقع 

دوجو تدـحو  هدـیقع  لاـطبا  در و  هب  تدـش  هب  دوخ  باـتک  رد  هّللا ،  ءاـقل  هلاـسر  هاگدـید  مغر  یلع  ییوخ  همـالع  هک  تسا  رکذ 
.تسا هتخادرپ 
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دوجو ِتقیقح  نامه  دنوادخ  تاذ  هنک  دنیوگ : یم  هفـسلف  لها  هک  تسا  تسرد  دیوگب : یـسک  هچنانچ  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
: دیوگ یم  يراوزبس  يداهالم  هکنانچ  تسین ، تخانش  لباق  دوجو  تقیقح  هک  دنراد  یم  نایب  ناشیا  دوخ  اما  تسا ،

ءایشألا فرعأ  نم  هموهفم 

ءافخلا هیاغ  یف  ههنکو 

تخانش هفـسلف  لها  اریز  تسا  هدش  لصاح  هراب  نیا  رد  هفـسلف  لها  تاحیرـصت  ینابم و  زا  لماک  تلفغ  اب  رادنپ  نیا  هک  نیا  خساپ 
نامه ار  نآ  هک  دوجو  تقیقح  تخانـش  هرابرد  ناشیا  يروضح ، ملع  هب  هن  دـنناد  یم  لاحم  یلوصح  ملع  هب  اهنت  ار  دوجو  ِتقیقح 

: دنیوگ یم  دنناد ، یم  دنوادخ  تاذ 

، نآ ّصاوخ  هطساو  هب  ای  و  دشاب ، یم  نآ  تیهام  هطـساو  هب  ای  يزیچ  ره  نتخانـش  ...اریز  میربب  یپ  میناوت  یمن  یتسه  تقیقح  هب  ام 
تیعقاو يا  هلیـسو  چـیه  هب  ام  تفگ  دـیاب  يور  نیا  زا  سپ  ...درادـن  قّقحت  اتقیقح  زیچ  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  یتسه  تقیقح  رد  و 

يو نتخانش  ای  مولعم و  دوخ  هب  دوخ  تاذلاب و  ای  دیاب  یتسه  تیعقاو  هک  تسا  نشور  اج  نیمه  زا  میـسانشب و  میناوت  یمن  ار  یتسه 
یمن لوهجم  زگره  تسا و  مولعم  تاذـلاب  تیعقاو  هک  تفرگ  هجیتن  هنوگنیا  دـیاب  میا  هدرب  یپ  تیعقاو  هب  اـم  نوچ  و  دـشاب ، لاـحم 

(1) .تسا تیعقاو  یب  تیعقاو  ضرف  انیع  هلوهجم  تیعقاو  ضرف  ینعی  دوش _ 

157 ص :

هفـسلف و لوصا   " باتک یقرواپ  رد  هک  یتاحیـضوت  رد  .متفه  هلاقم  مسیلائر ، شور  هفـسلف و  لوصا  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
تیعقاو تخانـش  دروم  رد  قوف  نخـس  هک  تسا  مولعم  اریز  تسا  هدش  هابتـشا  تسا  هدـش  هداد  قوف  مالک  دروم  رد  مسیلائر " شور 

هب ملع  دروم  رد  باـتک  نتم  ثحب  هک  تسا  هدـش  هتـشادنپ  نینچ  باـتک  یقرواـپ  رد  هک  یلاـح  رد  دوـجو ، موـهفم  هن  تسا  دوـجو 
.نآ تقیقح  هب  يروضح  ملع  هن  تسا  دوجو  موهفم 
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دوجو ِتقیقح  نامه  دنوادخ  تاذ  هنک  دنیوگ : یم  هفـسلف  لها  هک  تسا  تسرد  دیوگب : یـسک  هچنانچ  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
: دیوگ یم  يراوزبس  يداهالم  هکنانچ  تسین ، تخانش  لباق  دوجو  تقیقح  هک  دنراد  یم  نایب  ناشیا  دوخ  اما  تسا ،

ءایشألا فرعأ  نم  هموهفم 

ءافخلا هیاغ  یف  ههنکو 

تخانش هفـسلف  لها  اریز  تسا  هدش  لصاح  هراب  نیا  رد  هفـسلف  لها  تاحیرـصت  ینابم و  زا  لماک  تلفغ  اب  رادنپ  نیا  هک  نیا  خساپ 
نامه ار  نآ  هک  دوجو  تقیقح  تخانـش  هرابرد  ناشیا  يروضح ، ملع  هب  هن  دـنناد  یم  لاحم  یلوصح  ملع  هب  اهنت  ار  دوجو  ِتقیقح 

: دنیوگ یم  دنناد ، یم  دنوادخ  تاذ 

، نآ ّصاوخ  هطساو  هب  ای  و  دشاب ، یم  نآ  تیهام  هطـساو  هب  ای  يزیچ  ره  نتخانـش  ...اریز  میربب  یپ  میناوت  یمن  یتسه  تقیقح  هب  ام 
تیعقاو يا  هلیـسو  چـیه  هب  ام  تفگ  دـیاب  يور  نیا  زا  سپ  ...درادـن  قّقحت  اتقیقح  زیچ  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  یتسه  تقیقح  رد  و 

يو نتخانش  ای  مولعم و  دوخ  هب  دوخ  تاذلاب و  ای  دیاب  یتسه  تیعقاو  هک  تسا  نشور  اج  نیمه  زا  میـسانشب و  میناوت  یمن  ار  یتسه 
یمن لوهجم  زگره  تسا و  مولعم  تاذـلاب  تیعقاو  هک  تفرگ  هجیتن  هنوگنیا  دـیاب  میا  هدرب  یپ  تیعقاو  هب  اـم  نوچ  و  دـشاب ، لاـحم 

(1) .تسا تیعقاو  یب  تیعقاو  ضرف  انیع  هلوهجم  تیعقاو  ضرف  ینعی  دوش _ 

158 ص :

هفـسلف و لوصا   " باتک یقرواپ  رد  هک  یتاحیـضوت  رد  .متفه  هلاقم  مسیلائر ، شور  هفـسلف و  لوصا  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
تیعقاو تخانـش  دروم  رد  قوف  نخـس  هک  تسا  مولعم  اریز  تسا  هدش  هابتـشا  تسا  هدـش  هداد  قوف  مالک  دروم  رد  مسیلائر " شور 

هب ملع  دروم  رد  باـتک  نتم  ثحب  هک  تسا  هدـش  هتـشادنپ  نینچ  باـتک  یقرواـپ  رد  هک  یلاـح  رد  دوـجو ، موـهفم  هن  تسا  دوـجو 
.نآ تقیقح  هب  يروضح  ملع  هن  تسا  دوجو  موهفم 
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دنوادخ تخانش  هار  اهنت  تاقولخم ، تخانش 

میقتـسم و ِتفرعم  و  درادـن ، ناکما  وا  تاـقولخم " راـثآ و  دوجو   " تهج زا  وا  دوجو  هب  یلقع  قیدـصت  هار  زا  زج  دـنوادخ  تفرعم 
(1) .دریگ یم  ّقلعت  ازجا  رادقم و  ياراد  يایشا  تاقولخم و  هب  اهنت  هطساو ، نودب 

159 ص :

اهیلع ّلدی  هفـص ال  یلع  تبثی  نأ  زوجی  الف  هلاعفأ ، هتافـص  تابثإو  یلاعت  هتابثإ  یلإ  قیرطلا  ّنإ  دیامرف : یم  ؟ق ؟ یـسوط خیـش  - . 1
کلذو هدـسافلا ، لاوقألا  نم  کلذ  ریغو  هّیّمکو  هّیفیک  هل  نوکی  نأ  مزل  لصألا  اذـه  عارن  مل  نإ  اـّنأل  هطـساوب ، وأ  هسفنب  اـّمإ  لـعفلا 

.هطـساوب الو  هسفنب  لعفلا ال  اهیـضتقی  هفـص ال  یلع  هتابثإ  زوجی  ّهنأ ال  انّیب  دقو  دـیامرف : یم  و  (. 37 داصتقالا ، یسوط ، خیـش   ) .لطاب
روهمجل ًافالخ  هنکلاب ، هریغل  همولعم  ریغ  یلاعت  هّللا  هقیقح  عساتلا : ثحبلا  دسیون : یم  مارملا " دعاوق  (. " 41 داصتقالا ، یسوط ، خیش  )

لطاب وهو  هسفنب _  نوکی  نأ  اّمإ  ءیشلا  فیرعت  نأل  رظنلاب  الو  ّیهیدب ،_  وهو  ههیدبلاب _  همولعم  ریغ  اّهنأ  انل : .ّيرعـشألاو  هلزتعملا 
بجاولا ّقح  یف  ثلاثلاو  لّوألاو  .امهنع  بّکرتی  امب  وأ  هنع ، ًاـجراخ  نوکی  اـمب  وأ  هیف ، ًـالخاد  نوکی  اـمب  وأ  تملع ،_  اـمک  ًاـقلطم 

دیفی اّمنإ  هفـصلا  وأ  مسالاب  فیرعتلا  ّنأ  تملع  دـقو  صقانلا ، مسرلاب  وأ  مسـالاب  فیرعتلا  وه  یناـثلاو  هل ، ءزج  ـال  ذإ  لاـحم ، هتاذـل 
هّللا ءامـسأ  نم  ءیـش  نذإف  هفـصلا ، وأ  مسالا  دـیفی  امم ال  ءیـشلا  کلذ  هقیقح  اّمأف  هفـصلا ، کلت  وأ  مسالا  کلذ  هل  اـم  رمأ  روصت 

هدوجوو هدوجو ، نیع  یلاعت  هّللا  هقیقح  ّنأب  مصخلا : جـتحا  .هنکلاب  هتقیقح  رّوصت  بجوی  هل ال  انناهذأ  اـهربتعت  یتلا  هتافـصو  یلاـعت 
هدوجو ّنإف  نیتمّدـقملا ، یف  دـّحتم  ریغ  هّجحلا  هذـه  یف  طسوألا  ّنأ  هباوج : .اـمهنایب  قبـس  دـق  ناتمّدـقملاو  .همولعم  هتقیقحف  مولعم ،
.هّجحلا ّمتت  ـال  ذـئنیحو  ...هریغ  یلعو  هیلع  لومحملا  وه  موـلعملا  هدوـجوو  ّصاـخلا  ّیجراـخلا  هدوـجو  وـه  هتقیقح  نیع  وـه  يذـلا 

(. 76  _ 75 مالکلا ، ملع  یف  مارملا  دعاوق  مثیم ، نبا  ینارحب  )
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هنیب ًاباجح  قلخلا  هّللا  قلخ  هتّجح ، تبثت  هرطفلابو  هتفرعم ، دـقتعت  لوقعلاـبو  هیلع ، ّلدتـسی  هّللا  عنـصب  ...عونـصم  هسفنب  فورعم  ّلـک 
(1) .مهنیبو

هب و  دوش ، یم  لالدتـسا  وا  دوجو  رب  لاـعتم  دـنوادخ  شنیرفآ  زا...تسا  قولخم  عونـصم و  دوش  عقاو  تخانـش  دروـم  هک  يزیچ  ره 
قلاخ نیب  باجح  دوخ  قیالخ  تیقولخم  دبای ، یم  رارق  وا  تجح  ترطف  هب  و  دوش ، یم  لصاح  وا  هب  تفرعم  نامیا و  لوقع  هطـساو 

.تسا قلخ  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(2) .هیلع لیلدلاب  ّلادلا  وه  هسفنب ، فرع  نم  هلإب  سیل 

.دنک یم  ییامنهار  دوخ  دوجو  رب  لیلد  هلیسو  هب  هک  تسا  نآ  دنوادخ  تسین ، دوبعم  دوش  هتخانش  هک  يزیچ  ره 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ادهّشلا  دیس 

(3) .غالبلا تحت  حرط  نم  ّبرب  سیل 

.تسین راگدرورپ  دشاب ، ندیسر  لوصو و  سرتسد  رد  هکنآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(4) .هفالخب وهف  رّوصت  ام 

.تسا نآ  فالخ  رب  دنوادخ  دیآ ، روصت  رد  هچ  ره 

: دنیامرف یم  و 

160 ص :

.228  / 4 راونألا ، راحب  151 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.253  / 4 راونألا ، راحب  198 ؛  / 1 جاجتحالا ، - . 2

.301  / 4 راونألا ، راحب  244 ؛  / 4 لوقعلا ، فحت  - . 3
.جاجتحا زا  ، 253  / 4 راونألا ، راحب  - . 4
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(1) .هتابثإ هدوجوو  هتایآ ، هلیلد 

(2) .تسوا تابثا  وا  دوجو  و  دنیوا ، ياه  هناشن  تایآ و  وا  دوجو  لیلد 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) .یلاعتو كرابت  هقلخب  ّالإ  فرعی  الو 

.دوش یمن  هتخانش  شیوخ  قلخ  هب  زج  دنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

فوصوم سانلاب ، هبشی  الو  ّساوحلاب ، كردی  الو  سایقلاب ، فرعی  ال  نامیإلا ، قئاقحب  بولقلا  هتأرو  نایعلا ، هدهاشمب  نویعلا  هرت  مل 
(4) .تامالعلاب فورعم  تایآلاب ،

اب و  دوش ، یمن  هتخانـش  هسیاقم  اب  .دنا  هتفای  ار  وا  نامیا  تقیقح  هب  اهلد  ياه  هدـید  و  دـنا ، هدـیدن  ینایع  هدـهاشم  هب  ار  وا  ناگدـید 
یم شیاه  هناشن  هار  زا  وا  تخانش  و  دوش ، یم  فصو  دوخ  تایآ  هب  اهنت  درادن .  تهابـش  نامدرم  هب  و  ددرگ ، یمن  كاردا  ساوح 

.دشاب

161 ص :

.جاجتحا زا  ، 253  / 4 راونألا ، راحب  - . 1
یلع ریدقتلاو  كورّدق ، هبو  كولهجف  هتئیه ، دبت  ملو  کتردق  تدب  یهلإ  دـنیامرف : یم  مالـسلاامهیلع  داجـس  ماما  اضر و  ماما  - . 2

نم مهب  ام  رهاظو  كوکردی ، نلو  یهلإ  ءیش ، کلثمک  سیل  كوبلط ، هیبشتلاب  نیّذلا  نم  یهلإ  ای  ءيرب  ّینإو  كوفصو ، هب  ام  ریغ 
، كوفرعی مل  ّمث  نمف  کـقلخب  كوّوـس  لـب  كولواـنتی ، نأ  هحودـنم  یهلإ  اـی  کـقلخ  یفو  كوـفرع ، وـل  کـیلع  مهلیلد  کـمعن 

(. 293  / 3 راونألا ، راحب   ) .كوتعن نوهّبشملا  هب  اّمع  ّیبر  تیلاعت  كوفصو ، کلذبف  ّابر  کتایآ  ضعب  اوذّختاو 
.193  / 3 راونألا ، راحب  - . 3

.26  / 4 راونألا ، راحب  97 ؛  / 1 یفاک ، - . 4
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: دنیامرف یم  و 

، رارقإلا اهفّرع  اهبو  لیلدلا ، طینأ  اهنمو  هریغ ، تبثأ  اهیفو  ماهوألا ، مکاحت  اهیلإو  هیؤرلا ، نع  بجتحا  اهبو  لوقعلل ، اهعناص  یّلجت  اهب 
(1) .هب نامیإلا  لمکی  رارقإلابو  هّللاب ،  قیدصتلا  دقتعی  لوقعلابو 

تیؤر لباق  اه ،_ نآ  ِدوخ  ندوب  تیؤر  لباق  كالم  هب _  .تسا و  هدرک  یّلجت  اه  نآ  يارب  تاقولخم  دوخ  هار  زا  ءایـشا  ِراگدـیرفآ 
هدومرف تابثا  ار  ءایـشا  اب  دوخ  تیریغ  نیاـبت و  اـه  نآ  دوخ  رد  و  تسا ، هدـناشک  اـه  نآ  دوخ  يوس  هب  ار  ماـهوا  مکاـحت  و  تسین ،

، تسا هدناسانـش  ار  دوخ  دوجو  هب  رارقا  ناـمیا و  اـه  نآ  ِدوـخ  دوـجو  هب  و  تسا ، هداد  رارق  دوـخ  دوـجو  رب  لـیلد  ار  اـه  نآ  تسا ،
.تسا لماک  نامیا  وا  دوجو  هب  رارقا  اب  و  دوش ، یم  لصاح  لقع  هلیسو  هب  دنوادخ  دوجو  هب  قیدصت 

: دنیامرف یم  و 

(2) .هیلع ًالولدم  ناک  ام  دعب  ًالیلد  لّوحتلو  عونصملا ، هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ... 

یم لالدتـسا  وا  دوجو  رب  وا  ِریغ  هطـساو  هب  دیاب  هکنیا  زا  سپ  و  دش ، یم  رادـیدپ  وا  دوجو  رد  تیعونـصم  هناشن  تروص  نیا  رد  ... 
.دیدرگ یم  دوخ  ِریغ  دوجو  رب  لیلد  وا  ِدوخ  و  هدوب ، شیوخ  يدنمزاین  يایوگ  دش ،

: دیسرپ ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نامز  فوسلیف  یباص " نارمع  "

ّلکو کلذ ، هبشأ  امو  هتفصو  همساو  هتّیشم  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  هریغ ؟ ءیـش  ّيأف  لاق.هریغب : لاق : هانفرع ؟ ءیـش  ّيإبف  يدّیـس ، ای 
(3) .ربدم قولخم  ثدحم  کلذ 

ترـضح تسیچ ؟ وا  ریغ  تفگ : وا ؛ ریغ  هلیـسو  هب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  میـسانش ؟ یم  زیچ  هچ  هـب  ار  دـنوادخ  نـم ، يـالوم 
مسا تیشم و  دندومرف :

162 ص :

.230  / 4 راحب ، 40 ؛  _ 39 دیحوتلا ، 153 ؛  _ 152  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.23  / 4 راونألا ، راحب  153 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 2

.132  / 1 راونألا ، راحب  171 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 3
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.دنشاب یم  ثدحم  قولخم و  اهنیا  همه  .نآ و  دننام  وا و  تفص  و 

: دندومرف و 

هطاـحإ ـالو  ّفـک ، سمل  ـالو  نذأ ، عامتـسا  ـالو  نیع ، هیؤر  یلإ  داـترملا  بلاـطلا  کـلذ  یف  جاـتحی  ـال  یتـح  هقلخب  هیلع  ّلدتـسیو 
(1) .بلقب

هطاحا ای  و  تسد ، سمل  ای  شوگ ، ندینـش  ای  مشچ ، ندید  هب  زاین  ار  هدنیوج  هکنیا  ات  دوش  یم  لالدتـسا  وا  دوجو  رب  قلخ  دوجو  هب 
.دشابن بلق  اب 

: تسا هدمآ  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد 

، اهریغو هّیسفنلا  هتایآ  هفرعمب  ّمتی  اّمنإ  اهازغمو _  هدابعلا  لصأ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  انالوم  هلعج  يذلا  یلاعت _  هّللا  رمأ  یف  رّکفتلا  ّنإ 
ام روهظلا  نم  هریغل  سیل  ذا  هریغب _  هنوفرعی  مّهنأ  ال  هب ، هریغ  نوفرعیو  یلاعت  هب  یلاعت  هنوفرعی  نیذـلا  هئایلوأ  نم  ّيدـحولل  اـم  ادـع 

(2) .هل رهظملا  وه  ریغلا  کلذ  نوکی  یّتح  هل  سیل 

هیسفن تایآ  تفرعم  اب  دنا _  هداد  رارق  تدابع  هشیر  لصا و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نامیالوم  هک  ...ادخ _  رما  رد  رکفت 
یم دنوادخ  هب  مه  ار  ادخ  ریغ  و  دنـسانش ، یم  شدوخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  يایلوا  زا  یکدـنا  هکنیا  زج  دوش ، یم  مامت  نآ  ریغ  یهلا و 
نآ دنوادخ  هک  درادن  يروهظ  هنوگ  چیه  دنوادخ  زا  ریغ  يزیچ  چیه  اریز  .دنـسانشب  وا  ریغ  هطـساو  هب  ار  دنوادخ  هکنیا  هن  دنـسانش 

.دشاب دنوادخ  هدننک  رهاظ  دناوتب  زیچ  نآ  هکنیا  ات  دشاب  هتشادن  ار  روهظ 

لکـش و ناکم و  نامز و  ازجا و  رادقم و  ياراد  هک  دنوادخ _  تخانـش  هار  میتفگ  هکنانچ  اریز  تسین  یتسرد  بلطم  قوف ، ياعدا 
ِتاقولخم راثآ و  دوجو  قیرط  زا  وا  دوجو  هب  یلقع  قیدصت  هب  تسا  رصحنم  تسین _  ...و  حبش 

163 ص :

.315  / 10 راونألا ، راحب  175 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.9 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 2
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هک  (1) درادن دوجو  يرگید  هار  هار ، نیا  ضرع  رد  و  وا ،

164 ص :

هب ار  دوخ  تفرعم  کـچوک ) تادوـجوم   ) رذ ملاـع  رد  لاـعتم  دـنوادخ  راـکنا ، لـباقریغ  ناوارف و  صوـصن  تلـالد  ساـسا  رب  - . 1
نایب لّصفم  روط  هب  دوخ  ياج  رد  .تسا  هتفرگ  نامیپ  دوخ  يایلوا  تیالو  شیوخ و  تیبوبر  رب  ناگمه  زا  و  هدومرف ، اـطع  ناگدـنب 

تفرعم هک  یناسک  و  تسا ، هدوبوا  تاقولخم  تایآ و  هئارا  تهج  زا  دـنوادخ  یفرعم  ساسا  رب  زین  رذ  ملاـع  فیرعت  هک  تسا  هدـش 
هک یناسک  زا  یخرب  .دنـشاب  یم  اطخ  رب  دنرامـش  یم  وا  لاعفا  راثآ و  تلالد  هار  زا  دنوادخ  تخانـش  ضرع  رد  یتفرعم  ار  رذ  ملاع 
یم دانتـسا  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  رخآ  هدوزفا  هب  دـنناد ، یم  نکمم  يرما  ار  دـنوادخ  تاذ  دوهـش  تفرعم و 

دلبلا یف  ءاعدـلا  اذـه  ًاضیأ  هر "  " ّیمعفکلا دروأ  دـق  : " میروآ یم  ار  یـسلجم  موحرم  راتفگ  نیا  دارفا  نیا  هابتـشا  نایب  يارب  دـننک ،
انأ یهلإ   " هلوق نم  وهو  ًابیرقت  قرو  ردـقب  امهیف  هرخآ  یف  سیل  نکلو  امهرکذ ، قبـس  امک  رئازلا  حابـصم  یف  سوواط  نبإو  نیمألا ،

هقرولا هذه  تارابعو  ًاضیأ ، لابقإلا  نم  هقیتعلا  خسنلا  ضعب  یف  هقرولا  هذه  دجوی  مل  اذکو  ءاعدـلا ، اذـه  رخآ  یلإ  يانغ " یف  ریقفلا 
هذه نوک  یلإ  لضافألا  ضعب  لام  دق  کلذلو  هّیفوصلا ، قاذـم  قفو  یلع  یه  اّمنإو  ًاضیأ ، نیموصعملا  هداسلا  هیعدأ  قایـس  مئالت  ال 

ضعب یف  ًالوأ  مهـضعب  نم  تعقو  اّمإ  هدایزلا  هذـه  هلمجلاـبو  .هتـالاخدإو  هتاـقاحلإ  نمو  هّیفوصلا  خـیاشم  ضعب  تادـیزم  نم  هقرولا 
یناثلا ّلعلو  لابقإلا ، باتک  سفن  یف  مهـضعب  نم  ًایناث  تعقو  وأ  لاحلا ، هقیقح  نع  هلفغ  لابقإلا  یف  هنع  سوواط  نبإ  ذخأو  بتکلا ،

، راونألا راحب   ) .لاوحألا قئاقحب  ملعأ  هّللاو  رئازلا ، حابـصم  یفو  هقیتعلا  خـسنلا  ضعب  یف  اهنادـجو  مدـع  نم  هیلإ  انأموأ  ام  یلع  رهظأ 
ار اعد  نیا  میتفگ  البق  هک  روط  ناـمه  رئازلا  حابـصم  رد  مه  سوواـط  نبا  و  نیمـألا ، دـلب  باـتک  رد  مه  هر "  " یمعفک (. 227  / 98

یم اعد  نیا  رخآ  ات  يانغ " یف  ریقفلا  انأ  یهلإ   " نآ و  تسین ، نآ  زا  یقرو  هزادـنا  هب  ابیرقت  باتک  ود  نآ  رخآ  رد  یلو  دـنا ، هدروآ 
نیموصعم تاداس  هیعدا  قایـس  اب  هقرو  نیا  تارابع  و  درادن ، دوجو  لابقا  باتک  هقیتع  خسن  یـضعب  رد  هقرو  نیا  نینچ  مه  و  دشاب ،

هیفوص و خیاشم  یضعب  تادیزم  زا  ار  هقرو  نیا  لضافا  زا  یضعب  اذل  و  دشاب ، یم  هیفوص  قاذم  قفو  رب  طقف  و  درادن ، یناوخ  مه  زین 
و هدش ، عقاو  بتک  یخرب  رد  ناشیا  زا  یـضعب  طسوت  ادتبا  رد  ای  تدایز  نیا  هصالخ  .دـنا و  هدرک  ناشن  ناشیا  تالاخدا  تاقاحلا و 

لابقا باتک  سفن  رد  ناشیا  زا  یـضعب  طسوت  ًایناث  هکنیا  ای  و  تسا ، هدروآ  لاـبقا  رد  ار  نآ  لاـح  تقیقح  زا  تلفغ  اـب  سوواـط  نبا 
لامتحا تسا  هدشن  تفای  زین  رئازلا  حابـصم  رد  لابقا و  هقیتع  خـسن  یـضعب  رد  هک  میتفگ  هک  هچنآ  ربانب  دـیاش  و  تسا ، هدـش  هفاضا 

.لاوحألا قئاقحب  ملعأ  هّللاو  دشاب ، رهظا  یمود 
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یم شتاقولخم  تایآ و  راثآ و  هار  زا  ار  وا  اهنت  لاعتم ، دنوادخ  یقیقح  يایلوا  هکلب  دشاب ، هتشاد  ادخ  يایلوا  زا  یخرب  هب  صاصتخا 
نیا شدوخ ،" هب  لاعتم  دنوادخ  تخانش   " يانعم اریز  وا ، ریغ  هب  هن  دنا  هتخانش  شدوخ  هب  ار  وا  هّتبلا  تروص  نیمه  رد  هک  دنـسانش 

تفرعم حیحص  يانعم  هکلب  دشاب ، هدش  دوهش  هتفرگ و  رارق  تخانـش  دروم  شراثآ  قیرط  ریغ  زا  هطـساو و  نودب  وا  تاذ  هک  تسین 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يرگید  هوجو  ياراد  شدوخ ، ریغ  هن  شدوخ و  هب  دنوادخ 

؟ هچ ینعی  شدوخ ) هب  دنوادخ  تخانش   ) هللااب هللا  هفرعم 

دننام و لثم و  هیبش و  حبـش و  لکـش و  نتـشاد  زا  هّزنم  و  ازجا ، رادـقم و  ندوب  اراد  زا  یلاعتم  دـنوادخ ، تاذ  هک  اجنآ  زا  لوا ) هجو 
: تسا ریظن 
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(1) .ءایشألا فالخب  ءیش  ّهنإو  هّیئیشلا ، هقیقحب  ءیش  وه 

.دشاب یم  اهزیچ  همه  فالخ  رب  يزیچ  وا  و  تسا ، یعقاو  یئیش  وا 

: رگید يزیچ  هن  تخانش  شدوخ  هب  دیاب  ار  وا  اهنت  دوش و  یمن  عقاو  وا  یفرعم  تخانش و  هنیآ  وا  ِدوخ  زا  ریغ  يزیچ  چیه  سپ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(2) .هلاثم ریغب  هّبشی  فیکف  هل  لیدع  ام ال  اّمأو  هلیدعب ، ءیشلا  هّبشی  اّمنإ 

هیبشت دوخ  دـننامه  لاثم و  ریغ  هب  هنوگچ  درادـن  يدـننامه  چـیه  هک  يزیچ  اـما  و  دوش ، یم  هیبشت  دوخ  دـننامه  هب  يزیچ  ره  اـنامه 
؟ دوش

(3) .هقلخب ّالا  فرعی  الو  ...ّدن  الو  ّدض ، الو  لثم  الو  هبش ، ال 

.دوشن هتخانش  دوخ  قلخ  هب  زج  ...تسا و  يدض  هن  و  دننام ، هن  و  هبش ، هن  ار  دنوادخ 

؟ ّکبر تفرع  مب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئس  ... 

.هسفن ینفّرع  امب  لاق :

؟ هسفن کفّرع  فیکو  لیق :

، هتحت ءیـش  لاقی  الو  ءیـش  ّلک  قوف  هبرق ، یف  دـیعب  هدـعب ، بیرق  سانلاب ، ساقی  الو  ّساوحلاـب ، ّسحی  ـالو  ٌهروص  ههبـشی  ـال  لاـق :
یف لخاد  همامأ ، ءیـش  لاقی  الو  ءیـش  ّلک  فلخو  هفلخ ، ءیـش  لاقی  الو  ءیـش  ّلک  مامأ  هقوف ، ءیـش  لاقی  الو  ءیـش  ّلـک  تحتو 

(4) .هریغ اذکه  الو  اذکه  وه  نم  ناحبس  ءیش ، یف  ءیشک  ءایشألا ال 

؟ دیتخانش يزیچ  هچ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

166 ص :

.رابخألا یناعم  دیحوت و  زا  260 ؛  / 3 راونألا ، راحب  - . 1
.276  / 4 راونألا ،  راحب  48 ؛ دیحوتلا ، - . 2

.193  / 3 راونألا ،  راحب  - . 3
.رابخألا عماج  زا   ، 303 راونألا 4 /  راحب  - . 4
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.دناسانش نم  هب  نآ  هب  ار  دوخ  شدوخ  هچنآ  هب  دندومرف :

؟ دناسانش امش  هب  ار  دوخ  هنوگچ  دش : هتفگ 

کیدزن دوخ  يرود  نیع  رد  .ددرگ  یمن  هسیاقم  اه  ناسنا  اب  و  دوش ، یمن  سح  ساوح  اب  و  تسین ، وا  هیبش  یتروص  چیه  دندومرف :
يزیچ ره  تحت  و  تسوا ، تحت  يزیچ  هک  تفگ  ناوـت  یمن  تسه و  يزیچ  ره  قوـف  تسا ، رود  دوـخ  یکیدزن  نـیع  رد  و  تـسا ،

ره تشپ  و  تسوا ، تشپ  يزیچ  هک  تفگ  ناوـت  یمن  تسه و  يزیچ  ره  وـلج  تسوا ، قوـف  يزیچ  هـک  تـفگ  ناوـت  یمن  تـسه و 
هک نآ  تسا  هزنم  رگید ، زیچ  لخاد  يزیچ  دـننام  هن  تسه  ایـشا  رد  لـخاد  تسوا ، ولج  يزیچ  هک  تفگ  ناوت  یمن  تسه و  يزیچ 

.تسین نینچ  وا  زج  سک  چیه  تسا و  نینچ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دّـحوم دـحاو  وه  اّمنإو  هریغ ، هروصلاو  لاثملاو  باجحلا  ّنـأل  كرـشم ؛ وهف  لاـثمب  وأ  هروصب  وأ  باـجحب  هّللا  فرعی  ّهنأ  معز  نم 
، هریغب هفرع  ّهنأ  معز  نم  دّحوی  فیکف 

هریغ ءامـسألاو  هئامـسأ  ریغ  وهو  هئامـسأب  یّمـسی  ...هریغ  فرعی  اـّمنإ  هفرعی ، سیلف  هب  هفرعی  مل  نمف  هّللاـب ، هفرع  نم  هّللا  فرع  اـّمنإ 
(1) .هفرعملا نع  ّلاض  وهف  فرعی  امب ال  نمؤی  ّهنأ  معز  نمف  فصاولا ، ریغ  فوصوملاو 

وا ریغ  تروص ، لاثم و  باجح و  هک  ارچ  تسا ؛ كرـشم  دسانـش  یتروص  ای  لاثم  هدرپ  هب  ار  يادخ  هک  دشاب  نآ  نامگ  ار  سک  ره 
.تسا

دسانش یم  ار  دنوادخ  یـسک  اهنت  دسانـش ، یم  وا  ریغ  هب  ار  دنوادخ  درادنپ  هکنآ  تسا  دّحوم  هنوگچ  سپ  تساتکی  دحاو  وا  انامه 
قلاـخ و نیب  تسا ، هتخانـش  ار  وا  ریغ  هکلب  هتخانـشن ، ار  وا  سپ  دسانـشن  شدوـخ  هب  ار  وا  سک  ره  .دسانـشب و  شدوـخ  هب  ار  وا  هک 

.دشاب هدیرفآ  رگید  يزیچ  زا  ار  اه  نآ  هک  ناس  نیا  هب  هن  تسا  ءایشا  هدننیرفآ  قلاخ و  دنوادخ  و  درادن ، دوجو  يزیچ  قولخم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

167 ص :
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(1) .ههبشی ءیشب  فرعی  الو  ّدح  هّلل  سیلو 

.دوشن هتخانش  دشاب  وا  هیبش  هک  يزیچ  چیه  هب  و  تسین ، یفیرعت  چیه  ار  دنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(2) .هتاذ هیبشتلاب  فرع  نم  فرع  هّللا  سیلف 

.دسانش هیبشت  هب  ار  وا  هک  سک  ره  هتخانشن  ار  يادخ  سپ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(3) .ناسحإلاو لدعلاو  فورعملاب  رمألا  یلوأو  هلاسرلاب ، لوسرلاو  هّللاب ، هّللا  اوفرعإ 

.دیسانشب ناسحا  لدع و  فورعم و  هب  رما  هب  ار  رمالا  یلوا  و  لوسر ، هب  ار  لوسر  و  ادخ ، هب  ار  ادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(4) .كاذ وهف  ءیش  تعن  هبشی  هتعن ال  ناک  ریصبلا  عیمسلا  وهو  ءیش  هلثمک  سیل  ناک  نم 

.تسا نانچ  وا  تسین ، یفصو  چیه  دننام  شفصو  تسا ، ریصب  عیمس و  وا  تسین و  وا  دننامه  زیچ  چیه  هک  سک  نآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(5) .هتاّیفیک همئالم  نع  ّلجو  هتاقولخم ، هسناجم  نع  هّزنتو  هتاذب ، هتاذ  یلع  ّلد  نم  ای 

168 ص :

.141 دیحوتلا ،  - . 1
.228  / 4 راونألا ،  راحب  - . 2

.286 دیحوتلا ،  - . 3
.304  / 4 راونألا ،  راحب  - . 4

.سوواط نب  دیس  حابصم  زا  ق ، ؟ ؟  یسلجم زا  حابص ،  ياعد  نانجلا ،  حیتافم  یّمق : - . 5
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اهنآ تایفیک  اب  ینوگمه  زا  و  هتـسج ، هزنت  دوخ  تاقولخم  اب  تسناجم  زا  و  هدومن ، تلالد  دوخ  تاذ  هب  دوخ  تاذ  رب  هک  یـسک  يا 
.تسا رتارف 

: دنیامرف یم  و 

(1) .وه ّالإ  وه  نم ال  ای  وه ، ای  وه ، ّالإ  وه  سیل  نم  ای  وه ، وه  نم  ای  وه ، ای 

زیچ هـمه  وا ، زج  و   ] وا رگم  تـسین  ییوا  هـک  یـسک  يا  وا ، يا  وا ، رگم  تـسین  وا  هـک  یـسک  يا  تـسوا ، وا  هـک  یـسک  يا  وا ، يا 
تافـص هب  لدبت  تاذ و  زا  بلـس  لباق  و  تاذ ، ریغ  هک  یتافـص  نودب  تسا  تاذ  وا  اما  دـنتایفیک ، تافـص و  ازجا و  زا  يا  هعومجم 

[. دنشاب رگید 

(2) .وه ّالإ  وه  ثیح  الو  وه ، نیأ  الو  وه ، فیک  الو  وه ، ام  ملعی  نم ال  ای  وه ، ای 

یگنوگچ و تیفیک و  نتشاد  زا  رترب  هک   ] وا رگم  تسا  اجک  و  تسا ، ناسچ  و  تسیچ ، وا  هک  دوشن  هتسناد  زگره  هک  نآ  يا  وا ، يا 
[. تسا ناکم 

(3) .وه ّالإ  وه  نم ال  ای  وه ، ّالإ  وهک  سیل  نم  ای  وه ، ای  وه ، ای  هللا ، ای 

.وا رگم  تسین  ییوا  هک  نآ  ا ي  وا ، رگم  دشابن  وا  نوچ  هکنآ  يا  وا ، يا  ادخ ، يا 

هک یتاذ  دوجو  لامتحا  و  یهانتمان _  ای  یهانتم و  ای  لاح  رادقم _  ياراد  تاذ  هب  تسا  رصحنم  قولخم  رظن  رد  دوجوم ، مود ) هجو 
.تسا یفتنم  وا  رظن  رد  افرص  دشاب  لک  ءزج و  زا  یلاعتم  و  رادقم ، اب  نیابم 

قیال عوضوم  هب  تافتلا  مدـع  روصت و  رد  ياطخ  و  رکف ، رد  تلفغ  نیا  زا  ار  رـشب  شدوخ  لاعتم  دـنوادخ  هک  یماگنه  ات  نیا  رباـنب 
دوجو هب  ار  وا  و  دهدن ، تاجن  تیهولا  يارب 

169 ص :

.158  / 95 راونألا ،  راحب  6 ؛ رابخألا ، عماج  - . 1
.لولشم ياعد  نانجلا ،  حیتافم  یّمق ، - . 2

.170  / 95 راونألا ،  راحب  - . 3
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نیا رد  و  دوب ، دـهاوخ  قلطم  لوهجم  قولخم ، يارب  یـسانشادخ ، یقیقح  عوضوم  دـیامرفن ، هجوتم  دوخ  يازجا  رادـقم و  زا  یلاعتم 
.دشاب یم  قاطی  ام ال  هب  فیلکت  تفرعم  هب  وا  فیلکت  لاح 

و دزاس ، یم  تسا _  ایـشا  همه  فـالخ  رب  هک  یتاذ  ناونع  هب  شدوخ _  دوجو  هجوتم  ار  تاـقولخم  ـالوا  هک  تسوا  دوخ  اـهنت  سپ 
.دیامن یم  تابثا  لوقع  يارب  ار  شیوخ  دوجو  دوخ ، ِتاقولخم  دوجو  هار  زا  ایناث 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .ّهبر دحأ  فرعی  نل  کلذ  ولو ال  هسفن  مهفّرعف 

.تخانش یمن  ار  دوخ  راگدرورپ  يدحا  زگره  درک  یمن  نانچ  رگا  دناسانش و  ناشیا  هب  ار  دوخ  سپ 

: دنیامرف یم  ترضح  نامه 

(2) .هقزار نم  الو  هقلاخ  نم  دحأ  ردی  مل  کلذ  ولو ال 

.تسیک شقزار  قلاخ و  هک  تسناد  یمن  يدحا  دوبن  نانچ  رگا  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(3) .تنأ ام  ردأ  مل  تنأ  ولو ال  کیلإ ، ینتوعدو  کیلع  ینتللد  تنأو  کتفرع  کب 

.یتسه هچ  وت  هک  متسناد  یمن  دوبن  نانچ  رگا  و  يدومرف ، توعد  دوخ  هب  و  يدومن ، هار  دوخ  رب  ارم  وت  و  متخانش ، وت  هب  ار  وت 

؟ هفرعملا اهب  نوطاعتی  هعاطتسا  سانلا  یف  له  مالسلا : هیلع  حلاصلا  دبعلل  تلق  ... 

.هّللا نم  لّوطت  وه  اّمنإ  ال ، لاق :

هلزنمب هنوطاعتی  ام  مهیف  سیل  ناک  اذإ  باوث  هفرعملا  یلع  مهلفأ  تلق :

170 ص :

.تاجردلا رئاصب  زا  ، 250  / 5 راونألا ، راحب  47 ؛  / 1 هادهلا ، تابثإ  - . 1
.243  / 5 راونألا ، راحب  117 ؛  / 1 عیارشلا ، للع  - . 2

.82  / 95 راونألا ، راحب  - . 3

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 197 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_170_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_170_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_170_3
http://www.ghaemiyeh.com


؟ هولعفف هب  اورمأ  يذلا  دوجسلاو  عوکرلا 

(1) .باوثلاب لّوطتو  مهیلع  هّللا  نم  لّوطت  وه  ال ، لاق :

؟ دنبای تسد  تفرعم  هب  نآ  اب  هک  تسه  یتردق  ناوت و  اه  ناسنا  رد  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب 

.تسا دنوادخ  زا  یلضفت  نآ  انامه  ریخ ، دندومرف :

دنهد یم  ماـجنا  دـنا و  هدـش  رما  نآ  هب  هک  يدوجـس  عوکر و  هلزنم  هب  هک  یلاـح  رد  تسه  یباوـث  نآ  رب  ار  ناـشیا  اـیآ  سپ  متفگ :
؟ تسین

.دیامرف یم  لضفت  مه  ار  باوث  ناشیا  هب  هک  روط  نامه  تسا ، دنوادخ  زا  یلضفت  نآ  ریخ ، دندومرف :

؟ عنص هفرعملا  یف  سانلل  مالسلا : هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأل  تلق  ... 

.ال لاق :

؟ باوث اهیلع  مهل  تلقف :

(2) .هفرعملاب مهیلع  لّوطتی  امک  باوثلاب  مهیلع  لّوطتی  لاق :

؟ تسا یعنص  تفرعم  رد  ار  نامدرم  هک  متفگ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 

.ریخ دندومرف :

؟ تسا باوث  نآ  رب  ناشیا  يارب  متفگ :

.دومرف لضفت  تفرعم  ياطعا  اب  ناشیا  هب  هک  روط  نامه  دیامرف ، لضفت  باوث  نداد  اب  ناشیا  هب  دندومرف :

؟ یه هبستکمأ  هفرعملا  نع  لئس  ّهنأ  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع 

.ال لاق :

؟ یه هئاطعو  هّللا  عنص  نمف  هل : لیقف 

(3) .لامعألا باستکا  مهلو  عنص ، اهیف  دابعلل  سیلو  معن ، لاق :

؟ تسا یباستکا  ایآ  هک  دش  لاؤس  تفرعم  دروم  ردمالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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.هن دندومرف :

171 ص :

.نساحم زا  ، 223  / 5 راونألا ، راحب  - . 1
.دانسإلا برق  زا  ، 50  / 1 هادهلا ، تابثإ  - . 2

.دیحوتلا زا  ، 48  / 1 هادهلا ، تابثا  - . 3
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؟ تسا یهلا  ياطع  عنص و  زا  سپ  هک  دش : هتفگ 

.تسا ناشیا  زا  لامعا  باستکا  اهنت  هکلب  تسین ، یعنص  نآ  رد  ار  ناگدنب  و  يرآ ، دندومرف :

؟ هفرعملا اهب  نولانی  هادأ  سانلا  یف  لعج  له  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأل  تلق  ... 

(1) <. اهاتآ ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  الو  اهَعْسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  ، > نایبلا هّللا  یلع  ّنإ  ال ، لاق :

؟ دنسر تفرعم  هب  نادب  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  يا  هلیسو  اه  ناسنا  رد  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

نآ هب  زج  و  دیامرفن ، فیلکت  تردق ، ناوت و  هزادنا  هب  زج  زگره  دنوادخ  و  دیامرف ، نایب  هک  تسا  دنوادخ  رب  انامه  ریخ ، دندومرف :
.دنکن فیلکت  تسا  هداد  هچ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .ًالیبس اهیلإ  مهل  لعجی  ملو  هفرعملا  دابعلا  هّللا  فّلکی  مل 

.دادن رارق  یهار  نآ  يوس  هب  ناشیا  يارب  و  دومرفن ، تفرعم  هب  فلکم  ار  ناگدنب  دنوادخ 

: دنیامرف یم  و 

(3) .اولبقی نأ  مهفّرع  اذإ  قلخلا  یلع  هّللو  مهفّرعی ، نأ  هّللا  یلع  قلخللو  اوفرعی ، نأ  هقلخ  یلع  هّلل  سیل 

قلخ رب  دنوادخ  يارب  و  دناسانشب ، ناشیا  هب  اردوخ  هک  تسادخ  رب  قلخ  يارب  و  دنـسانشب ، ار  وا  هک  تسین  ناگدنب  رب  دنوادخ  يارب 
.دنریذپب داد  تفرعم  ناشیا  هب  هک  هاگنآ  هک  تسا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

172 ص :

.163  / 1 یفاک ، - . 1
.نساحم زا  ، 222  / 5 راونألا ، راحب  - . 2

.412 دیحوتلا ، یفاک ؛ زا  ، 44  / 1 هادهلا ، تابثإ  - . 3
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(1) .هیلإ هفرعملاب  يّدؤملاو  هیلع ، لیلدلاب  ّلادلا  وه 

.دناسر یم  تفرعم  هب  هک  تسوا  دوخ  و  دیامن ، یم  هار  دوخ  ِدوجو  رب  لیلد  هطساو  هب  دنوادخ 

؟ یه نم  عنص  هفرعملا  ... 

(2) .عنص هیف  دابعلل  سیل  هّللا ، عنص  نم  مالسلا :] هیلع  قداصلا   ] لاق

؟ تسیک هتخاس  عنص و  تخانش ، تفرعم و  ... 

.تسین یعنص  چیه  نآ  رد  ار  ناگدنب  تسا ، دنوادخ  عنص  زا  دندومرف : مالسلا ] هیلع  قداص  ماما  ]

زا یلوا  لاـعتم ، دـنوادخ  هب  دـشاب _  تفرعم  لـقع و  ِتمعن  دوجو  اـه  نآ  هلمج  زا  هک  یکین _  ریخ و  هنوگ  ره  تبـسن  موـس ) هجو 
: دشاب یم  قولخم  هب  اه  نآ  تبسن 

ام ِهَّللا َو  َنِمَف  ٍهَنَسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام  میِظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  >

(3) < . کِسْفَن ْنِمَف  ٍهَئِّیَس  ْنِم  ََکباصَأ 

زا دسر  وت  هب  هک  يدب  ره  و  دنوادخ ، زا  دسر  وت  هب  هک  یبوخ  ره  گرزب ، هبترم  دنلب  دـنوادخ  هب  رگم  دـشابن  یناوت  تردـق و  چـیه 
.تسوت دوخ 

(4)  <. یِّبَر َمِحَر  ام  اَّلِإ  ِءوُّسلِاب  ٌهَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  >

.دنک محر  مراگدرورپ  هکنیا  رگم  دهد  نامرف  اه  يدب  هب  تدش  هب  سفن  انامه 

(5) <. ءاشَی ْنَم  یِّکَُزی  َهَّللا  َّنِکل  ًاَدبَأ َو  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  یکَز  ام  ُُهتَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  <َو 

173 ص :

.جاجتحا زا  ، 253  / 4، راحب - . 1
.410 دیحوتلا ، - . 2

.79 ءاسن /  - . 3
.53 فسوی /  - . 4

.21 رون /  - . 5
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دهاوخ ار  سک  ره  هک  تسا  يادخ  نیا  نکل  و  دش ، یمن  كاپ  زگره  امش  زا  يدحا  دوبن  امش  رب  وا  تمحر  دنوادخ و  لضف  رگا  و 
.دنک یم  كاپ 

(1) < . نِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  نامیِْإِلل  ْمُکادَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  َِلب  ْمُکَمالْسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق ال  اوُمَلْسَأ ، ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  >

نامیا هب  هک  تسا  تنم  امـش  رب  ار  يادخ  هکلب  دیهنن ، تنم  نم  رب  ار  ناتمالـسا  يوگب : دـنا ! هدروآ  مالـسا  هک  دـنهن  یم  تنم  وت  رب 
.دیتسه قداص  رگا  درک  ناتتیاده 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2)  . هّللاب ّالإ  هّللا  هفرعم  كردت  الو  هّللاب ، ّالإ  ًائیش  قولخم  كردی  ال 

.دنوادخ هب  رگم  دوشن  كاردا  دنوادخ  تفرعم  و  يادخ ، هب  رگم  دنکن  كرد  يزیچ  قولخم 

(3) .هایإ هتغّلبو  هیلإ  هتقّفوو  هل  هتدّدح  ام  ّالإ  کتعن  نم  ًائیش  فرعی  الو  کفصو ، نم  ًائیش  غلبی  نأ  دحأ  سیلف 

وا و  يا ، هتـشاد  نایب  وا  يارب  دوخ  وت  هک  ار  نامه  رگم  دسانـشن  ار  وت  فصو  زا  يا  هرذ  دسرن و  وت  فصو  زا  يا  هرذ  هب  سک  چیه 
.يا هدناسر  نآ  هب  ار 

(4) .کیف اهتلعج  یتلا  یتّوقب  یصاعملا  تلمع  یّنم ، کتائّیسب  یلوأ  تنأو  کنم ، کتانسحب  یلوأ  انأ  مدآ ، نبای 

: دیامرف یم  ّلج  ّزع و  دنوادخ 

یتردق هب  ار  ناهانگ  وت  يرتراوازس ، نم  زا  تدوخ  تیاه  يدب  هب  تبسن  یلو  مرتراوازـس ، تدوخ  زا  تیاه  یبوخ  هب  نم  مدآ ، هداز 
.یهد یم  ماجنا  ما  هداهن  وت  دوجو  رد  هک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

174 ص :

.18 تارجح /  - . 1
.161  / 4 راونألا ، راحب  142 ؛ دیحوتلا ، - . 2

.421  / 95 راونألا ، راحب  - . 3
.363 دیحوتلا ، - . 4
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(1) .كدیحوت دقتعی  ًابلقو  کتمظع ، فرعی  ًاداؤفو  کتردق ، يری  ًارصبو  کنامیإ ، مهفی  ًالقعو  کتایآ ، عمسی  ًاعمس  یل  تلعجف 

و دـنیبب ، ار  وت  تردـق  هک  يا  هدـید  و  دـمهفب ، ار  وت  هب  نامیا  هک  یلقع  و  دونـشب ، ار  وت  تایآ  هک  يداد  رارق  یعمـس  نم  يارب  سپ 
.دوش دقتعم  وت  دیحوت  هب  هک  یلد  و  دسانشب ، ار  وت  تمظع  هک  یبلق 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .مّهبرب ّالإ  هقولخملا  مهنادبأ  یف  هجلاعم  الو  لمع  یلع  اوردقی  مل 

.ناشراگدرورپ هب  رگم  دنرادن  ناوت  یتیلاعف  راک و  چیه  رب  شیوخ  هدش  قلخ  نادبا  رد 

ّلـص هّقح  هیداتل  ًاءافک  هدابع  یلع  هب  ّنتما  ام  لعجو  هدمحب ، نسلألا  قلطأو  هتفرعمب ، لوقعلا  قتف  نم  ای  ؟ص :؟ ّیبنلا نع  ءاعدلا  یفو 
(3) ...و دّمحم  لآو  دّمحم  یلع 

هچ نآ  و  دومرف ، ایوگ  دوخ  دـمح  هب  ار  اهنابز  و  دـیرفآ ، دوخ  تفرعم  رب  ار  اهلقع  هک  نآ  يا  هک  تسا  ص ؟ ؟  ربمایپ زا  ياـعد  رد  و 
...و تسرف  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  تفریذپ  شیوخ  قح  يادا  رب  تیافک  دومرف  تیانع  ناگدنب  هب  دوخ  هک  ار 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ماما 

(4) .فرعی اهب  فراعملا ال  فرعت  هبو  فصوی ، اهب  تافصلا ال  فصوت  هب 

.دیاین تخانش  رد  اهنآ  هب  وا  دنوش و  هتخانش  وا  هب  فراعم  و  ددرگن ، هتخانش  تافص  هب  وا  دنوش و  هتخانش  وا  هب  تافص 

175 ص :

.257  / 95 راونألا ، راحب  - . 1
.دیحوتلا زا  ، 161  / 4 راونألا ، راحب  - . 2

.204  / 95 راونألا ، راحب  - . 3
.ّیلامثلا هزمح  یبأ  ءاعد  نانجلا ، حیتافم  یّمق : - . 4
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(1) .تنأ ام  ردأ  مل  تنأ  ولو ال  کیلإ ، ینتوعدو  کیلع  ینتللد  تنأو  کتفرع  کب 

.یتسه هچ  وت  هک  متسناد  یمن  دوبن  نانچ  رگا  و  يدومرف ، توعد  دوخ  هب  و  يدومن ، هار  دوخ  رب  ارم  وت  و  متخانش ، وت  هب  ار  وت 

(2) .کلیبس انکلس  الو  كرمأ ، انفرع  الو  کتعاط ، یلإ  انیدتها  ام  ّیبر  تنأ  ولو ال 

.میدومیپ یمن  ار  وت  هار  میتفای و  یمن  هار  وت  تعاط  يوس  هب  نم ، راگدرورپ  يا  يدوبن  وت  رگا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(3) .یمعلاو ّکشلا  نم  ینصّلخو  هّیبوبرلا ، هفرعمب  ینابحو  هّینادحولاب ، رارقإلإب  ینفحتأ  نم  ای 

زا ارم  و  تخاـس ، رو  هرهب  ارم  دوخ  تیبوـبر  تفرعم  زا  و  دوـمرف ، تیاـنع  نم  هب  ار  شیوـخ  تینادـحو  هب  رارقا  هفحت  هک  یـسک  يا 
.داد تاجن  يروک  کش و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

، هدارإو هنم  ماهلإو  لالدتساب  عونصم  ّربدم  ّهنأ  تفرعف  ضرعو ، لوط  نم  دودحلا  هیف  ثدحأو  هقلخ  نیح  هّللاب  ص ؟ ؟  ًادّمحم تفرع 
(4) .فیک الو  هبش  الب  هسفن  مهفّرعو  هتعاط  هکئالملا  مهلأ  امک 

ماهلا و لالدتسا و  هب  سپ  دومرف ، ثادحا  وا  رد  ار  ضرع  لوط و  دودح  دومرف و  قلخ  ار  وا  هک  متخانش  دنوادخ  هب  ار  ص ؟ ؟  ربمایپ
نودب ار  دوخ  و  دومرف ، ماهلا  ار  دوخ  تعاط  شا  هکئالم  هب  هک  روط  نامه  تسا ، عونصم  هدش و  ریبدت  وا  هک  متـسناد  وا  دوخ  هدارا 

.دناسانش ناشیا  هب  تیفیک  هیبش و 

176 ص :

.یلامث هزمح  یبأ  ياعد  نانجلا ، حیتافم  یّمق ، - . 1
.425  / 95 راونألا ، راحب  - . 2
.338  / 95 راونألا ، راحب  - . 3

.179  / 4 راونألا ، راحب  - . 4
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(1) .انقیفوتو انداشرإ  یف  کنوعو  اننوع  هّللاو  کیلإ ؛ انیقلأ  امب  رابتعالل  یفتکت  دقف  اهّلک ، اهّمسن  مل  اّنک  نإو  ءامسألا  عیمج  اذکهو 

و تسا ، یفاک  میتشاد  نایب  تیارب  هچ  نآ  ندـیمهف ، يارب  یلو  میدربن  مان  ار  اه  نآ  همه  هچ  رگا  ءامـسا و  عیمج  تسا  روط  نیمه  و 
.تسوت کمک  ام و  کمک  نامقیفوت  داشرا و  رد  دنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

نمل ّقحت  هدابعلا ال  ّنإ  ...میدقلا  تافـص  نم  ثدـحملا ال  تافـص  نع  لوفألا  ّنأل  نِیِلفْآلا ، > ُّبِحُأ  َلاق ال  ُبَکْوَْکلا  َلَفَأ  اَّمَلَف  ... >

هّللا همهلأ  ام  هموق  یلع  هب  جتحا  ام  ناکو  ضرألاو ، تاومسلا  قلاخو  اهقلاخل  هدابعلا  ّقحت  اّمنو  سمشلاو ، رمقلاو  هرهزلا  هفصب  ناک 
(2) < ... هِمْوَق یلَع  َمیِهاْربِإ  اهاْنیَتآ  اُنتَّجُح  َْکِلتَو  : > یلاعت هّللا  لاق  امک  هاتآو 

ثدـحم ياـهزیچ  تافـص  زا  ندرک  بورغ  اریز  مراد ، یمن  تسود  ار  ناگدـننک  بورغ  دوـمرف  درک  بورغ  بکوـک  هک  یماـگنه 
قلاخ يارب  اهنت  و  تسین ، هتسیاش  تسا  دیشروخ  هام و  هرهز و  تفـص  هب  هک  یـسک  يارب  تدابع  انامه  ...میدق  تافـص  زا  هن  تسا ،

.تسا هتسیاش  نیمز  اهنامسآ و  قلاخ  اه و  نآ 

: دنیامرف یم  مهع ؟ ؟ قداص ماما  رقاب و  ماما  نینمؤملا و  ریما 

(3) .کیلع هل  قیفوتلاو  لّکوتلاو  کنم ، هیف  ناسحإلاو  کب ، هیلع  هّوقلاو  کیلإ ، هباستناو  کنم ، هؤدب  ام  یلع  بیثت  کناحبسف 

نآ رب  قیفوت  لکوت و  و  وت ، دوخ  زا  نآ  رب  ناوت  باستنا و  و  تسوت ، دوخ  زا  نآ  يادـتبا  هچ  نآ  رب  یهد  یم  شاداپ  وت ، یهزنم  سپ 
.تسوت دوخ  زا 

177 ص :

.179  / 4 راونألا ، راحب  - . 1
.رابخألا نویع  زا  ، 736  _ 735  / 1 نیلقثلا ، رون  - . 2

.404  / 95 راونألا ، راحب  - . 3

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 205 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_177_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_177_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_177_3
http://www.ghaemiyeh.com


: دنیامرف یم  ناسْحِْإلا > اَّلِإ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَه  : > هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(1) .هّنجلا ّالإ  دیحوتلاب  هیلع  تمعنأ  نم  ءازج  ام  لاق : هّللا  ّنإ  لوقی : ص ؟ ؟  هّللا لوسر  تعمس 

زج ما  هتـشاد  ینازرا  شدیحوت  تمعن  هک  سک  نآ  شاداپ  هک  دیامرف  دنوادخ  انامه  دندومرف : یم  هک  مدینـش  ص ؟ ؟  ادخ لوسر  زا 
؟ دوب دهاوخ  هچ  تشهب 

: تسا هدش  هتفگ  هک  دوش  یم  نشور  زین  نخس  نیا  یتسردان  میتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 

کلذو هطـساولا _  یلإ  راقتفالا  نودـب  یلاعت  هب  یلاعت  هتفرعم  وحن  ضعب ، نم  فرعأ  اهـضعب  هوجو  یلع  عقت  هناحبـس  هّللا  هفرعم  ّنإ 
یف کلـسی  نم  جهنم  کلذو  یلاعت _  هتفرعم  یلإ  هاقرملا  یه  یتلا  سفنلا  هفرعمب  یلاعت  هتفرعم  وحنو  دیحوتلا  یف  نیقیّدصلا  جـهنم 
هریغ یف  کلـسی  نم  جـهنم  کلذو  هّیهلإ _  تایآ  یه  یتلا  هّیقافآلا  تادوجوملا  هفرعمب  یلاـعت  هتفرعم  وحنو  هئراـب  یلإ  لـصیل  هسفن 

(2) .یلاعت هئراب  یلإ  یهتنیل 

، دنشاب یم  يرگید  زا  رت  هدش  هتخانـش  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  دریذپ  یم  تروص  ینوگانوگ  هوجو  رب  هناحبـس _  دنوادخ _  تخانش 
 _، تسا دیحوت  ریسم  رد  نیقیدص  هار  نیا  هک  دوش _  لصاح  هطساو  هب  زاین  نودب  وا و  ِدوخ  هب  یلاعت  دنوادخ  تخانش  هکنیا  دننام 

هب اـت  دـنک  یم  ریـس  نتـشیوخ  رد  هک  تسا  یـسک  شور  هار و  نیا  و  تسا _  سفن  تخانـش  هار  زا  دـنوادخ  تخانـش  رگید  قـیرط 
یسک شور  نیا  و  دنشاب _ ، یم  یهلا  یتایآ  هک  تسا  یقافآ  تادوجوم  قیرط  زا  دنوادخ  تخانش  موس  هار  دسرب ._  شراگدرورپ 

 _. دوش یهتنم  ادخ  هب  ات  دنک  یم  كولس  دنوادخ  ریغ  رد  هک  تسا 

ره عونصم : هسفنب  فورعم  ّلک  : " مالسلا هیلع  اضر  ترضح  مالک  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک

178 ص :

.28 دیحوتلا ، - . 1
.130 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 2
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، دوش یمن  هتخانـش  دوخ  تیهاـم  تاذ و  هب  عناـص ،  " هک دـنک  یم  اـنعم  نینچ  ار  تسا ؛ قولخم  دریگ  رارق  تخانـش  دروم  هک  يزیچ 
وا اب  يواسم  هک  درادن  یتروص  لاثم و  اریز  دنک  یمن  كرد  ار  وا  هنک  لقع  تسین و  يزیچ  ضحم  دوجو  زج  وا  ِتاذ  تقیقح  هکلب 

" .دشاب وا  زا  یکاح  و 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  روبزم  باتک 

هیلع دافأ  ثیح  عونـصم ." هسفنب  فورعم  ّلک  : " هل هّیهاـم  ـال  ّهنأو  یلاـعت ، هتاذـب  هاـنتکالا  ناـکمإ  مدـع  یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  وحنو 
هل هّیهام  ذإ ال  هتّیهامو  هتاذب  يأ  هسفنب _  ًافورعم  نوکی  ال  ءایشألا ، عیمج  عناص  وه  لب  ًالصأ ، ءیشل  ًاعونصم  نوکی  ام ال  ّنأب  مالسلا 

(1) .ءیش هلثمک  سیل  ّهنال  هیذاحی ، هل  لاثم  الو  هیکحت ، هل  هروص  ذإ ال  هنکلاب  لقعلا  هکردی  يذلا ال  ضحملا  دوجولا  ءارو 

هچ ره  : " دنیامرف یم  هک  وا  نتشادن  تیهام  لاعتم و  دنوادخ  تاذ  تخانـش  ناکما  مدع  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  راتفگ 
ایشا عیمج  عناص  هکلب  دشابن  رگید  زیچ  هتخاس  الصا  هک  يزیچ  هک  دناسر  یم  تسا ،" قولخم  عونصم و  دوش  هتخانش  دوخ  سفن  هب 
ّتلع هب  لقع  هک  یضحم  دوجو  يارو  اریز  دوش _  یمن  هتخانش  دوخ  تیهام  تاذ و  هب  ینعی  دوش _  یمن  هتخانش  شدوخ  هب  تسا ،

.درادن یتیهام  دنک ، یمن  كاردا  ار  نآ  هنک  نآ ، اب  يواسم  یکاح و  لاثم  تروص و  نتشادن 

: لاکشا دقن و 

" تسا لاحم  وا  دوجو  هنک  هب  ندرب  یپ  : " هک اعدا  نیا  اب  تسا ،" ضحم  دوجو  لاعتم  دنوادخ  تاذ  هنک  : " هک بلطم  نیا  ياعدا  . 1
: هکنیا هچ  تسا ، ضقانتم 

هنک تقیقح و  تخانش  ياعدا  احیرـص  تسا ،" ضحم  دوجو  لاعتم  دنوادخ  دوجو  هنک  : " دوش هتفگ  هک  نخـس  نیمه  فرـص  الوا :
.تسا لاعتم  دنوادخ  تاذ 

179 ص :

.18  _ 17 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
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ساسا رب  اریز  تسین ،" تخانش  لباق  وا  تاذ  هنک  : " هک درادن  اعدم  نیا  حیحصت  هب  یطبر  نآ ، نتـشادن  ینهذ  لاثم  تروص و  ایناث :
هن تساه  نآ  تیهام  تهج  زا  ایشا  تخانش  هب  طوبرم  نآ  ِلاثم  تروص و  هلیسو  هب  یش ء  تخانـش  نافرع ، هفـسلف و  لها  تاداقتعا 

ِدوجو هنک  تخانـش  نیب  دروم  نیا  رد  هکلب  دـناد  یم  نکمم  ار  دـنوادخ  تاذ  هنک  تخانـش  احیرـص  هفـسلف  اذـل  .اه  نآ  دوجو  هنک 
.دناد یم  دوجو ،) رد  دّحتم  يروضح =(  ملع  هب  مولعم  ار  ود  ره  هدوبن ، لئاق  یتوافت  چیه  قلخ  قلاخ و 

هب ار  نآ  هک  ضحم  دوجو  هرابرد  نافرع  هفـسلف و  ریـسفت  هب  هجوت  اـب  اـصوصخم  دـشاب _  ضحم " دوجو   " يزیچ تقیقح  هکنیا  . 2
.تسا لوقعم  ریغ  دناد _  یم  ریگارف " یهانتمان  دوجو   " و قلطم " یتسه   " يانعم

یمن یقرف  چیه  دروم  نیا  رد  و  دـشاب ، یم  یـش ء  نالطب  مدـع  توبث و  تیعقاو و  زا  تیاکح  نآ  دراد و  یحـضاو  يانعم  دوجو " "

ای دـشاب  قولخم ) " ) روـصت لـباق   " و يرادـقم "  " یتاذ عوـضوم )  ) تسا هتفرگ  رارق  قیدـصت  دروـم  نآ  دوـجو  هک  يزیچ  هک  دـنک 
(، قلاخ " ) نآ فالخ  رب  یتقیقح  "

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .هّیئیشلا هقیقحب  ءیش  ّهنإ 

.تسا یقیقح  یعقاو و  یش ء  کی  دنوادخ 

: دنیامرف یم  و 

(2) .هّیئامو هّینإب  ًالإ  ءیشلا  تبثی  ال 

.تسا تیهام  تیوه و  ياراد  هکنیا  رگم  تسین  زیچ  چیه 

180 ص :

.80  / 1 یفاک ، - . 1
.197  / 10 راونألا ، راحب  84 ؛  / 1 یفاک ، - . 2
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و قولخم ،)  ) مّهوت روصت و  لباق  يزجتم  تقیقح  یکی  تسا : قادـصم  ود  ياراد  تیهام  تیئیـش و  تقیقح و  هکنیا : رتشیب  حیـضوت 
تقیقح  " ماـن هب  یتـیعقاو  هکنیا  اـما  و  دوش ؛ یم  دوـجو  هب  مکح  اـه  نآ  يود  ره  هراـبرد  هک  قلاـخ ،)  ) نآ فـالخ  رب  تاذ  يرگید 

يا هلحرم  رد  هفـسلف  هک  تسا  نیا  هجیتن  رد  و  یفـسلف ، رکف  لوقعمان  ياه  هدروارف  زا  میـشاب ، هتـشاد  تیهام " نودـب  فرـص  دوجو 
زا سپ  و  هتشادنپ ، نآ " یهانت  مدع   " لباقم رد  یـش ء " تیدودحم   " يانعم هب  نآ ، حیحـص  يانعم  فالخ  رب  ار  تیهام "  " رت شیپ 

، تسا هتشادنپ  ینیع " یعقاو و   " يرما تسا  يرابتعا "  " يرما هک  ار  قالطا "  " هک تسا  نیا  نآ  هدش و  بکترم  يرگید  ياطخ  نآ 
" یهانتمان  " ِموهوم ياـنعم  هب  و  هدرک ، فیرحت  نآ  لوقعم  یعقاو و  ياـنعم  زا  ار  قـالطا "  " اهابتـشا زین  نآ  زا  سپ  يا  هلحرم  رد  و 

.تسا هدنادرگرب 

هماقا هک  يا  یلقع  ّهلدا  رگید و  تایاور  زا  رظن  فرص  اب  یّتح  تسا _  هدش  داهـشتسا  نآ  هب  روکذم  مالک  رد  هک  یتیاور  زا  دارم  . 3
، هدوب يّزجتم  يرادـقم و  یتـقیقح  دریگب ، رارق  تخانـش  دروم  هطـساو  نودـب  دوخ و  هب  دوـخ  هک  يزیچ  ره  : " هک تسا  نیا  دـش _ 

رارق تخانـش  قیدصت و  دروم  شتاقولخم  هطـساو  هب  زج  و  راثآ ، قیرط  زا  زج  لاعتم  دـنوادخ  دوجو  اذـل  تسا ." قولخم  عونـصم و 
.دریگ یمن 

هک تسا  تهج  نیا  هب  عقاو  رد  وا ، ریغ  هب  هن  دنا  هتخانـش  شدوخ  هب  ار  دنوادخ  دننک  یم  اعدا  هک  مه  دوجو " تدحو   " هب نیدقتعم 
تخانـش هطـساو  ار  نآ  ات  دنرادن  لوبق  دنرادنپ _  یم  لاعتم  دـنوادخ  تاذ  ار  نامه  هک  ایـشا _  یهانتمان  دوجو  زا  ریغ  يزیچ  چـیه 

: هک میدرک  لقن  اردصالم  زا  هکنانچ  دنهد ، رارق  رگید  يزیچ 
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(1) .تانکمملا نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردن  ام  ّلک 

.دشاب یم  تاقولخم  نایعا  رد  قح  دوجو  نامه  مینک  یم  كاردا  هک  يزیچ  ره 

ریغ یتقیقح  ره  دوجو  و  هدـش ، هتـسناد  یهلا  لعف  فصو و  تاذ و  رد  یناف  یلعف ،"  " و فصو "  " و تاذ "  " ره نافرع  هفـسلف و  رد 
دنوادـخ ّصاخ  يایلوا  هب  هتفای و  ماـن  ادـخ " هب  ادـخ  تفرعم   " یتفرعم نینچ  و  هتفرگ ، رارق  راـکنا  دروم  دـنوادخ  دوجو  تقیقح  زا 
: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد  هکنانچ  دوش ، یم  هداد  تبسن 

هتاذ یف  تاوذلا  عیمج  ءانفل  ّیلعفلاو ، ّیفـصولاو  ّیتاذلا  دیحوتلا  نم  دیحوتلا ، بتارم  یلإ  رظان  هدـحو ، هدـحو  هدـحو  هّللا  ّالإ  هلإ  ال 
امَْنیَأ و< هَهْجَو > َّالِإ  ٌِکلاه  ْیَش ٍء  ُّلُک   > نأل یلاعت ، هلعف  یف  لاعفألا  عیمج  ءانفو  یلاعت ، هفـصو  یف  فاصوألا  عیمج  ءانفو  یلاعت ،

هفرعملا هذه  لثمو  .ءیش  هنع  ّذشی  الو  ءیش  نع  ّذشی  ّیتاذلا ال  قالطإلا  ّنأل  ...نیألاو  هیلوتلا  سفن  یف  یّتح  ِهَّللا ،>  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت 
(2) .هاّیإ هّللا  مهفّرع  ام  ّالإ  ًائیش  نوفرعی  ذئنیحف ال  هّللاب ...  هّللا  نوفرعی  نیذلا  هئایلوأ  ّصاوخل  ّالإ  رسّیتی  فیرعتلاو ال 

همه اریز  دراد ، یلعف "  " و یفـصو "  " و یتاذ " دیحوت  : " ینعی دیحوت  هناگ  هس  بتارم  هب  رظن  هدحو ،" هدحو  هدـحو  هّللا  ّالإ  هلإ  "ال 
، درادن دوجو  دنوادخ  لعف  زج  یلعف  چـیه  و  دـنا ، یناف  دـنوادخ  فصو  رد  تافـص  همه  و  دـندوبان ، یناف و  دـنوادخ  تاذ  رد  ایـشا 

...ناکم ندرک و  يور  سفن  رد  یّتح  تسادـخ ، يور  اجنآ  دـینک  يور  اجک  ره  و  راگدرورپ ، هجو  زج  تسا  دوبان  يزیچ  ره  نوچ 
يایلوا يارب  زج  یتخانـش  تفرعم و  نینچ  .تسین  جراخ  نآ  زا  يزیچ  چیه  دروآ و  یمن  مک  چیه  یتاذ ، ِندوب  دنب  دیق و  نودـب  اریز 

هب ار  نآ  دنوادخ  هک  هچنآ  رگم  دنـسانش  یمن  يزیچ  چیه  ناشیا  ...دوش  یمن  رـسیم  دنـسانش  یم  ادخ  هب  ار  ادخ  هک  دنوادخ  ّصاخ 
.تسا هدناسانش  ناشیا 

182 ص :

.294  / 2 رافسا ، اردصالم ، - . 1
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: تسا يرورض  مالک  نیا  هرابرد  یتاکن  رکذت 

ییاج دنوادخ  يدوجو  قالطا  دنـشاب و  یم  تسین  یناف و  دنوادخ  تاذ  رد  تاوذ  همه  : " هک تسین  انعم  نیا  هب  یتاذ " دـیحوت  . " 1
"، تسین وا  دوجو  زا  جراخ  يزیچ  چیه  تسا و  هتشاذگن  یقاب  ریغ  دوجو  يارب 

تاقولخم و وا  ياوسام  و  درادن ، دننام  لثم و  ریظن و  کیرـش و  تسا و  دحاو  ناهج  راگدیرفآ  قلاخ و  : " هک تسا  انعم  نیا  هب  هکلب 
". وا تاذ  زا  هدش  رداص  يایشا  هن  و  وا ، تروص  هولج و  هن  و  وا ، دننام  لثم و  کیرش و  هن  دنیوا ، ياه  هدیرفآ 

یم تافـص  هب  فصّتم  هک  تسا  قولخم  يزجتم و  تاذ  اهنت  هک : تسا  نیا  تافـص " رد  لاعتم  دنوادخ  دـیحوت   " حیحـص يانعم  . 2
ایشا تافص  تسا ، رصب  عمس و  تایح و  تردق و  ملع و  تاذ  هدوب ، تافوصوم  تافـص و  یمامت  فالخ  رب  لاعتم  دنوادخ  ددرگ و 

تـسردان لوقعمان و  لاعتم  دنوادخ  تافـص  رد  تاقولخم ) تافـص   ) اه نآ  يانف  ياعدا  و  دـشاب ، یم  اه  نآ  دوخ  هژیو  تاقولخم  و 
.تسا

هکنیا هن  تسین ،" یکمک  کیرـش و  دوخ  قلخ  لعف و  رد  ار  دنوادخ  : " هک تسا  نیا  مه  دنوادخ  لعف " دـیحوت   " حیحـص يانعم  . 3
ناگدنب دب  بوخ و  لاعفا  یمامت  و  دشاب ، هتـشادن  دوجو  دـنوادخ  لعف  زج  یلعف  چـیه  هدوب و  وا  لعف  رد  یناف  تاقولخم ، لاعفا  همه 

.دوش هداد  تبسن  وا  لالج  سدق و  تحاس  هب 

زگره لاعتم  دنوادخ  (1) و  دشاب یم  لطاب  تسا  دنوادخ  ریغ  يارب  هچنآ  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا  زین  روکذم  تایآ  . 4
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يزیچ چیه  هدوبن و  دنوادخ  تاذ  زا  جراخ  اج  چیه  زیچ و  چـیه  هک  تسین  نیا  اه  نآ  يانعم  و  دوش ، یمن  فصّتم  ناکم  نتـشاد  هب 
.درادن دوجو  وا  قلطم  تاذ  زج 

هک تسا  ینخـس  زین  تسا " هدناسانـش  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  دنـسانش  یمن  ار  يزیچ  ناشیا  سپ  : " ینعی ریخا  هلمج  . 5
یتاذ قالطا  هب  داقتعا  دوجو و  تدـحو  ینابم  اب  تسا و  قلخ  قلاخ و  دوجو  تیریغ  ددـعت و  رب  ینتبم  هدوب  دوخ  لـبقام  اـب  فلاـخم 

.دزاس یمن  تسا _  نافرع  هفسلف و  لها  تاداقتعا  هیاپ  ساسا و  هک  وا _  هب  دوجو  راصحنا  ادخ و 

تسا یهارمگ  دنوادخ  تاذ  رد  رّکفت 

ار وا  تقیقح  دوجو و  هنک  تخانـش  رد  قمعت  رکفت و  لاعتم ، دـنوادخ  دوجو  تابثا  هلحرم  زا  سپ  ناـفرع  هفـسلف و  میتفگ  هکناـنچ 
ياجبان قمعت  رکفت و  نیا  زا  دـناد _  یم  لاحم  ار  یهانتمان  دوجو  هک  یلقع _  مکحم  نیهارب  ياضتقم  فـالخ  رب  و  هتـسناد ، زیاـج 

! تسا یهانتمان " یتسه   " و دوجو " تقیقح   " لاعتم قلاخ  تاذ  هک : دریگ  یم  هجیتن  دوخ 

هجیتـن هّتبلا  و  دریگ ، یمن  ّقلعت  رادـقم  ياراد  تقیقح  قولخم و  تاذ  هب  زج  كاردا  تفرعم و  فصو و  تسا  یهیدـب  هک  یلاـح  رد 
هاگن اب   ) صصح ياراد  یتقیقح  ار  وا  هک  دوب  دهاوخن  نیا  زج  وا  تاذ  تخانش  هار  رد  وا  قمعت  شـشوک و  و  قلاخ ، هب  قولخم  هاگن 

یب يرشب  تفرعم  نارادمدرس  حیرصت  هب  هکلب  یهانتمان ، ای  یهانتم و  ای  لاح  یفـسلف _ ) هاگن  اب   ) بتارم ياراد  یتقیقح  و  ینافرع ،)
هتفای تسد  وا  تاذ  هنک  تفرعم  هب  هتخانـش و  ار  ادـخ  دوجو  تقیقح  هک  دـنک  لایخ  دـنیبب و  یهاـنتمان _ ؟!! زا  رت  یهاـنتمان  تیاـهن 

تخانش هار  رد  رکفت  هنوگ  ره  نیهارب ، نیرتراوتسا  هماقا  نمض  مهع ؟ ؟ تیب لها  بتکم  اذل  تسا 
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یم ربخ  هنوگ  نیا  لطاب  تارکفت  نیا  نایاپ  زا  و  درامش ، یم  تلالض  یهارمگ و  بجوم  ار  لاعتم  قلاخ  تاذ  تقیقح  دوجو و  هنک 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دهد 

(1) .رادقمب فصوی  الو  راصبألا  هکردت  هّللا ال  ّنإ  ًاهیت ، ّالإ  دیزی  هّللا ال  یف  رّکفتلا  نإف  هّللا ،  یف  رّکفتلاو  مکاّیإ 

انامه درادن ، يا  هجیتن  یهارمگ  تریح و  ینوزف  یگتـشگرس و  زج  دنوادخ  تاذ  رد  رکفت  هک  دـیزیهرپب  دـنوادخ  تاذ  رد  رکفت  زا 
.دوش یمن  فصو  رادقم  نتشاد  هب  تسین و  كاردا  لباق  دنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) .ءیش هلثمک  سیل  يذلا  دحاولا  هّللا  ّالإ  هلإ  ال  اولوقف : کلذ  متعمس  اذإف  هّللا ،  یف  اومّلکتی  یّتح  قطنملا  مهل  لازی  سانلا ال  ّنإ 

یم نخس  نآ  زا  دیدید  نوچ  سپ  دنناشکب ، دنوادخ  تاذ  هب  ار  مالک  هک  یماگنه  ات  تسا  دازآ  هتـسویپ  نامدرم  يارب  نتفگ  نخس 
.تسین وا  دننام  زیچ  چیه  هک  يدحاو  دنوادخ  رگم  تسین  يدوبعم  دییوگب : دنیوگ 

: دنیامرف یم  یهتنملا > کبر  یلإ  نأو   > هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیدـی نیب  نم  يدانی  لـجرلا  ناـک  یّتح  مهلوقع  تهاـتف  شرعلا  قوف  اـم  یف  اومّلکت  ًاـموق  ّنإ  ...اوکـسمأف  هّللا  یلإ  مـالکلا  یهتنا  اذإ 
(3) .هیدی نیب  نم  بیجیف  هفلخ  نم  يدانیو  هفلخ ، نم  بیجیف 

ناشیاه لقع  سپ  دندنار  نخس  تسا  شرع  قوفام  هچنآ  هرابرد  یهورگ  انامه  ...دینک  فّقوت  دیسر  دنوادخ  هب  نخـس  هک  یماگنه 
اجنآ ات  دش  ناریح 

185 ص :

. ؟ حر ؟ قودص یلاما  زا  ، 259  / 3 راونألا ، راحب  417 ؛ ؟ق ،؟ قودص یلاما  457 ؛ دیحوتلا ، - . 1
.نساحم زا  ، 264  / 3 راونألا ، راحب  238 ؛  / 1 نساحم ، - . 2

.؟ ؟ق یمق ریسفت  زا  ، 260  / 3 راونألا ، راحب  26 ؛  _ 25  / 1 یمق ، ریسفت  - . 3
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خساپ ور  هب  ور  زا  دنداد  یم  ادن  رـس  تشپ  زا  ار  نانآ  رگا  و  دنداد ، یم  باوج  رـس  تشپ  زا  دندناوخ  یم  شیپ  زا  ار  ناشیا  رگا  هک 
.دنتفگ یم 

: دنیامرف یم  یهلا " تاذ  رد  قمعت  رکفت و  لها   " تمذم رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

هروس نمو  .تایآلا  ُدَمَّصلا > ُهَّللا  .ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  : > یلاعت هّللا  لزنأف  نوقّمعتم  ماوقأ  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  ّهنأ  ملع  یلاعت  هّللا  ّنإ 
(1) .کله دقف  کلذ  ءارو  مار  نمف  روُدُّصلا ،> ِتاِذب  ٌمیلَع  َوُهَو  : > هلوق یلإ  دیدحلا 

، دـننک یم  قمعت  شاکنک و  یهلا  تاذ  تخانـش  رد  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  ییاه  هورگ  نامزلارخآ  رد  هک  تسناد  یم  یلاـعت  دـنوادخ 
.تایآ و رخآ  ات  تسا " تخانـش  لباق  ریغ  زاین  یب  دـنوادخ  تساتکی ، يادـخ  وا  وگب  : " داتـسرف ار  تاـیآ  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  سپ 

قیقحت هب  دنک  دصق  ار  نآ  زا  رتارف  سک  ره  سپ  تسا ،" هاگآ  اه  نورد  رارسا  زا  وا  و  : " دیامرف یم  هک  اجنآ  ات  دیدح  هروس  تایآ 
.دش دهاوخ  كاله 

: دنیامرف یم  هتسناد ، ملع  رد  خوسر  ار  یهلا  تاذ  رد  قمعت  كرت  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

رّدـقت الو  هّللا  یلإ  هملع  لکف  هرثأ ، هادـهلا  هّمئأو  لوسرلا  هّنـس  یف  الو  هضرف  باتکلا  یف  کیلع  سیل  اّمم  هملع  ناطیـشلا  کفّلک  ام 
، بویغلا نود  هبورضملا  ددسلا  یلع  ماحتقالا  نع  هّللا  مهانغأ  نیذلا  مه  ملعلا  یف  نیخـسارلا  ّنأ  هّللا ،  دبع  ای  ملعاو  هّللا .  همظع  هیلع 

لوانت نع  زجعلاب  مهفارتعا  هّللا  حدم  دقو  انِّبَر ،> ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  : > اولاقف بوجحملا ، بیغلا  نم  هریسفت  اولهج  ام  لهجب  ًارارقإ 
(2) .ًاخوسر ههنک  نع  ثحبلا  مهفلکی  مل  ام  یف  قّمعتلا  مهکرت  یّمسو  ًاملع ، هب  اوطیحی  مل  ام 

هب ار  نآ  ملع  سپ  یبای ، یمن  نآ  زا  يرثا  يده  ناماما  ربمایپ و  ّتنس  نآرق و  رد  دراد و  یماو  نآ  هب  ار  وت  ناطیش  هک  ار  يا  هشیدنا 
ملع رد  نیخسار  هک  ادخ  هدنب  يا  نادب  و  جنسم ، نآ  اب  ار  دنوادخ  تمظع  و  راذگاو ، دنوادخ 

186 ص :

. ؟ حر ؟ قودص دیحوت  زا  ، 264  / 3 راونألا ، راحب  283 ؛ دیحوتلا ، 91 ؛  / 1 یفاک ، - . 1
.؟ ؟ق یشایع ریسفت  زا  ، 257  / 3 راونألا ، راحب  163 ؛  / 1 یشاّیع ، ریسفت  - . 2
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هب ناشیا  تسا ، هدومرف  زاین  یب  بیغ  ملاع  هدـش  عونمم  ياه  هزاورد  هب  ندرب  موجه  زا  ار  نانآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک 
". تساـم راـگدرورپ  دزن  زا  همه  میراد  ناـمیا  نآ  هب  : " دـنیوگ یم  دـنراد و  رارقا  دـنناد  یمن  ار  نآ  هـک  یبوـجحم  بـیغ  نتـسنادن 

نانآ ندیشیدنا  قمعت و  كرت  و  تسا ، هدوتس  ار  دنرادن  یملع  هطاحا  نآ  هب  هک  هچنآ  هب  ندیـسر  زا  زجع  هب  ناشیا  فارتعا  دنوادخ 
(1) .تسا هدیمان  ملع  رد  خوسر  دنا  هدشن  فیلکت  نآ  هنک  نتسناد  هب  هک  ار  يزیچ  هرابرد 

: دیوگ یم  نافرع  هفسلف و 

، ریظن الو  هبش  الو  هریغ ، هلإ  ّهنأب ال  رارقإلا  وه : مالـسلا _  هیلع  هدافأ  امک  اهاندأ _  ّنأل  هب ، نیفراعلا  تاجرد  بسح  تاجرد  هفرعملل 
ماوقأل هلزاـنلا  صـالخإلا  هروس  نم  دافتـسی  اـم  وه  هبترملا  هذـه  قوفو  .ءیـش  هلثمک  سیل  ّهنأو  دـیقف ، ریغ  دوجوم  تبثم  میدـق  ّهنأو 

، دیحوتلا فرع  دقف  اهب  نمآو  دَحَأ > ُهَّللا  َوُه  ُْلق   > ءرق نم  ّلک  لاقف : دیحوتلا : نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  انالوم  لئـس  ثیح  نیقّمعتم ،
هروسلا هذـه  یف  ّنأل  .ّیبر  هّللا  کلذـک  ّیبر ، هّللا  کلذـک  ّیبر ، هّللا  کلذـک  هیف : دازو  سانلا ، ءرقی  امک  لاق : اـهأرقی ؟ فیک  تلق :

(2) .هتحبلا هّیدمصلاو  هّیدحألاو  هّیهولألاو  هقلطملا  هّیوهلا  یلإ  هراشإ 

187 ص :

یلإ بنی  مل  قّمعت  نمف  قاقشلاو ؛ غیزلاو  عزانتلاو  قّمعتلا  یلع  مئاعد ، عبرأ  یلع  رفکلا  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  - . 1
یلع ّوتعلا ] يرخأ : هیاور  یفو   ] ولغلاو دنیامرف : یم  و  (. 348  / 65 راونألا ، راحب   ) .ّقحلا نع  هامع  ماد  لـهجلاب  هعازن  رثک  نمو  ّقحلا ،
هنتف هنم  مسحنت  تارمغلا ال  یف  ًاقرغ  ابلإ  ددزی  ملو  ّقحلا  یلإ  هتنی  مل  قّمعت  نمف  قاقـشلاو ؛ غیزلاو  عزاـنتلاو  قّمعتلا  یلع  بعـش  عبرأ 

(. 89  / 69 348 ؛  / 65 راونألا ، راحب   ) .جیرم رمأ  یف  يوهی  وهف  يرخأ ، هتیشغ  ّالإ 
.26  _ 25 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 2
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هب رارقا  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هکنانچ  نآ  هجرد  نیرت  نییاپ  اریز  دراد  یتاجرد  نیفراع  تاجرد  بساـنت  هب  تفرعم 
نیا زا  رتـالاب  و  تسین ، وا  دـننامه  زیچ  چـیه  تسا و  میدـق  يدوجوم  درادـن  ریظن  هیبـش و  هدوبن  دـنوادخ  زج  يدوبعم  هک  تسا  نیا 

ترضح نامیالوم  زا  هکنانچ  تسا  یشیدنازیت  قمعت و  لها  هورگ  صوصخم  دوش و  یم  هدافتسا  صالخا  هروس  زا  هک  تسنآ  هبترم 
ره دشاب  هتشاد  نامیا  نآ  هب  دناوخب و  ار  هّللا  وه  لق  سک  ره  دندومرف : ترـضح  نآ  دش و  لاوئـس  دیحوت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر 

نانچ دندوزفا : سپ  .دنناوخ  یم  نامدرم  هک  هنوگ  نامه  دندومرف : دـناوخب ؟ ار  نآ  هنوگچ  متفگ : .تسا  هدرک  رارقا  دـیحوت  هب  هنیآ 
قـلطم و تیوـه  هب  تسا  هراـشا  هروـس  نیا  رد  اریز  .نم  راـگدرورپ  تسا  ناـنچ  نم ، راـگدرورپ  تسا  ناـنچ  نم ، راـگدرورپ  تسا 

.صلاخ تحب و  تیدمص  يدحا و  تیهولا 

نامه هدوب و  یکی  نآ  نیرت  نییاپ  دـنوادخ و  تفرعم  هجرد  نیرتالاب  میتفگ  هکناـنچ  هکنیا  هچ  تسا ، حـضاو  نخـس  نیا  یتسرداـن 
هب داقتعا  هدرک و  هئطخت  احیرـص  ار  دنوادخ  هرابرد  نافوسلیف  دیاقع  روبزم  تایآ  هکنیا  اصوصخم  .سب  تسوا و  دوجو  هب  قیدـصت 

قلاخ ار  دنوادخ  هتسناد و  دودرم  ار  قولخم  قلاخ و  نیب  تینیع  تیخنس و  تهابـش و  هب  داقتعا  زین  وا و  تاذ  زا  ایـشا  رودص  ّدلوت و 
یهانتمان موهوم  تقیقح  هن  دیامرف  یم  یفرعم  ناکم  نامز و  نتـشاد  زا  رتارف  تخانـش و  لباقریغ  يدوجوم  ایـشا و  روصم  يراب و  و 

.تاقولخم فلتخم  ياه  هولج  هب  یّلجتم  نوگانوگ و  لاکشا  روص و  هب  روصتم 

ار روبزم  تایآ  لولدم  دودح  زا  نانآ  زواجت  هتـسناد و  تلالـض  لها  ار  دنوادخ  تاذ  رد  رکفت  قمعت و  لها  زین  هراشا  دروم  تیاور 
هتشادنپ دوخ  حدم  ار  حیرص  تمذم  نیا  اردصالم _  دننام  نافرع _  هفسلف و  لها  یلو  دناد ، یم  تکاله  بجوم  هدومرف و  تمذم 

.دنشاب یم  ناشیا  ِدوخ  قوف ، ِتیاور  رد  هراشا  دروم  دارفا  زا  روظنم  هک  دنا  هدومن  فارتعا  و 

188 ص :
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رداص ینشور  رایسب  كالم  ساسا  رب  دنک  یم  یهن  دنوادخ  تاذ  هرابرد  رکفت  زا  هک  یصوصن  تسا  نشور  میتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
: دوش هتفگ  نآ  هرابرد  هک  تسین  حیحص  زگره  دریگ و  یم  رب  رد  ار  دارفا  یمامت  هدش ،

(1) .هقیمعلا هّیلقعلا  لئاسملا  یف  دورولا  نسحی  نمب ال  ّقلعتم  ّيداشرإ  یهنلا 

دنوادخ تاذ  رد  دیابن  دـمهف  یمن  بوخ  ار  قیمع  یلقع  لئاسم  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  رگنایب  اهنت  دـنوادخ  تاذ  رد  رکفت  زا  یهن 
.دنک رکفت 

دنوادخ تفرعم  هجرد  نیرتارف 

رد دـشاب ، یم  رت  لماک  تفرعم  دور  رتارف  دـنوادخ  يدوجو  هعـس  هب  داقتعا  هچ  ره  هک  تسا  نیا  رب  رادـنپ  ار  يرـشب  تفرعم  بتکم 
تفرعم و هبترم  نیرتارف  دوجو  تدـحو  وا و  تاذ  هب  دوجو  راصحنا  هب  داقتعا  و  هّللا ،  يوسام  تاـقولخم و  دوجو  راـکنا  ناـشیا  رظن 

.دوش یم  بوسحم  تخانش 

ناـمه ینعی  یکی ، نآ  هجرد  نیرت  نییاـپ  دـنوادخ و  تفرعم  هجرد  نیرتارف  مهع ؟ ؟ نیموـصعم یهلا  تفرعم  یحو و  بتکم  رد  اـما 
تفرعم و داـیدزا  و  دوش ، یم  هدرمـش  یهارمگ  تلالـض و  بابـسا  دـنوادخ  تاذ  رد  رکفت  هنوگ  ره  هدوب ، وا  سدـقا  دوجو  هب  ملع 

.تسین ریذپ  ناکما  یهلا  ماعنا  ناسحا و  عنص و  لعف و  رد  هشیدنا  رکفت و  قیرط  زا  زج  یهلا  ّتبحم 

میلست ربص و  فلتخم  تاجرد  رد  دبای و  یم  ماجنا  وا  لعف  رد  رکفت  ریسم  رد  اهنت  یهلا  تفرعم  یلماکت  ریـس  هک  تشاد  هجوت  دیاب  )
ینایاپ ار  ریسم  نیا  رد  ریس  هک  دنک  یم  یّلجت...و  ّتبحم  عوشخ و  ضیوفت و  اضر و  لکوت و  و 

189 ص :

.53  / 19 نازیملا ، نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 217 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_189_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب قیدصت  هب  یـسانشادخ  رما  دـشاب  رارق  رگا  دوش  هتفگ  هک  تساجبان  رایـسب  اذـل  تسا ، رگید  يا  هجرد  يا  هجرد  ره  قوف  هدوبن و 
رب افاضم  .ددرگ  دودـحم  رایـسب  یهلا  فراعم  هنماد  هک  دـیآ  یم  مزال  دـشابن  زیاج  یهلا  تاذ  رد  رکفت  دوش و  مامت  دـنوادخ  دوجو 

یبتکم هشیدنا و  رکفت و  چـیه  اب  اهنت  هن  هک  تسا  عیـسو  ردـق  نآ  مهع ؟ ؟ تیب لها  بتکم  رد  يدـیحوت  یهیزنت  ثحابم  هنماد  هکنیا 
تیب لـها  بـتکم  تاـصاصتخا  زا  یهیزنت  تـفرعم  دــنهیبشت و  راــتفرگ  يداو  نـیا  رد  هـمه  نارگید  هـکلب  تـسین ، هسیاــقم  لــباق 

(. تسا مهع ؟ ؟ تمصع

: دندومرف ترضح  نآ  مدیسرپ و  تفرعم  هجرد  نیرت  لزان  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دیوگ : یناجرج  دیزی  نب  حتف 

(1) .ءیش هلثمک  سیل  ّهنأو  دیقف ، ریغ  دوجوم  میدق  تبثم  ّهنأو  ریظن ، الو  هیبش  الو  هریغ  هلإ  ّهنأب ال  رارقإلا 

.دشابن وا  دننام  زیچ  چیه  تسین و  مودعم  تسا ، میدق  دوجوم و  درادن ، ریظن  هیبش و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هکنیا  هب  رارقا 

: دنیامرف یم  دنوادخ  تفرعم  هجرد  نیرتارف  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(2) .هب قیدصتلا  هتفرعم  لامکو 

.تسوا دوجو  هب  قیدصت  دنوادخ ، تفرعم  لامک  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

(3) .هب نامیإلا  لمکی  رارقإلابو  هّللاب ،  قیدصتلا  دقتعی  لوقعلاب 

هب رارقا  اب  و  دوش ، یم  لصاح  راگدرورپ  دوجو  هب  نامیا  لوقع ، وترپ  رد 

190 ص :

.267  / 3 راونالا ، راحب  133 ؛  / 1 رابخالا ، نویع  283 ؛ دیحوتلا ، 86 ؛ یفاک 1 /  - . 1
.لوا هبطخ  هغالبلا ، جهن  - . 2

.230  / 4 راونألا ، راحب  ، 153  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  40 ؛ دیحوتلا ، - . 3
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.تسا لماک  نامیا  وا  دوجو 

دناد یم  نآ  دوجو  نیع  هکلب  قلخ ، هیبش  ار  دنوادخ  نافرع  هفسلف و 

ثحب زا  یّتح  رشب  هک  تسا  نیا  لیطعت  يانعم  .تسا و  لطاب  دنوادخ  تفرعم  دروم  رد  لیطعت  لها  بهذم  نید ، ناهرب و  بتکم  رد 
قیقحت و قمعت و  هنوگ  ره  دـنوادخ  دوجو  هب  رارقا  زا  سپ  اما  دـنک ، راکنا  ار  وا  دوجو  هکنیا  ای  هتفر و  هرفط  دـنوادخ  دوجو  هرابرد 

.تسا هیبشت  هلأسم  رد  لخاد  وا  تاذ  هنک  تفرعم  هرابرد  وجتسج 

یم ثحب  وا  تاذ  تقیقح  تخانـش  دروم  رد  دنوادخ ، دوجو  تابثا  ثحب  زا  سپ  هتـشادن ، هجوت  مهم  هلأسم  نیا  هب  نافرع  هفـسلف و 
هدرک روهظ  نوگاـنوگ  يایـشا  تروص  هب  هک  دـناد  یم  اـهتنم  یب  قلطم و  یتسه  دوجو و  نیع  ار  وا  دوجو  هنک  تیاـهن  رد  و  دـنک ،
دوجو راـکنا  بجوم  هکلب  دـشاب ، یم   (1) دوجو خنـس  تاذ و  ثیح  زا  تاـنکمم  هب  دـنوادخ  تاذ  هیبشت  مزلتـسم  هدـیقع  نیا  .تسا 

لاعتم و قلاخ 

191 ص :

اب زین  و  دنـشاب ، یم  تاقولخم  رد  دـنوادخ  تاذ  لولح  داّحتا و  هب  لئاق  هک  یناسک  اب  ام  دـنیوگ : یم  نایدوجو  تدـحو  یهاگ  - . 1
یتروص رد  اهنت  قلخ  قلاخ و  تهابـش  داّحتا و  لولح و  هب  داقتعا  اریز  میراد ، توافت  دنناد  یم  مه  هیبش  ار  قلخ  ادـخ و  هک  یناسک 
میتشاد نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب  میرادـن !! لوبق  رتشیب  دوجوم  کی  ام  هک  یلاح  رد  .میـشاب  هتـشاد  لوبق  دوجوم  ود  ام  هک  تسا  نکمم 

دشاب و دوجوم  هچ  یقلخ _  دوجو  خنس  اب  دنوادخ  تاذ  تهابـش  هب  نانآ  داقتعا  يایوگ  اهنت  هن  ناشیا  نخـس  نیا  هک : تسا  نشور 
هب داقتعا  زا  ار  هدـیقع  نیا  نایدوجو  تدـحو  ایوگ  .دـشاب و  یم  دـنوادخ  دوجو  راکنا  اب  يواـسم  هکلب  تسا ، دـشابن _  دوجوم  هچ 

لوـسر هرظاـنم  رد  دـنا !! هدروآ  هاـنپ  نیا  هب  و  هتخیرگ ، نآ  زا  تحارـص  نیا  هب  هک  دـنا  هتـشادنپ  رت  لوـقعم  رتـهب و  داـّحتا  لوـلح و 
هفـصب مّکبر  متفـصو  دـقف  ...متنأ  اـّمأ  متللـضو ، قیرطلا  متأـطخأ  ؟ص :؟ هّللا لوـسر  لاـقف  تسا : هدـمآ  ناتـسرپ  تب  اـب  ؟ص ؟ ادـخ
هتحئارو همعطو  هنول  نم  هیف  ّلحی  ام  رئاس  نیبو  اذإ  هنیب  قرف  ّيأف  ءیشلا ، كاذ  هب  طیحی  یّتح  ءیـش  یف  مّکبر  ّلحی  وأ  تاقولخملا ،

یلإ جاتحی  فیکو  ًامیدق ؟ اذهوًاثدحم  کلذ  نوکی  نأ  نود  ًامیدق  ًاثدحم  هیف  لولحملا  اذه  راص  ملو  هتفخو ، هلقثو  هتنوشخو  هنیلو 
امو لاوزلاب ، هوفصت  نأ  مکمزل  دقف  لولحلا  یف  تاثدحملا  هفصب  هومتفـصو  اذإو  لزی ، مل  ناک  وهو  ّلاحملا  لبق  لزی  مل  نم  ّلاحملا 
نإف تاذـلا ، ّریغتم  کلذ  عیمجو  هیف ، لولحملاو  ّلاحلا  تافـص  نم  عمجأ  کلذ  ّنأل  ءانفلاب ، هوفـصف  ثودـحلاو  لاوزلاـب  هومتفـصو 

هّلحتو ّرفـصیو  ّرمحیو  ّضیبیو  ّدوسیو  نکـسیو  كّرحتی  نأـب  ّریغتی  ـال  نأ  زاـج  ءیـش  یف  هلولحب  یلاـعت  يراـبلا  تاذ  ّریغتی  مل  ناـک 
.ًاریبک ًاّولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  ًاثدحم ، نوکیو  نیثدحملا  تافص  عیمج  هیف  نوکی  یّتح  اهب  فوصوملا  یلع  بقاعتت  یتلا  تافصلا 

تکسف لاق : .مکلوق  هیلع  متینب  ام  دسف  دقف  ءیـش  یف  ّلحی  هّللا  نأ  نم  هومتننظ  ام  لطب  اذإف  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  مث 
(. 22  / 1 جاجتحا ،  ) .انرومأ یف  رظننس  اولاقو : موقلا 
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.تسوا تیقلاخ 

بتکم اما  تسا ، راوتـسا  تاقولخم  تافـص  دوجو و  زا  لاعتم  دـنوادخ  قلطم  هیزنت  رب  نید ، ناهرب و  لـقع و  بتکم  تفرعم  ساـسا 
تخانش رد  رکفت  كرت  هکلب  دناد ، یم  مزال  ار  لاعتم  دنوادخ  تاذ  هیزنت  هن  و  دراد ، ییابا  دنوادخ  تاذ  هیبشت  زا  هن  يرـشب  تفرعم 

.دراگنا یم  ایشا  نیع  ار  العو  ّلج  دنوادخ  سودق  تاذ  و  درامش ، یم  لیطعت  قادصم  ار  لاعتم  دنوادخ  تاذ 

: تسا هدمآ  نینچ  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد 

192 ص :
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(1) .هیبشتلاو لیطعتلا  يّدح  نع  ءاقّتالا  موزلل  ضحملا ، هیبشتلا  نع  هّزنتلا  بجی  امک  فرصلا ، هیزنتلا  نع  زّرحتلا  بجی 

هرانک دـیاب  هیبشت  لیطعت و  فرط  ود  زا  اریز  درک ؛ زیهرپ  دـیاب  زین  ضحم  هیبشت  زا  هکنیا  اـمک  درک ، فرـص  هیزنت  دـیابن  ار  دـنوادخ 
.تفرگ

رد صحف  ثحب و  هنوگ  ره  و  تسا ، وا  دوجو  فرـص  هیزنت  رب  لاـعتم  دـنوادخ  حیحـص  تفرعم  ساـسا  هک  میتشاد  ناـیب  اـم  هچ  رگ 
ینابم هب  یسک  رگا  امأ  .دشاب  یم  عنم  دروم  یهارمگ و  و  هدوب ، هیبشت  بتارم  رد  لخاد  لاعتم  دنوادخ  تاذ  تقیقح  تخانـش  دروم 
ناشیا ینابم  ساسا  رب  هک  دناد  یم  یبوخ  هب  دشاب ، هتشاد  یهاگآ  قلخ  ادخ و  لولعم و  ّتلع و  يانعم  دروم  رد  نافرع  هفسلف و  لها 
هیبشت هیزنت و  زا  زیرگ  يارب  یهار  چیه  اهنت  هن  و  دنک ، عمج  دنشاب _  یم  مه  ضیقن  الماک  هک  هیبشت _  لیطعت و  يانعم  ود  نیب  دیاب 

.دوش نیضیقن  عامتجا  هب  لئاق  احیرص  دروم  نیا  رد  دیاب  هکلب  درادن ، قلطم 

: دیوگ یبرع " نبا  "

(2) .بدأ ءوس  بحاص  اّمإو  لهاج  اّمإ  هّزنملاو  دییقتلاو ، دیدحتلا  نیع  ّیهلإلا  بانجلا  یف  قیاقحلا  لهأ  دنع  هیزنتلا  ّنأ  ملعا 

دنوادخ تاذ  ندیـشک  دنب  رد  ندرک و  دودحم  نیع  دنا ، هتفای  تسد  قیاقح  هب  دنوادخ  دروم  رد  هک  یناسک  رظن  رد  هیزنت  هک  نادب 
! بدا یب  ای  تسا و  نادان  ای  دناد  یم  زیچ  همه  دوجو  زا  هّزنم  ار  دنوادخ  هک  یسک  و  تسا ،

: دسیون یم  یبرع " نبا   " زا لقن  هب  میکح " فراع و  هاگدید  زا  تدحو  "

193 ص :

.25 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
.42 قحلا ، هنا  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2
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(1) .هّبشملا قلخلا  وه  هّزنملا  ّقحلا  ّنإ 

تسا هدش  هیبشت  قلخ  نامه  ِدوخ  هّزنم ، ِدنوادخ  انامه 

: دیوگ یم  یبرع " نبا   " زین و 

ًادّدحم تنک  هیبشتلاب  تلق  نإف 

ًادّیقم تنک  هیزنتلاب  تلق  نإو 

ًادّدسم تنک  نیرمألاب  تلق  نإو 

فراعملا یف  ًامامإ  تنکو 

(2) ًادّیس

دنب رد  دیقم و  ار  وا  سپ  ینادب ، تاقولخم  همه  دوجو  زا  هّزنم  ار  وا  رگا  و  يا ؛ هدرک  دودـحم  ار  وا  یناد  قلخ  هیبش  ار  دـنوادخ  رگا 
! دوب یهاوخ  اوشیپ  ماما و  فراعم  رد  زیچ ، همه  دوجو  زا  هّزنم  مه  یناد و  زیچ  همه  هیبش  مه  ار  وا  رگا  و  يا ؛ هتسناد 

: دیوگ یم  و 

ههّبشو ههّزنو 

(3) قدص دعقم  یف  مقو 

! یشاب هتفای  تسد  نیتسار  تفرعم  هب  ات  زیچ ، همه  دننام  هیبش و  مه  نادب و  زیچ  همه  زا  هّزنم  مه  ار  دنوادخ 

: تسا هدمآ  دنوادخ  هرابرد  قحلا " هنا   " هلاسر رد 

(4) .تسین وا  نیابم  يزیچ  و  تسین ، يزیچ  نیابم  ریاغم و 

، تسا هیبشت  نیع  هک  تسا  یهیزنت  تسا ، هدرک  تابثا   (5) ءافش تایهلا  متشه  هلاقم  مراهچ  لصف  رد  خیش  ...هک  ار  يا  هضحم  ّتینا 
(6) .هیبشت هیزنت و  زا  هیزنت  هن 

194 ص :

.76 میکح ، فراع و  هاگدید  زا  تدحو  نسح ، هداز ، نسح  - . 1
.143 يرصیق ، حرش  - . 2
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42 قحلا ، هنا  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 3
.45 قحلا ، هنا  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 4

.یلحر ط 1   / 226  / 2 - . 5
.46 قحلا ، هنا  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 6
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ود احیرـص  انعم  ود  نیا  مینادـب ؛ وا  ریغ  دـننام  ار  وا  هکنیا : ینعی  هیبشت  و  مینادـن ، وا  ياوساـم  دـننامه  ار  دـنوادخ  هکنیا : ینعی  هیزنت 
لئاق نیضیقن  عامتجا  هب  تحارص  نیا  هب  یهلا  تاذ  هنک  تخانش  نایعدم  هک  تسا  بیجع  رایسب  نیا  و  دنشاب ، یم  مه  ضیقن  يانعم 

ترـضح .دنا  هدش  هیبشت  هیزنت و  زا  هیزنت  هب  لئاق  هتـسنادن و  لاحم  مه  ار  نیـضیقن  عافترا  هکنانچ  دـنناد ، یمن  لاحم  ار  نآ  هدـش و 
یم دنیب _  یمن  یضقانت  نآ " ندوب  وا  ریغ   " و یش ء " کی  ندوب  ادخ  نیع  : " نیب هک  يزورم _  نامیلس  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  اضر 

: دنیامرف

(1) .وه اهتلعج  دقف  هریغ ،" یه  تسیل  : " تلق اذإو  هریغ ؛ اهتلعج  دقف  وه ،" تسیل  : " تلق اذإ  لهاج ، ای 

ار نآ  سپ  تسین ، وا  ریغ  ییوگب  یتقو  و  يا ؛ هداد  رارق  وا  ریغ  ار  نآ  سپ  تسین ، ادـخ  دوجو  نیع  نآ  ییوگب  هک  یماـگنه  ناداـن ،
.يا هداد  رارق  وا  دوخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

(2) .هلزنم یفنلاو  تابثإلا  نیب  نکی  مل 

.درادن دوجو  یموس  زیچ  تابثا  یفن و  نیب 

هولج ای  دوجو و  بتارم  ار  تاقولخم  ایشا و  هک  تسا  نافرع  هفـسلف و  کلـسم  ياعدا  نامه  هیبشت ، يانعم  نیرتدب  هکنیا  زا  هتـشذگ 
.دناد یم  مه  نیع  ار  قلخ  ادخ و  درامش و  یم  دنوادخ  تاذ  فلتخم  ياه 

: دسیون یم  قحلا " هنا   " هلاسر

عیمج نایرس  بجوأ  اهّلک  تادوجوملا  یف  هّیهلإلا  هّیوهلا  نایرس  ّنإ 

195 ص :

.337 راونالا 10 /  راحب  190 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  453 ؛ دیحوتلا ، - . 1
.197  / 10 راونالا ، راحب  246 ؛ دیحوتلا ، - . 2
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(1) .اهّیئزجو اهّیّلک  اهریغو ، رصبلاو  عمسلاو  هردقلاو  ملعلاو  هویحلا  نم  اهیف  هّیهلإلا  تافصلا 

رـصب و عمـس و  تردق و  ملع و  تایح و  ینعی  یهلا  تافـص  یمامت  هک  تسا  هدش  بجوم  زیچ ، همه  رد  دنوادخ  تاذ  ندش  يراج 
.دشاب هتفای  نایرج  تادوجوم  رد  همه  همه و  نآ ، ریغ 

: دسیون یم  و 

تافص و هک  ییاه  نآ  هّتبلا  تانکمم ، مامت  دض  رب  ای  تانکمم  زا  یضعب  دض  رب  دشاب ، هتشاد  یّصاوخ  دودح و  رگا  دوجولا  بجاو 
زا تسا  يدـح  تانکمم  زا  کی  ره  تفگ : دـیاب  هکلب  دـنور ؛ یم  نیب  زا  هدـش  فرطرب  مودـعم و  يدوز  هب  دـنراد ، يدـض  ّصاوخ 
هک تسا  تقیقح  یلو  تسا ، راوـشد  نخـس  نیا  ندینـش  نتفگ و  هچرگ  ...وا  تاـیلجت  زا  تـسا  يا  هـبترم  و  وا ، دودـحمان  ّصاوـخ 

یماسا و زا  یفیعض  رایسب  فیعض  هنومن  هک  یتفـص  هناشن و  کی  یقولخم  ره  رد  لاح  ره  هب  و  تسا ، ّلضمای  مسا  رهظم  مه  ناطیش 
روط هب  تسه  تانکمم  رد  هک  تافص  مامت  ...تسا  نیمه  شیانعم  ءایـشالا ، لک  هقیقحلا  طیـسب  ...تسا  دوجوم  تسا ، ّقح  تافص 

(2) .تسه وا  رد  متا  یلعا و 

: تسا هدمآ  قلخ  قلاخ و  هباشت  دروم  رد  هّللا "  ءاقل   " هلاسر رد 

(3) .اههبشی لب  بجاولا ، تافص  فلاخی  اذهو ال  هدوجو ، ههج  مزال  هنم  عون  ناعون ؛ نکمملا  تافص 

هکلب تسین ، دنوادخ  تافص  اب  فلاخم  مسق  نیا  هک  تسا  نآ  دوجو  تهج  همزال  نآ  زا  مسق  کی  تسا ؛ عون  ود  تاقولخم  تافص 
.تسا دنوادخ  تافص  هیبش 

196 ص :

.61 قحلا ، هنا  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 1

.69 قحلا ، هنا  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2
.192 هّللا ،  ءاقل  داوج ، ازریم  يزیربت ، یکلم  - . 3
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: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  یلاح  رد 

(1) .هعناص یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

.تسا عنتمم  شا  هدننیرفآ  هرابرد  دشاب  نکمم  قولخم  رد  هچ  ره  و  دوش ، یمن  ادیپ  شقلاخ  رد  دشاب  قلخ  رد  هچ  ره 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

(2) .هفالخب وهف  مهولا  یف  عقو  ام  ّلکو  ءیش ، ههبشی  الو  ًائیش ، هبشی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ  كرشم ، وهف  هقلخب  هّللا  هّبش  نم 

رد هچ  ره  و  تسین ، وا  دننامه  زیچ  چیه  و  تسین ، هیبش  زیچ  چیه  هب  دنوادخ  تسا ، كرـشم  دنادب  شقلخ  هیبش  ار  دنوادخ  سک  ره 
.تسا نآ  فالخ  رب  دنوادخ  دیآ  رظن 

197 ص :

.رابخألا نویع  دیحوتلا و  زا  ، 230  / 4 راونألا ، راحب  153 ؛  / 1 رابخالا ، نویع  - . 1
. ؟ حر ؟ قودص دیحوتلا  زا  ، 299  / 3 راونألا ، راحب  80 ؛ دیحوتلا ، - . 2
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تادّرجم دوجو  هناسفا  مجنپ : لصف 

هراشا

ایـشا هب  ندیـشخب  دوجو  : " يانعم هب  شنیرفآ ،" ، " تسا تادرجم  ملاع  دوجو  هب  داقتعا  یفـسلف ، ياه  هشیدـنا  تاصاصتخا  زا  یکی 
تاذ زا  ایـشا  ّدلوت  رودص و  : " يانعم هب  ار  تقلخ  ناشیا  و  تسین ، هتفریذـپ  نافرع  هفـسلف و  لها  دزن  اه " نآ  یتسین  مدـع و  زا  دـعب 
دحاو طیـسب و  هک  دنوادخ _  دوجو  نیب  یتاذ  طبر  دنیوگ  یم  اذل  دنناد ، یم  نوگانوگ " ياه  تروص  هب  وا  روطت   " ای و  دـنوادخ "

طیـسب تادوجوم  هکنیا  رگم  درادـن ، ناکما  دـنیازجا _  ياراد  بکرم و  یتادوجوم  هک  يدام _  يایـشا  اـب  تسا _  تاـهج  همه  زا 
دنوادـخ تاذ  زا  تادوجوم  دـّلوت  رودـص و  هطـساو  ناـیم  نیا  رد  دنـشاب ،_  یم  دـنوادخ  تاذ  اـب  هیبـش  خنـس و  مه  هک  يرگید _ 
.دنشاب یم  دادعتسا  هوق و  ازجا و  رادقم و  ناکم و  نامز و  زا  جراخ  نانآ  رظن  رد  هک  دنتسه  یتادرجم  نامه  اه  هطساو  نآ  .دندرگ 

نامه ناشیا  رظن  رد   (1) درجم لوقع  و  دنمان ، یم  زین  لوقع " ملاع   " ار ثحب  دروم  ِتادرجم  ملاع  نافوسلیف 

198 ص :

تاذ اب  ناکم  نامز و  ياراد  يدام و  يایـشا  یمامت  تینیع  دوجو و  تدـحو  هب  افرـص  هک  ینافرع  یفـسلف و  رّخأتم  هشیدـنا  رد  - . 1
: هک تسا  هدـش  بجوم  هدـیماجنا و  یـساسا  تارییغت  تـالوحت و  هب  دوجو ، تطاـسب  درجت و  هلأـسم  تسا ، هدـش  هدـناشک  دـنوادخ 
هب مه  زونه  نافرع  هفـسلف و  لـها  هنوگچ  هک  تسا  تفگـش  دوش ، فیرحت  یتاذ  یهاـنت  مدـع  يدوجو و  هعـس  يوس  هب  نآ  ياـنعم 

.تسا ساسا  یب  چوپ و  الماک  ناشیا  دوخ  رظن  رد  یّتح  هک  دنزادرپ  یم  يدعاوق  حیرشت  نیودت و 
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ایـشا هب  ندیـشخب  دوجو  : " يانعم هب  شنیرفآ ،" ، " تسا تادرجم  ملاع  دوجو  هب  داقتعا  یفـسلف ، ياه  هشیدـنا  تاصاصتخا  زا  یکی 
تاذ زا  ایـشا  ّدلوت  رودص و  : " يانعم هب  ار  تقلخ  ناشیا  و  تسین ، هتفریذـپ  نافرع  هفـسلف و  لها  دزن  اه " نآ  یتسین  مدـع و  زا  دـعب 
دحاو طیـسب و  هک  دنوادخ _  دوجو  نیب  یتاذ  طبر  دنیوگ  یم  اذل  دنناد ، یم  نوگانوگ " ياه  تروص  هب  وا  روطت   " ای و  دـنوادخ "

طیـسب تادوجوم  هکنیا  رگم  درادـن ، ناکما  دـنیازجا _  ياراد  بکرم و  یتادوجوم  هک  يدام _  يایـشا  اـب  تسا _  تاـهج  همه  زا 
دنوادـخ تاذ  زا  تادوجوم  دـّلوت  رودـص و  هطـساو  ناـیم  نیا  رد  دنـشاب ،_  یم  دـنوادخ  تاذ  اـب  هیبـش  خنـس و  مه  هک  يرگید _ 
.دنشاب یم  دادعتسا  هوق و  ازجا و  رادقم و  ناکم و  نامز و  زا  جراخ  نانآ  رظن  رد  هک  دنتسه  یتادرجم  نامه  اه  هطساو  نآ  .دندرگ 

نامه ناشیا  رظن  رد   (1) درجم لوقع  و  دنمان ، یم  زین  لوقع " ملاع   " ار ثحب  دروم  ِتادرجم  ملاع  نافوسلیف 

199 ص :

تاذ اب  ناکم  نامز و  ياراد  يدام و  يایـشا  یمامت  تینیع  دوجو و  تدـحو  هب  افرـص  هک  ینافرع  یفـسلف و  رّخأتم  هشیدـنا  رد  - . 1
: هک تسا  هدـش  بجوم  هدـیماجنا و  یـساسا  تارییغت  تـالوحت و  هب  دوجو ، تطاـسب  درجت و  هلأـسم  تسا ، هدـش  هدـناشک  دـنوادخ 
هب مه  زونه  نافرع  هفـسلف و  لـها  هنوگچ  هک  تسا  تفگـش  دوش ، فیرحت  یتاذ  یهاـنت  مدـع  يدوجو و  هعـس  يوس  هب  نآ  ياـنعم 

.تسا ساسا  یب  چوپ و  الماک  ناشیا  دوخ  رظن  رد  یّتح  هک  دنزادرپ  یم  يدعاوق  حیرشت  نیودت و 
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(1) .دنوش یم  هدرمش  لاعتم  قلاخ  تاذ  زا  ایشا  ّدلوت  رودص و  ياه  هطساو 

: دسیون یم  مسیلائر " شور  هفسلف و  لوصا   " یقرواپ

، تسا نیعم  یماظن  قبط  رب  تسا ، تاهجلا  عیمج  نم  دحاو  طیسب و  ناهرب ، مکح  هب  هک  لک  عناص  لک و  أدبم  زا  تادوجوم  رودص 
سپـس تسا و  راک  رد  هطـساوالب ، و  تسین ) ینامز  تیلوا  دوصقم   ) لوا لولعم  ياپ  امتح  تسا و  بیترت  هب  تادوجوم  رودص  ینعی 

(2) .روط نیمه  و  لوا ، لولعم  لولعم  ياپ 

و تسین ، شریذپ  لباق  ناهرب  لقع و  هاگن  زا  هشیدنا  نیا 

200 ص :

ناهج زکرم  ار  نیمز  دنتـشاد ، ینوهوم  رایـسب  دیاقع  نآ ، لاثما  یـسانش و  كالفا  یعیبط و  مولع  مسق  رد  نافرع  هفـسلف و  لها  - . 1
نیمز درگ  هب  شدرگ  رد  یکالفا  ار  اه  نآ  تکرح  ياهرادم  هتشادنپ ، نامسآ  فقس  رب  بوکخیم  ار  ینامسآ  مارجا  دنتسناد و  یم 

هب ینخـس  چـیه  اه  نآ  زا  رگید  و  دنتـشادرب ، هراب  نیا  رد  دوخ  ياهرادـنپ  همه  زا  تسد  دـیدج  مولع  روهظ  اب  ناشیا  .دندرمـش  یم 
تاـیهلا مسق  رد  ناـنآ  تاداـقتعا  عرف  لـصا و  نـالطب  زا  هدرپ  هتـسویپ  توـبن  یحو و  ملع  بتکم  هکنیا  اـب  یلو  .دـنروآ  یمن  ناـیم 
هتـسویپ و  دـنیاشوک ، اه  نآ  سیردـت  جـیورت و  رب  مه  زونه  تسا ، هتـسناد  لطاب  ساسا  زا  ار  هراب  نیا  رد  ناـشیا  دـیاقع  و  هتـشادرب ،

.دننک لیوأت  شیوخ  تسردان  ياهرادنپ  قبط  رب  ار  یحو  بتکم  دیاقع  هک  دنزرو  یم  رارصا 
.510  / 3  _ 1 مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یقرواپ  یضترم ، يرهطم ، - . 2
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.درادن شزاس  نامسآ  فراعم  مولع و  ساسا  اب 

 _ یتامدقم یخرب  هب  يا  هراشا  ییایـشا ، نینچ  دوجو  ندوب  لاحم  و  تادرجم ، ملاع  دوجو  هب  داقتعا  یتسردان  ندـش  نشور  يارب  ام 
رد ناشیا  داقتعا  در  هب  نایدا ، فراعم  مولع و  ناهرب و  ساسا  رب  لّصفم  روط  هب  سپس  و  هدومن ، میتشاد _  نایب  باتک  يادتبا  رد  هک 

.میزادرپ یم  هراب  نیا 

: زا دنترابع  روکذم  تامدقم 

، دوبن دوجو  رد  رارکت  لباق  رگا  هکنیا  هچ  دوب ؛ دـهاوخ  دوجو  رد  رارکت  لباق  ناصقن و  هدایز و  لباق  دـشاب  دوجو  لـباق  هچنآ  فلا )
؛ دراد  (1) يّزجتم يرادقم و  يددع و  يدوجو  هّتبلا  یتقیقح  نانچ  و  دش ، یمن  دوجوم  زین  نآ  ِلوا  ِدرف 

201 ص :

رد تادرجم  و  درادـن ، دوجو  يا  همزالم  نآ  ِندوب  ازجا  ياراد  اب  یـش ء  ِندوب  يددـع  نیب  هک  دـنک  لایخ  یـسک  تسا  نکمم  - . 1
دوجو هب  تبسن  درجم ، ِدوجوم  ود  ره  کش  نودب  اریز  تسا ؛ حضاو  هدیقع  نیا  نالطب  دنتـسین ؛ ءزج  ياراد  اما  دنددعتم  هکنیا  نیع 

درادنپب یـسک  هچنانچ  و.دـشاب  یم  اه  نآ  ّلک  زا  یئزج  ود ، نآ  زا  کی  ره  و  تسا ، رادروخرب  يرتشیب  دوجو  زا  اه  نآ  زا  درف  کی 
یکی و دوجو  و  تسا ، هدشن  هدوزفا  اه  نآ  دوجو  رب  دوش ، ضرف  نآ  اب  مه  يرگید  درجم  میشاب و  هتشاد  يدرجم  دوجوم  رگا  : " هک

هوالع .تسا  هدرکن  كرد  ار  ریثک  دـحاو و  و  ناصقن ، هدایز و  و  رتشیب ، رتمک و  و  لک ، ءزج و  يانعم  تسا ،" يواسم  اه  نآ  ياتود 
یم دوـجو  ضیفم  یطعم و  دـنیاه  نآ  دوـجو  زا  رت  نییاـپ  بتارم  رد  هک  ییایـشا  هب  تبـسن  تادرجم ، : " دـیوگ یم  هفـسلف  هکنیا  رب 

یمدع دودح  بلـس  اب  تایدام  ماسجا و  یّتح  تالولعم  یمامت  ناشیا  رظن  رد  اذل  دشابن ،" نآ  دقاف  دـیاب  يزیچ  ره  یطعم  و  دنـشاب ،
للع تاذ  رد  دوخ  ماسقنا  لباق  يزجتم و  دوجو  نیع  هب  ددرگ ، ) اـه  نآ  دوجو  هب  دودـحم  ّتلع ، دوجو  هکنیا  نودـب  ینعی   ) اـه نآ 
لزان بتارم  دوجو  هدنراد  رتالاب  بتارم   " دنیوگ یم  هک  یتقو  ناشیا  .دنراد  روضح  تسا _  دنوادخ  دوخ  هک  للعلا  هّلع  درجم و _ 
نخس نیا  زا  ناشروظنم  و  تسین ،" ّتلع  تاذ  رد  اه  نآ  یمدع  دودح  هک : تسا  نیا  ناشروظنم  دنشاب ،" یم  متا  یلعا و  وحن  هب  رت 
هکنیا هن  دشاب ، یمن  اه  نآ  دوجو  دودح  ازجا و  هب  دودحم  و  هدوب ، ایشا  ریاس  زا  رت  عیـسو  دنوادخ ،)  ) ّتلع ِدوجو  هک : تسا  نیا  زین 

، دش نایب  هک  یتاحیضوت  ینابم و  دعاوق و  نیا  هب  هجوت  اب  .دشاب  دنوادخ  دوجو  زا  جراخ  ایشا  ماسقنا  لباق  يرادقم و  ضاعبا  ازجا و 
سفن رد  هکلب  درجم _  للع  دوجو  رد  ار  ریداقم  ازج و  ناکم و ا  نامز و  ياراد  يایشا  یمامت  یـسک  هک  تسا  بیجع  رایـسب  رگید 

ازجا ناکم و  نامز و  نودب  تادرجم  ریاس  ادخ و  دوجو  هک : دـنک  اعدا  مه  زاب  و  دـنادب ، دوجوم  رـضاح و  لاعتم _  دـنوادخ  دوجو 
!! دشاب یم 
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.تسا یش ء  ِندوب  ازجا  رادقم و  ياراد  رب  عرف  ناصقن  هدایز و  شریذپ  هکنیا  هچ 

سپ درادن ، رادقم  لک و  ءزج و  نوچ  و  تسا ، ددع  ازجا و  رادـقم و  نتـشاد  زا  رتارف  و  ایـشا ، همه  فالخ  رب  یتاذ  لاعتم  قلاخ  ب )
.درادن ناکما  دوخ  هب  دوخ  وا  هرابرد  ّرثکت  ددعت و  ضرف  و  تسا ، لاحم  اتاذ  نآ  يارب  کیرش  موس و  مود و  ضرف 

.درادن دوجو  یموس  زیچ  تسا ، رادقم " فالخ  رب  هک  یتاذ   " و يرادقم " تاذ   " نیب رگید  ترابع  هب  و  قولخم ، قلاخ و  نیب  ج )

هوق و ناکم و  نامز و  ازجا و  زا  جراخ  هک  يددـعتم  يایـشا  تادرجم و  دوجو  هب  داـقتعا  دوش  یم  نشور  تامدـقم  نیا  هب  هجوت  اـب 
و هتشادن ، یساسا  دنوش ، یم  بوسحم  دنوادخ  تاذ  زا  ایشا  ّدلوت )  ) رودص هطساو  هفسلف  لها  رظن  رد  و  دنـشاب ، تکرح  دادعتـسا و 

تاقولخم میسقت 

202 ص :
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لباق ریغ   ) لعفلاب دوجوم  و  ریغت ) لباق   ) هوقلاب دوجوم  "، " ینامز ثداـح  یتاذ و  ثداـح  "، " كرحتم تباـث و   " هب لاـعتم  دـنوادخ 
.دنام یم  یعقاو  كالم  نودب  تسا _  هفسلف  ناکرا  زا  هک  يدام _ " درجم و   " و ریغت ،")

دوش یمن  میسقت  دوجوم  هکنیا : رب  دنک  یم  تلالد  ناوارف  صوصن  تحارص _  هکلب  قایس _  و  ناهرب ، لقع و  نشور  مکح  هکنانچ 
تـسا یتاذ  یلوا  و  تسا ، ازجا  ياراد  ناصقن و  هدایز و  لباق  يددع و  يرادقم و  تقیقح  نامه  یمود  هک  قولخم ، قلاخ و  هب  رگم 

نیابم و دوخ  تاذ  مامت  هب  مسق  ود  نیا  درادـن ، هار  نآ  رد  اتاذ  ّرثکت  ددـعت و  رادـقم و  ّلک و  ءزج و  و  دـشاب ، یم  نآ  فالخ  رب  هک 
تـسا لاحم  اتاذ  زین  مود  مسق  و  دوش ، یمن  لخاد  يددـع  يزجتم و  مسق  رد  اتاذ  لوا  مسق  هک  يا  هنوگ  هب  دنـشاب  یم  مه  فلاـخم 

.ددرگ جراخ  ددع  رادقم و  زا  هک 

هک اـجنآ  اـت  دراد  همادا  هتـسویپ  تکرح  نیا  و  تسا ، لاـمک  يوس  هب  تکرح  رد  يداـم  يایـشا  هرهوج  تاذ و  تسا  دـقتعم  هفـسلف 
(. يرهوج تکرح   ) دوش درجم  الماک  هدش و  جراخ  ازجا  رادقم و  ناکم و  نامز و  زا  يدام  دوجوم 

هچ دوش ؛ یم  نشور  زین  يرهوج  تکرح  هجیتـن  رد  يداـم  يایـشا  يارب  درجت  لوـصح  هب  داـقتعا  یتسرداـن  میتـفگ  هچنآ  ساـسا  رب 
هوق و ناکم و  نامز و  زا  هکنیا  ات  دنک  دشر  تکرح و  دوخ  تاذ  رهوج و  رد  تسا  ازجا  ياراد  هک  يزیچ  درادن  ناکما  زگره  هکنیا 
، ددرگ غراف  دـننآ _  تاذ  موقم  هک  ازجا _  رادـقم و  زا  و  دوش ، جراخ  دنتـسه _  نآ  دوجو  كاکفنا  لـباق  ریغ  مزاول  هک  رادـقم _ 

نآ زا  شجورخ  هدوب ، دوخ  ضاعبا  ازجا و  هب  مئاق  یقولخم  ره  دوجو  و  تسا ، قولخم  يزجتم و  يددـع ، تقیقح  ره  تسا  یهیدـب 
.دشاب یم  نآ  مادعنا  اب  يواسم  شیوخ و  تاذ  زا  یش ء  جورخ  مزلتسم 
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هوقزا و ادـبا  تسا _  نتفای  رییغت  لـباق  ینعی  هوقلاـب _  هچنآ  و  تسین ، نآ  زا  جورخ  لـباق  زگره  تسا ، ناـکم  ناـمز و  ياراد  هچنآ 
فالخ و  ضرف ، فالخ  تاذ ، فالخ  هنرگو  دوش ، یمن  رییغت  لـباقریغ  ینعی  ماـت " لـعفلاب   " زگره و  ددرگ ، یمن  جراـخ  دادعتـسا 

شجورخ و  دوب ، دهاوخ  نانچ  دبا  يارب  دشاب ، یم  ناصقن  هدایز و  لباق  تسا و  يددع  هک  یتقیقح  هصالخ  .دـیآ  یم  مزال  یهیدـب 
.تسا نآ  مدع  یتسین و  نیع  شیوخ و  تاذ  زا  نآ  جورخ  اب  يواسم  ازجا  رادقم و  زا 

هدام دیق  رد  هک  یئیش  دندقتعم  و  دنناد ، یم  نامز  تشذگ  هب  دیقم  ار  يدام  یش ء  يارب  درجت  لوصح  هفسلف  لها  هکنیا  زا  هتـشذگ 
یم تسد  درجت  هب  لماکت  لحارم  زا  روبع  زا  سپ  دوخ  دـشر  لماکت و  يرهوج و  تکرح  هجیتن  رد  تسا ، دادعتـسا  هوق و  ياراد  و 

هک يزیچ  اریز  دـنا ؛ هتـشادنپ  درجم  ار  نآ  ناـشیا  هک  هچنآ  ندوب  ناـمز  ياراد  هب  تسا  یحیرـص  فارتعا  رارقا و  داـقتعا  نیا  دـبای ،
.نامز زا  درجم  هن  تسا  نامز  هب  دیقم  دشاب ، صاخ  ینامز  ندیسر  هب  دیقم  نآ  لوصح 

ءازجا زا  یلاعتم  تاذ  يزجتم و  تاذ  هب  دوجوم ، راصحنا 

زا زج  ار  یناـهرب  حیحـص  تفرعم  راکـشآو  نشور  هبرجت  ساـسا  رب  هک  نیعمجا _  مهیلع  هـّللا  تاولـص  تمـصع  نادـناخ  تاـیاور 
یفن هب  وا ، هب  دوبعم  قلاـخ و  ناونع  راـصحنا  ناـیب  لاـعتم و  دـنوادخ  فصو  ماـقم  رد  هشیمه  تفرگ ،_  ناوـتن  ناـشیا  میلعت  بتکم 
دوجو و  تشاد ، یم  دوجو  ناکما  تادرجم  ملاع  رگا  و  دـنا ، هدرک  افتکا  وا  زا  رادـقم  تافـص  ریاـس  حبـش و  تروص و  تیمـسج و 

و دوبن ، تسرد  لالدتـسا  فیرعت و  نیا  زگره  دوـب ، یم  روـصت  لـباق  رادـقم  فـالخ  رب  دوـجوم  يرادـقم و  دوـجو  نیب  يا  هطـساو 
تادرجم
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: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یقیدنز  .دنوادخ  تدحو  هن  دش  یم  تابثا  نایادخ  ددعت  و  دندش ، یم  ادخ  فیرعت  رد  لخاد 

ّهنأ ال ریغ  هّیئیشلا ، هقیقحب  ءیش  ّهنأ  یلإ  ءیـش "  " یلوقب عجرإ  ءایـشألا ؛ فالخب  ءیـش  وه  مالـسلا : هیلع  لاقف  وه ؟ ام  یلاعت  هّللا  ّنإ 
هّریغت ـالو  روهدـلا ، هصقنت  ـالو  ماـهوألا ، هکردـت  ـال  سمخلا ، ّساوحلاـب  كردـی  ـالو  ّسجی ، ـالو  ّسحی ، ـالو  هروـص ، ـالو  مسج ،

(1) .نامزألا

نآ رب  تسا " يزیچ  وا  : " میوگ یم  هکنیا  زا  زیچ ، همه  فالخ  رب  تسا  يزیچ  وا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ یلاعت  يادخ 
كاردا هناـگجنپ  ساوح  هب  هن  تسا و  سوسحم  هن  تروص و  هن  تسا و  مسج  هن  هکنیا  زج  تسا  يزیچ  اـعقاو  اـتقیقح و  وا  هک  وـش 

.دننکن داجیا  يرییغت  وا  رد  و  دنهاکن ، وا  زا  اه  نامز  و  دنباین ، رد  ار  وا  ماهوا  ددرگ ، یم 

رب دحا  دحاو  دمص  قلاخ  يرگید  و  يرادقم ، فوجا )  ) رادوت قولخم  یکی  هک  عون  ود  هب  دوجوم  راصحنا  و  میـسقت ، رد  لباقت  نیا 
زا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دنک ، یم  تلالد  تادرجم  ملاع  دوجو  هب  داقتعا  نالطب  رب  حوضو  هب  تسا ، ازجا  رادقم و  فالخ 

: دنیامرف یم  یفرط 

.نسلألا هفصت  الو  مهولا ، هیلع  عقی  الو  سمخلا ، ّساوحلاب  كردی  الو  ّسمی ، الو  ّسحی ، يذلا ال  هّلل  دمحلا 

زا اـه  ناـبز  و  دوشن ، عقاو  وا  رب  مهو  و  ددرگن ، تفاـی  هناـگجنپ  ساوح  هب  ددرگ ، ادـیپ  هن  دوش و  سح  هن  هک  ار  يدـنوادخ  ساـپس 
.دنزجاع وا  فصو 

: دنراد یم  نایب  رگید  فرط  زا  و 

(2) .قولخم وهف  يدیألا ، هتسمل  وأ  ّساوجلا ، هتّسج  وأ  ّساوحلا ، هتّسح  ءیش  ّلکف 
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.تسا قولخم  دوش  سمل  اه  تسد  اب  ای  دشاب ، لوصو  لباق  ای  سوسحم  هچنآ 

: دنیامرف یم  حور  هرابرد  یّتح  و 

(1) .ًافیثک ًابلاق  سبلأ  قیقر  مسج  حورلاو 

.تسا هدش  هدناشوپ  نآ  رب  یظیلغ  بلاق  هک  تسا  یقیقر  مسج  حور ،

: نیطایش هرابرد  و 

ام ءانبلا  نم  دوواد  نب  نامیلـسل  نونبی  اوناک  دقو  هفاثکلاو ، هفخلا  یف  سانلا  لاثمأ  مهو  ءامـسلا  یلإ  نیطایـشلا  تدعـص  فیک  لاقف :
ءامسلا یلإ  مهدوعص  کلذ  یلع  لیلدلاو   (2) ّمّنستلا مهئاذغ  قیقر  قلخ  مهو  اورّخس ، امک  نامیلسل  اوظّلغ  لاق : مدآ !؟ دلو  هنع  زجعی 

(3) .ببس وأ  مّلسب  ّالإ  اهیلإ  ءاقترالا  یلع  فیثکلا  مسجلا  ردقت  الو  عمسلا  قارتسال 

یم نامدرم  دـننامه  دوجو  ِتظلغ  تقلخ و  رد  زین  ناـشیا  هکنیا  لاـح  دـنور و  یم  ارف  نامـسآ  هب  هنوگچ  نیطایـش  تفگ : قیدـنز ) )
!؟ دنزجاع نآ  نتخاس  زا  مدآ  نادنزرف  هک  دنداهن  یم  انب  ییاهرصق  دوواد  نب  نامیلس  يارب  و  دنشاب ،

یم فیطل  قیقر و  یتادوجوم  اـه  نآ  دـنتفای ، زین  يدوجو  تظلغ  دـندش ، رّخـسم  نامیلـس  يارب  هک  روط  ناـمه  دـندومرف : ترـضح 
هکنیا لاح  و  تسا ، عمـس  قارتسا  يارب  نامـسآ  هب  ناشیا  نتفرارف  بلطم  نیا  رب  لیلد  دـنریگ ، یمرب  اوه  زا  ار  دوخ  ياذـغ  دنـشاب و 

.رگید يزیچ  ای  نابدرن  هلیسو  هب  رگم  تسین  نامسآ  هب  نتفر  ناوت  ار  ظیلغ  مسج 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

، ّدن الو  ّدض ، الو  هل ، هبش  یلاعتو ال  كرابت  اّنبرف  فّیکملا ، قولخملل  هّیفیکلا 
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(1) .فیراصت الو  هیاهن ، الو  هّیفیک ، الو 

یتیفیک و هن  يدننامه و  هن  يدض و  هن  تسا و  یهیبش  هن  ارام  راگدرورپ  سپ  تسا ، راد  تیفیک  قولخم  صوصخم  تیفیک ، نتشاد 
.یلدبتو ریغتو  ینوگرگد  هن  یتیاهن و  هن 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .ّدن الو  ّدض ، الو  لثم ، الو  هبش ، الو  هل ، ءدب  ال  لوألا ، ّهنأل  قولخملا ؛ هّیفیکب  فیکلا  اّمنإو 

يدض دننام و  هبـش و  ار  وا  هن  و  دراد ، ییادتبا  هن  تسا  لوا "  " دنوادخ هک  ارچ  ددرگن ؛ قّقحم  قولخم  تیفیک  هب  زج  تیفیک ، انامه 
.دشاب

ینامسج تسا و  مسج  زیچ  همه  لاعتم  دنوادخ  زج 

یمن تسا _  رادقم  ازجا و  رد  قّقحتم  دوجو و  لباق  ياهزیچ  همه  لماش  هک  نآ _  ماع  يانعم  هب  مسج  زج  یلاعت  دـنوادخ  ياوسام 
.دشاب

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) .ٌمسَجل بیکرت  رثأ  هیف  يرج  ءیش  ّلک  ّنأل 

.دشاب یم  مسج  دشاب  يراج  بیکرت  رثا  نآ  رد  هک  زیچ  ره 

وا زا  اهنت  تسا  یفاک  وا  ياوس  ام  همه  زا  قلاخ  ندرک  ادـج  يارب  و  لاثما ، هابـشا و  نتـشاد  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هیزنت  ماـقم  رد  اذـل  و 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هکنانچ  دوش ، تیمسج  تروص و  بلس 
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(1) .هروص الو  مسج  ال  ءیش ، هلثمک  سیل  نم  ناحبس 

.یتروص هن  یمسج و  هن  تسین ، وا  هیبش  دننام و  لثم و  يزیچ  چیه  هک  يدنوادخ  تسا  هّزنم 

نامز زا  درجم  یتاقولخم  دوجو  هب  داقتعا  اب  بلطم  نیا  و  تسا ، لاوز  ریغت و  رییغت و  ضرعم  رد  زیچ  همه  لاـعتم ، دـنوادخ  تاذ  زج 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد ، تافانم  رادقم  دادعتسا و  هوق و  ناکم و  و 

، هفـص یلإ  هفـص  نمو  هئیه ، یلإ  هئیه  نمو  نول ، یلإ  نول  نم  لقتنی  وأ  لاوزلاو ، ّریغتلا  هلخدـی  وأ  ّریغتی ، وأ  دـیبی  اـّلإ  ءیـش  سیل  ّهنإ 
ءامـسألاو تافـصلا  هیلع  فلتخت  ...ًادحاو ال  لازی  الو  لزی  مل  ّهنإف  نیملاعلا ، ّبر  ّالإ  هدایز  یلإ  ناصقن  نمو  ناصقن ، یلإ  هدایز  نمو 

(2) .کلذ فالخب  هّللاو  تافصلاو ، ءامسألا  هیلع  لّدبتی  ...يذلا  ناسنإلا  لثم  هریغ  یلع  فلتخت  امک 

یگنر هب  یگنر  زا  اـی  تسا ، هار  نآ  رد  ار  لاوز  رییغت و  اـی  دوـش ، یم  نوـگرگد  دور و  یم  ناـیم  زا  هکنیا  رگم  تـسین  يزیچ  چـیه 
رگم دور  یم  يدایز  هب  ور  ناـصقن  زا  اـی  ناـصقن ، هب  هداـیز  زا  و  رگید ، یتفـص  هب  یتفـص  زا  و  رگید ، لکـش  هب  یلکـش  زا  و  رگید ،
یمرد وا  ریغ  رب  هک  ناس  نآ  دـنوشن  عقاو  وا  رب  یپ  رد  یپ  يامـسا  تافـص و  تسا  دـحاو  هتـسویپ  هتـسویپ و  وا  نایملاع ، راـگدرورپ 

.تسا نآ  فالخ  رب  دنوادخ  دنوش و  یم  لدبتم  وا  رب  تافص  امسا و  ...هک  یناسنا  دننام  دنیآ ،

: زین و 

ءیـش ّلک  قلاخ  هّللاو  قولخم ، وهف  هّللا  الخ  ام  ءیـش  مسا  هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعتو  كراـبت  هّللا  ّنإ 
(3) .ءیش هلثمک  سیل  يذلا  كرابت 
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.تسا قولخم  دنوادخ ، زج  دوش  عقاو  نآ  رب  یش ء  مان  هک  يزیچ  ره  و  دنیوا ، زا  یلاخ  وا  قلخ  و  دوخ ، قلخ  زا  یلاخ  دنوادخ  انامه 
.تسین وا  دننامه  يزیچ  هکنآ  تسا  هّزنم  تسا ، يزیچ  ره  قلاخ  دنوادخ  و 

نیب دشاب ، هتـشاد  دوجو  ناکم  نامز و  ازجا و  رادقم و  زا  جراخ  ییایـشا  هکنیا  ای  و  دشاب ، رادقم  ياراد  دنوادخ  تاذ  دـشاب  انب  رگا 
: دنام دهاوخن  یقرف  قولخم  قلاخ و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هدایزلا لمتحا  اذإو  ناصقنلاو ، هدایزلا  لمتحا  ّدـحلا  لمتحا  اذإف  هیهانتم ، هدودـحم  هروصلاو  هانتم ، دودـحم  مسجلا  ّنأ  ملع  امأ  هلیو ،
ملو أّزجتی  مل  روصلا ، رّوصمو  ماسجألا  مّسجم  وهو  هروص  الو  مسج  ال  هّللادـبع :  وبأ  لاق  لوقأ ؟ امف  تلق : .ًاـقولخم  ناـک  ناـصقنلاو 

، ئـشنملا وه  نکل  أشنملاو ، ئـشنملا  نیب  الو  قرف  قولخملاو  قلاخلا  نیب  نکی  مل  لوقی  امک  ناک  ول  صقاـنتی ، ملو  دـیازتی  ملو  هاـنتی 
(1) .ًائیش وه  هبشی  الو  ءیش  ههبشی  ناک ال  ذإ  هأشنأو  هرّوصو  همّسج  نم  نیب  قرف 

هدایز و لباق  نوچ  سپ  دـشاب ، یم  دودـحم  یهانتم و  زین  تروص  و  تسا ، یهانتم  دودـحم و  مسج  هک  دـنادن  ناسچ  وا ، رب  ياو  ... 
تروص ماـسجا و  هدـننیرفآ  وا  تروص ، هن  تسا و  مسج  هن  دـندومرف : میوگب ؟ هچ  سپ  متفگ : .دوب  دـهاوخ  قوـلخم  دـش ، ناـصقن 

قولخم و قلاخ و  نیب  یقرف  دیوگ  یم  وا  هک  دوب  نانچ  رگا  دریذپن ، صقانت  دیازت و  و  دـشابن ، یهانتم  يّزجتم و  تسا ، روص  هدـنهد 
هداد شدوجو  هدومن و  تروص  مسج و  ار  نآ  هچنآ  اب  تسا ، هدـننک  داجیا  راگدـیرفآ و  وا  دـنام ، یمن  هدـش  داجیا  هدـننک و  داجیا 

.دشابن دننامه  زیچ  چیه  هب  زین  وا  تسین و  وا  هیبش  زیچ  چیه  هک  ارچ  دراد ، قرف  تسا 

لثم نودب  دوجوم  و  دشاب ، یم  دننامه  تروص و  هطـساو  هب  تخانـش  لباق  و  لاثم ، ياراد  زیچ  همه  لاعتم  دنوادخ  سدقم  تاذ  زج 
رادقم و 

209 ص :

.302  / 3 راونألا ، راحب  99 ؛ دیحوتلا ، - . 1
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: سب تسوا و  سدقا  تاذ  ّصاخ  درجت  اذل  دشاب ، یکی  زا  شیب  تسا  لاحم  لاثم  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دّـحوم دـحاو  وه  اّمنإو  هریغ ، هروصلاو  لاثملاو  باجحلا  ّنـأل  كرـشم ؛ وهف  لاـثمب  وأ  هروصب  وأ  باـجحب  هّللا  فرعی  ّهنأ  معز  نم 
نیب سیل  هریغ ، فرعی  اـّمنإ  هفرعی ، سیلف  هب  هفرعی  مل  نمف  هّللاـب ،  هفرع  نم  هّللا  فرع  اـّمنإ  هریغب ، هفرع  ّهنأ  معز  نم  دّـحوی  فـیکف 

(1) .ءیش نم  ءایشألا ال  قلاخ  هّللاو  ءیش ، قولخملاو  قلاخلا 

وا ریغ  تروص  لاثم و  باجح و  هک  ارچ  تسا ؛ كرـشم  دسانـش  یتروص  ای  لاثم  هدرپ  هب  ار  يادخ  هک  دـشاب  نآ  نامگ  ار  سک  ره 
وا انامه  تسا ،

ار وا  هک  دسانش  یم  ار  دنوادخ  یسک  اهنت  دسانـش ، یم  وا  ریغ  هب  ار  دنوادخ  درادنپ  هکنآ  تسا  دّحوم  هنوگچ  سپ  تساتکی  دحاو 
قوـلخم قلاـخ و  نیب  تسا ، هتخانـش  ار  وا  ریغ  هکلب  هتخانـشن ، ار  وا  سپ  دسانـشن  شدوـخ  هب  ار  وا  سک  ره  .دسانـشب و  شدوـخ  هب 

.دشاب هدیرفآ  رگید  يزیچ  زا  ار  اه  نآ  هک  ناس  نیا  هب  هن  تسا  ءایشا  هدننیرفآ  قلاخ و  دنوادخ  و  درادن ، دوجو  يزیچ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  و 

(2) .اهاّیإ هقلخ  دنع  اهّلک  ءایشألا  ّدح 

.داهن دح  اه  نآ  شنیرفآ  ماگنه  هب  ءایشا  یمامت  رب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  و 

ملو دـیازتی  ملو  هانتی  ملو  أّزجتی  مل  هروص ، الو  مسجب  سیل  وهو  ماـسجألا  مّسج  ّهنإـف  قزارلا ، قلاـخلا  اـّلإ  ءاذـغب  يّذـغم  مسج  ّلـک 
دلوی ملو  دلی  مل  دمـصلا ، دحألا  دـحاولا  ریـصبلا ، عیمـسلا  ریبخلا  فیطللا  وهو  همّـسج  نم  تاذ  یف  بّکر  ام  تاذ  نم  أّربم  صقانتی ،

مل ههّبشملا  لوقت  امک  ناک  ول  روصلا ، رّوصمو  ماسجألا  مّسجمو  ءایشألا  ئشنم  دحأ ، ًاوفک  هل  نکی  ملو 

210 ص :

.161  / 4 راونألا ، راحب  143 ؛ دیحوتلا ، - . 1
.269  / 4 راونألا ، راحب  42 ؛ دیحوتلا ، - . 2
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هّأیـشو هرّوصو  همّـسج  نم  نیب  قرف  ئـشنملا ، هّنکل  أشنملا ، نم  ئـشنملا  الو  قوزرملا ، نم  قزارلا  ـالو  قولخملا ، نم  قلاـخلا  فرعی 
(1) .ءیش ههبشی  ناک ال  اذإ  هنّیبو 

، هزادنا هن  دراد و  ءزج  هن  تروص ، هن  تسا و  مسج  هن  دوخ  هدیرفآ و  ار  ماسجا  وا  ار ، قزار  قلاخ  رگم  تسا  ییاذـغ  ار  یمـسج  ره 
، تسانیب ياونـش  هاگآ  وا  و  تسا ، اربم  تسا  هدومرف  بیکرت  ماسجا  رد  ار  نآ  هچنآ  دوجو  تقیقح  زا  یتساک ، هن  دریذپ و  ینوزف  هن 

تروص ماسجا و  هدننیرفآ  ءایشا و  هدننک  داجیا  تسا ، هتفاین  ّدلوت  يزیچ  زا  دوخ  هدماین و  دیدپ  وا  زا  يزیچ  تسا ، دمص  دحا  دحاو 
یتوافت قوزرم  اب  قزار  دـش و  یمن  هتخانـش  قولخم  زا  قلاـخ  دـنیوگ ، یم  ناگدـننک  هیبشت  هک  دوب  ناـنچ  رگا  تسا ، روص  هدـنهد 

.دشابن یهیبش  چیه  ار  وا  هک  ارچ  دراد  توافت  تسا  هداد  تروص  هدیرفآ و  هچنآ  اب  تسا و  هدننک  داجیا  وا  تشادن ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

قولخم وهف  هرثکلاو  هّلقلاب  مّهوتم  وأ  ئّزجتم  ّلکو  .هرثکلاو  هّلقلاب  مّهوتم  ـالو  ئّزجتم  ـال  دـحاو  هّللاو  ئّزجتم ، دـحاولا  يوس  اـم  ّنإ 
(2) .هل قلاخ  یلع  ّلاد 

یمک و هب  مّهوـت  روـصت و  لـباق  هن  دراد و  ءزج  هن  تسا  دـحا  دـحاو  دـنوادخ  و  تسا ، ازجا  ياراد  زیچ  هـمه  دـحاو  يادـخ  زا  ریغ 
.دشاب یم  دوخ  قلاخ  دوجو  رب  لیلد  تسا و  قولخم  يدایز  یمک و  هب  روصت  لباق  يّزجتم و  زیچ  ره  دشاب ، یم  يدایز 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

(3) .هیف فالتخا  ّهنأل ال  هریغ ؛ دحاو  يذلا ال  دحاولا  وهف 

يازجا وا  تاذ  رد  هک  ارچ  دشابن ؛ وا  زج  يدحاو  چیه  هک  تسا  يدحاو  وا 

211 ص :

.291  / 4 راونألا ، راحب  61 ؛ دیحوتلا ، - . 1
.153  / 4 راونألا ، راحب  116 ؛  / 1 یفاک ، - . 2

.196  / 3 راونألا ، راحب  - . 3
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.درادن دوجو  فلتخم 

: دنیامرف یم  و 

بابلا اذـه  یف  سانلا  فلتخا  اّمنإو  .هتّیـشمو  هّللا  نذإب  ًاضعب  هضعب  کسمی  قلخلاو  ...هعم  یناث  دـحاو ال  درف  یلاـعتو  كراـبت  هّللاـف 
هّللا اوفصو  ولو  ًادعب ، ّقحلا  نم  اودادزاف  مهـسفنأ ، هفـصب  هّللا  مهفـصو  یف  هملظلاب ، هملظلا  نم  صالخلا  اوبلطو  اوّریحتو  اوهات  یّتح 

(1) .اوفلتخا املو  نیقیلاو  مهفلاب  اولاقل  مهتافصب  نیقولخملا  اوفصو  و  هتافصب ،

رد نامدرم  دنراد ، یم  اپ  رب  دنوادخ  تیشم  نذا و  هب  ار  رگید  یضعب  تاقولخم ، زا  یـضعب  ...درادن  یمود  تسا ، دحاو  درف  دنوادخ 
دنوادخ هک  دندش  تملظ  لهج و  زا  ییاهر  يایوج  لهج  تملظ و  اب  و  دندش ، نادرگرس  هک  اجنآ  ات  دندرک  ادیپ  فالتخا  باب  نیا 

یم شدوـخ  تافـص  هب  ار  يادـخ  رگا  و  دـندوزفین ، دـنوادخ  زا  دوـخ  يرود  رب  زج  سپ  دـندومن ، فـصو  ناـشدوخ  تافـص  هب  ار 
.دنداتفا یمن  فالتخا  هب  دندیسر و  یم  نیقی  مهف و  هب  دندرک ، یم  فصو  ناشدوخ  تافص  هب  زین  ار  نیقولخم  دندوتس و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

(2) <. نوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ْیَش ٍء  ِّلُک  ْنِم  َو   : > هّللا لوق  کلذ  ...هل  نیرق  نأ ال  فرع  رومألا  نیب  هتنراقمب 

ود يزیچ  ره  زا  : " دیامرف یم  هک  دـنوادخ  نخـس  دارم  ...دـشابن و  ینیرق  ار  وا  هک  دوش  یم  مولعم  داد  رارق  روما  نایم  هک  ینراقت  هب 
.تسا نیمه  زین  دیوش " رکذتم  دیاش  میدیرفایب  جوز 

تادرجم ملاع  دوجو  هب  داقتعا  رد  هفسلف  لها  هزیگنا 

دنبایب لاعتم  دنوادخ  تاذ  اب  سنج  مه  هیبش و  خنس و  مه  يدوجوم  هک  تسا  نیا  تادرجم  دوجو  هب  هفسلف  لها  داقتعا  أشنم  میتفگ 
زا رگید  يایشا  رودص  هطساو  هک 

212 ص :

.316  / 10 راونألا ، راحب  439 ؛ دیحوتلا ، - . 1
.229  / 4 راونألا ، راحب  37 ؛ دیحوتلا ، - . 2
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حیحـصت ناشیا  رظن  رد  ادخ  تاذ  هب  ایـشا  تاذ  يدوجو  لاصّتا  نآ  طسوت  هب  و  دشاب ، ود  نآ  نیب  خزرب  هدش و  یلاعت  يادـخ  دوجو 
، تسا تسردان  هابتـشا و  قلاخ _  تاذ  زا  قولخم  ّدلوت  رودـص و  هب  داقتعا  ینعی  انبم _  نیا  لصا  دـش  نشور  هکنانچ  یلو   (1) دوش

(2) .وا تاذ  زا  هدش  رداص  يایشا  دیلاوم و  نادنزرف و  هن  تسا  راگدیرفآ  یلاعتم  تاذ  هدیرفآ  قولخم و  زیچ  همه  هکلب 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

213 ص :

دنا هتشگنرب  هدیقع  نیا  لصا  زا  نیرخأتم  تسناد ، یم  ددع  هد  هب  رصحنم  ار  درجم  لوقع  اه و  هطساو  نیا  دادعت  نهک ، هفـسلف  - . 1
يانعم ( 317 همکحلا ، هیاهن  174 ؛ همکحلا ، هیادب  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، هب : دینک  عوجر   ) دـننک یمن  نییعت  ار  اه  نآ  دادـعت  اما 

رد هدیقع  ود  ره  شریذـپ  نییبت و  تسا ، ضقانتم  توافتم و  الماک  ناینیـشیپ  هاگدـید  اب  رخأتم ، هفـسالف  رظن  رد  زین  تطاسب  درجت و 
.تسا بلطم  هب  هتسیاش  هجوت  لمأت و  مدع  هناشن  یفسلف ، ياه  باتک 

لب هّدـضو ، ءیـشلا  لعفی  دـحاو  لعاف  نوکی  نأ  انرکنأف  تسا ... : هدـمآ  نایونث  اب  ؟ص ؟ یمارگ ربمایپ  ناـیم  يوگو  تفگ  رد  - . 2
.ًارونو هملظ  نیمیدق  نیعناص  کلذل  انتبثأف  دربت ، نأ  لاحم  رانلا  ّنأ  امک  نخسی  نأ  لاحم  جلثلا  ّنأ  يرت  الأ  لعاف ، امهنم  دحاو  ّلکل 

ّدـض هدـحاو  ّلکو  هقرزو ، هرـضخو  هرفـصو  هرمحو  ًاضایبو  ًاداوس  متدـجو  دـق  متـسلفأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مهل  لاـقف 
.معن اولاق : دحاو ؟ ّلحم  یف  امهعامتجا  هلاحتسال  نیّدض  دربلاو  ّرحلا  ناک  امک  دحاو  ّلحم  یف  اهنم  نیلثم  عامتجا  هلاحتـسال  اهرئاسل 

، یـسربط  ) .اوتکـسف لاق : رخآلا ؟ ّدضلا  لعاف  ریغ  ناولألا  هذه  نم  ّدض  ّلک  لعاف  نوکیل  ًامیدق  ًاعناص  نول  ّلک  ددـعب  متبثأ  اّلهف  لاق :
(. 21  / 1 جاجتحالا ،
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<. دَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  .َدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو  <َْمل 

.تسین يدننامه  ار  وا  زگره  و  تسا ، هدش  رداص  ّدلوتم و  يزیچ  زا  دوخ  وا  هن  و  هتفای ، ّدلوت  رودص و  وا  زا  يزیچ  هن 

: دیامرف یم  و 

یَّنَأ ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُعیَدب  .نوُفِصَی  اَّمَع  یلاعَت  ُهَناْحبُس َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ٍتاَنب  َنیَنب َو  َُهل  اُوقَرَخ  ْمُهَقَلَخ َو  َّنِْجلا َو  َءاکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَجَو  >

ْیَـش ٍء ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  میلَع .  ْیَـش ٍء  ِّلُِـکب  َوُه  ْیَـش ٍء َو  َّلُـک  َقَلَخ  ٌهَبِحاـص َو  َُهل  ْنُکَت  َْمل  ٌدـَلَو َو  َُهل  ُنوُکَی 
ْمُکِّبَر ْنِم  ُِرئاَصب  ْمُکَءاج  ْدَـق  .ریبَْخلا  ُفیطَّللا  َوُه  َراْصبَْألا َو  ُكِرْدـُی  َوُه  ُراْصبَْألا َو  ُهُکِرْدـُت  .لیکَو ال  ْیَـش ٍء  ِّلُـک  یلَع  َوُه  ُهوُدـُبْعاَف َو 

ِْعبَّتا .نوُمَْلعَی  ٍمْوَِقل  ُهَنِّیَُبِنل  َتْسَرَد َو  اُولوُقَِیل  ِتایْآلا َو  ُفِّرَُـصن  َِکلذَک  .ظیفَِحب َو  ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  اْهیَلَعَف َو  َیِمَع  ْنَم  ِهِسْفَِنلَف َو  َرَْـصبَأ  ْنَمَف 
(1) <. نیکِرْشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأ  َوُه َو  َّالِإ  َهلِإ  َکِّبَر ال  ْنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام 

: دیامرف یم  و 

(2) .یقلخب ینهّبش  نم  ینفرع  امو 

.تسا هتخانشن  ارم  دشاب ) دقتعم  قولخم  قلاخ و  نیب  تهابشو  تیخنس  هب   ) دنک مقلخ  هب  هیبشت  ارم  هکنآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  و 

(3) .رفاک وهف  ناکملاب  هفصو  نمو  كرشم ، وهف  هقلخب  هّللا  هّبش  نم 

.تسا رفاک  دنک  فصو  ناکم  نتشاد  هب  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، كرشم  دناد  شقلخ  هیبش  ار  دنوادخ  سک  ره 

درجت هکنیا  ياج  هب  هّتبلا  دوب ، یم  لاعتم  دنوادخ  تاذ  زا  ایـشا  ّدلوت  رودص و  يانبم  رب  تقلخ  درادـنپ _  یم  هفـسلف  هکنانچ  رگا _ 
مزال دنوادخ  یلاعتم  تاذ  رد  ریغت  هیزجت و  بیکرت و  دوش ، تباث  وا  تاذ  زا  هدمآ  دیدپ  ِتاقولخم 
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يدوجو ياه  هطـساو  دـنمزاین  ایـشا  شنیرفآ  رما  دـنرادنپ  یم  هک  یناسک  هشیدـنا  ساسا  در  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  .دـمآ  یم 
: دنیامرف یم  تسا ،

مهنع هیاکحلاو  هّینوقدـملا  هلاـقم  هذـهو  ...مکحلا  هثـالثلا  ربکأ  نوکی  نأ  نم  ّدـب  ـالف  مکح  اـمهنیب  هملظلاو  رونلا  ّنإ  لاـق  نم  اـّمأو 
(1) .لوطت

نیا ...دشاب  هس  نآ  نیرتگرزب  هطـساو  نآ  هک  دیآ  مزال  سپ  دـشاب ، يا  هطـساو  دـیاب  تملظ  رون و  نایم  دـیوگ  یم  هک  یـسک  اما  و 
.دماجنا یم  لوط  هب  ناشیا  ناتساد  نایب  هک  تسا  ناینوقدم  راتفگ 

: دیوگ یم  دیآ " یمن  دیدپ  دحاو  زج  دحاو ، ِتاذ  زا  دحاولا : ّالإ  هنع  ردصی  دحاولا ال   " هدعاق ربانب  هفسلف 

.دشاب وا  هیبش  دننامه و  دیاب  دیآ ، یم  دیدپ  هطساوالب  دنوادخ  زا  هچنآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هکنانچ  تسا  لطاب  نآ  ساسا  زا  هشیدنا  هدیقع و  نیا  هک  میتشاد  نایب  ام  و 

جرخت امک  ءیش  نم  جرخی  ملو  ءیش  نم  ّدلوتی  ملو  دلوی :) ملو  ، ) فیطل وأ  فیثک  ءیش  هنم  ّدلوتی  نأو  ءیـش  هنم  جرخی  نأ  یلاعت 
نم يذلا ال  دمصلا  هّللا  وه  لب  ...اهزکارم ال  نم  هفیطللا  ءایشألا  جرخت  امک  الو  ...ءیشلا  نم  ءیشلاک  اهرصانع  نم  هفیثکلا  ءایـشألا 
(2) .دلوی ملو  دلی  مل  يذلا  دمصلا  هّللا  مکلذف  ...هتردقب  ءایشألا  ئشنمو  اهقلاخو ، ءایشألا  عدبم  ءیش ، یلع  الو  ءیش  یف  الو  ءیش 

هدـشن جراخ  يزیچ  وا  زا  زگره  دـیآ ، دـیدپ  وا  زا  یظیلغ  ای  قیقر  زیچ  هکنیا  اـی  دـبای  دـّلوت  يزیچ  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  دـنوادخ 
یم نوریب  دوخ  زکارم  زا  هک  یقیقر  فیطل و  يایـشا  دننام  هن  و  دنوش ، یم  جراخ  دوخ  رـصانع  زا  هک  یظیلغ  يایـشا  دننام  هن  تسا ،

تسوا سپ  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  اه  نآ  شیوخ  تردق  هب  و  تساه ، نآ  قلاخ  ءایشا و  هدننیرفآ  وا  .دنیآ 
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.تسا هدشن  هداز  هدازن و  هک  يدنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  و 

(1) .اهنّوک امک  تناکف  ءایشألا  نّوکو  هریغ  ءیش  نکی  مل  ذإ  ناک  يذلا  هّلل  دمحلا 

دومرف ناشداجیا  وا  هک  هنوگنامه  سپ  دـیرفآ  ار  ءایـشا  و  دوبن ، وا  ریغ  زیچ  چـیه  هک  هاـگنآ  تشاد  دوجو  هک  ار  يدـنوادخ  ساـپس 
.دندش دوجوم 

تادرجم ملاع  نوماریپ  هفسلف  لها  تاملک 

: دسیون یم  لوقع  تادرجم و  ملاع  تابثا  يارب  همکحلا " هیاهن  "

ال هجو ، ّلک  نم  ًاطیـسب  ًادحاو  یلاعت  بجاولا  ناک  اّملو  دـحاولا  ّالإ  هنع  ردـصی  دـحاولا ال  ّنأ  لولعملاو  هّلعلا  ثحابم  یف  قّقحت  دـق 
ًادوجو ّالإ  ضیفی  لامجإلا ال  نیع  یف  ًاّیلیـصفت  ًانادـجو  ّيدوجو  لامک  ّلـکل  ًادـجاو  هّیجراـخ  ـالو  هّیلقع  ـال  هرثک  ههج  هیلإ  بّرـستت 
هّوـقلا نع  هّزنتلاو  ههج  ّلـک  نم  هّماـتلا  هـّیلعفلا  هـل  لوـلعملاو ، هـّلعلا  نـیب  هخناـسملا  ناـکمل  ّيدوـجو  لاـمک  ّلـک  هـل  ًاطیـسب  ًادـحاو 

.دادعتسالاو

نّیعتت یتلا  هّیناـکمإلا  هّیدودـحملاو  ّیتاذـلا  صقنلا  همزلیف  هنود  لقتـسم  ریغ  هب  مّوقتم  هیلإ  ریقف  ّیبجاولا ، دوجولل  ّیلظ  دوجو  ّهنأ  ریغ 
بجاولا نع  دوجولا  رّخأتم  ًالعفو ، ًاتاذ  دّرجم  لقع  اهتفـص  هذـه  يذـلا  دوجوملاو  .هّیناکمإلا  هّیهاملا  اهمزلی  دوجولا و  یف  اهتبترم  اهب 

(2) .بتارملا رئاس  یلع  دوجولا  هبترم  یف  مّدقتم  هطساو  ریغ  نم  یلاعت 

تسا و طیـسب  دحاو و  تهج  ره  زا  یلاعت  بجاو  نوچ  و  دیاین ، دـیدپ  دـحاو  زج  دـحاو  زا  هک  دـش  تباث  لولعم  ّتلع و  ثحابم  رد 
، دـشاب یم  اراد  نآ  لامجا  نیع  رد  لیـصفت  روط  هب  ار  يدوجو  لامک  ره  و  دـشابن ، هار  وا  هب  ار  یجراخ  یلقع و  ترثک  هنوگ  چـیه 

ياراد لولعم  ّتلع و  يدننامه  تهابش و  بوجو  ّتلع  هب  زین  مود  دحاو  نآ  هک  دنکن ، حّشرت  ار  يدحاو  دوجو  زج 
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هدـش رداص  دوجو  نآ  هک  قرف  نیا  اب  .تسا  هّزنم  دادعتـسا  هوق و  زا  هدوب ، تهج  ره  زا  لماک  مات و  تیلعف  يدوجو و  تـالامک  همه 
یتاذ و صقن  اذـل  درادـن ، وا  دوجو  زا  لقتـسم  يدوـجو  تسا و  دـنمزاین  راو و  هیاـس  يدوـجو  ادـخ  دوـجو  هب  تبـسن  دـنوادخ ، زا 

.تسا نآ  دوجو  همزال  دشاب  یم  وا  یناکما  تیهام  یبتر و  نیعت  بجوم  هک  یناکما  تیدودحم 

هکنیا نودـب  ادـخ  دوجو  هب  تبـسن  تسا و  درجم  دوخ  لـعف  یتـسه و  تاذ و  رد  هک  تسا  یلقع  دـشاب ، هنوگ  نیا  هک  يدوـجوم  و 
.تسا رت  شیپ  يدوجو  بتارم  هیقب  زا  دوجو  هبترم  رد  یلو  دراد ، يدوجو  رّخأت  دشاب  راک  رد  يا  هطساو 

: لاکشا دقن و 

ِّدلوت رودص و  و  دنیرفایب ، دیامرف و  داجیا  قلطم  یتسین  زا  سپ  ار  نآ  دـهد و  دوجو  يرگید  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  یقیقح  ّتلع  . 1
شنیرفآ و هب  یطبر  تشاذگ ، تیّلع  ار  انعم  نیا  مان  ناوتب  هک  ضرف  رب  و  درادـن ، تیّلع  يانعم  عقاو  هب  یطبر  رگید  زیچ  زا  زیچ  کی 

.درادن لاعتم  دنوادخ  داجیا 

دحاو هک  یتاذ  تسا و  ازجا  رادقم و  دوجو  رب  عرف  ددعت  هکنیا  هچ  دشاب ، هتـشاد  مود  دناوت  یمن  اتاذ  هک  تسا  نآ  یقیقح  دحاو  . 2
.دوش ادیپ  وا  خنس  مه  نیرق و  يرگید  دحاو  هک  تسا  لاحم  درادن  لک  ءزج و  الصا  تسا و  یقیقح 

ياراد بکرم و  تاذ  دروم  رد  زج  ّدلوت  رودص و  و  تسا ، هدش  زارتحا  نآ  حیرـص  مان  ندروآ  زا  هک  تسا  دـّلوت  نامه  رودـص ، . 3
.درادن ناکما  ازجا 

: دراد دوجو  حیرص  ضقانت  ریز  ياعدا  ود  نیب  . 4

.درادن نآ  رد  یجراخ  یلقع و  ترثک  تهج  چیه  تسا و  طیسب  تهج  ره  زا  دوجولا  بجاو  فلا )

.دشاب یم  لامجا  نیع  رد  لیصفت  روط  هب  يا  يدوجو  لامک  هنوگ  ره  ياراد  دوجولا  بجاو  ب )

رتارف یلاعت  دنوادخ  تاذ  و  دوب ، دهاوخ  ازجا  ياراد  بکرم و  اعطق  دوش  ضرف  يدوجو  تالامک  ياراد  هک  يزیچ  اریز 
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.تسا نادقف  نادجو و  هب  فاصّتا  تیلباق  زا 

.دشاب رتشیب  زیچ  کی  هک  تسا  لاحم  یجراخ  عقاو  و  تسا ، يرگید  ضقانت  زین  یلامجا  یلیصفت و  نادجو  نیب  عمج  . 5

.تسا لاحم  اتاذ  یجراخ  ینیع و  قیاقح  دروم  رد  یلامجا  دوجو  ضرف  . 6

نیع ود  نآ  رگا  دنـشاب !؟ يدوجو  لاـمک  هنوگ  ره  ياراد  ود  ره  هک  دـنوش  ضرف  طیـسب  دـحاو  دوجوم  ود  تسا  نکمم  هنوگچ  . 7
!؟ دـنک یمن  دودـحم  ار  يرگید  دوجو  یکی  یتسه  هنوگچ  سپ  دـنیات  ود  رگا  و  دـنوش !؟ یم  بوسحم  زیچ  ود  هنوگچ  سپ  دـنمه 

یب دوجوم  تسا  نکمم  هنوگچ  نیارباـنب  دـمان ، یم  تیاـهن  یب  ار  نآ  هفـسلف  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  يدوـجو ، تـالامک  هعوـمجم 
!؟ دشاب ات  ود  تیاهن 

تیاهن یب  دوجوم  ود  دوجو  تسا و  تیاـهن  یب  دوجوم  ادـخ  نوچ  دـیوگ : یم  دـنوادخ  تدـحو  تاـبثا  ثحب  رد  ناـفرع  هفـسلف و 
؛ تسا هتشاذگن  یقاب  وا  ریغ  دوجو  يارب  ییاج  دنوادخ  تاذ  ندوب  تیاهن  یب  تسین ، نکمم 

یم هنوگچ  درادـن ، یلاکـشا  يدوجو  تالامک  یمامت  ياراد  یهانتمان و  تقیقح  ود  دوجو  رگا  هک  تسه  شـسرپ  نیا  ياج  کنیا 
!؟ درک کسمت  قوف  لیلد  هب  دنوادخ  تدحو  تابثا  يارب  ناوت 

: دوش هتفگ  هکنیا  رگم 

(1) !! هّدش یهانتی  امب ال  یهانتی  ام ال  قوف  هتاذل ، بجاولا  ّنإ 

! تسا رتدیدش  مه  یهانتمان  زا  یهانتمان  يا  هزادنا  هب  دوجولا ، بجاو 

ایآ هک : تسه  لاؤس  نیا  ياج  زین  مالک  نیا  رد  اما 
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!؟ دش ادیپ  مه  نآ  زا  رتارف  تیاهن  یب  يزیچ  هک  تسا  هدش  روصت  ییانعم  هچ  هب  یهانتمان 

دودـحم فیعـض و  تسپ و  تیاـهن  یب  دوش ، ضرف  نآ  زا  رتارف  تیاـهن  یب  يرگید  دوجوم  هک  یتیاـهن  یب  دوجوم  هکنیا  رب  اـفاضم 
!؟ درک مان  تیاهن  یب  ناوت  یم  یساسا  هچ  رب  ار  يدوجوم  نینچ  ایآ  کنیا  دوب ، دهاوخ 

هکلب تسین  نآ  لولعم  عقاو  رد  هک  تسا  هدمآ  دیدپ  ّتلع  تاذ  زا  لولعم  رگا  اریز  تسا  لوقعمان  لولعم  ّتلع و  نیب  یخنـس  مه  . 8
هرابرد تیخنس  مدع  ای  تیخنس  زا  نخـس  هک  دنتـسین  یـش ء  نآ  دوخ  زا  ریغ  يزیچ  یـش ء  کی  يازجا  تسا و  نآ  یتسه  زا  یئزج 
تبسن دنوادخ  تیّلع  یعقاو  يانعم  هّتبلا  هک  تسا _  هداد  دوجو  نآ  هب  هدیرفآ و  ار  لولعم  ّتلع ، رگا  .دشاب و  هتـشاد  ییانعم  ود  نآ 
قولخم فالخ  رب  دیاب  قلاخ  درادن و  ناکما  ناونع  چیه  هب  ود  نآ  نیب  تهابش  تیخنس و  سپ  تسین _  نیا  زج  يزیچ  تاقولخم  هب 

.دشاب نآ  دوجو  زا  یلاعتم  و 

تاذ نآ  عوضوم  و  هدوب ، یبسن  یفاضا و  ياـنعم  ود  لـعف " هوق و  ، " تسا لاـحم  اـتاذ  نآ  دوجو  هک  تسا  يرما  زین  هماـت  تیلعف  . 9
فالخ هنرگ  و  دـسر ، یمن  همات  تیلعف  یهانت و  مدـع  هلحرم  هب  زگره  لامک  لباق  يزجتم و  تاذ  و  تسا ، لاـمک  لـباق  يرادـقم و 

.دمآ دهاوخ  مزال  یهیدب  فالخ  و  ضرف ، فالخ  تاذ ،

دوجو و  هتشادن ، يدوجو  لالقتـسا  هک  يزیچ  تسا  یهیدب  تسین ، یحیحـص  يانعم  ياراد  درجم ، لقع  ِندوب  ادخ  هیاس  ّلظ و  . 10
.وا هیاس  هن  دوب  دهاوخ  دنوادخ  ءزج  دشاب ، دنوادخ  تاذ  هب  موقتم  نآ 

ياراد هتشاد و  یتاذ  صقن  دناوت  یم  هنوگچ  درجم ،) لقع   ) دش هدرمش  يدوجو  تالامک  مامت  ياراد  هک  يزیچ  . 11
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ار دوجو  بوجو  كالم  و  يدوجو ،" تالامک  ناصقن   " ار ناکما  كالم  هفـسلف  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـشاب !؟ یناکما  تیدودـحم 
!؟ دناد یم  يدوجو " تالامک  یمامت  ندوب  اراد   " و یهانت " مدع   " زین

رّخأت ایآ  و  تسا ، بجاو  زا  رّخأتم  نآ  دوجو  یکالم  هچ  هب  تسا ، درجم  دوخ  لعف  تاذ و  رد  هک  یموهوم  لقع  نیا  هکنیا  هصـالخ 
يراذگمان فرـص  زج  هب  یکالم _  هچ  هب  دـنا ، يدوجو  تالامک  یمامت  ياراد  ود  نآ  زا  کی  ره  رگا  دراد !؟ ییانعم  هچ  اجنیا  رد 

!؟ دشاب دوجولا  نکمم  يرگید  و  دوجولا ، بجاو  ود  نآ  زا  یکی  دیاب  _ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) !؟ هبحاصل قلاخ  امهدحأ  ّنأ  یلع  ّلدتسی  امبف  ... 

!!؟ تسا يرگید  قلاخ  اه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هچ  سپ  ... 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  و 

(2) !؟ هعم لزی  مل  نمل  ًاقلاخ  نوکی  فیکف  ... 

؟ تسا هتشاد  دوجو  وا  اب  هتسویپ  یلزا و  روط  هب  هک  دشاب  يزیچ  قلاخ  دنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  ... 

کی دوجو  ِندوب  یطبر   " روصت .تسا و  ناهرب  فالخ  نآ ،" تقیقح  ندوب  بتارم  ياراد  دوجو و  کیکـشت   " هب داقتعا  لـصا  . 12
ریوصت هنوـگ  چـیه  لـک " هب  ءزج   " تبـسن زج  ینیع  قیداـصم  رد  هدوـب و  يراـبتعا  يرما  افرـص  رگید " يدوـجوم  هب  تبـسن  یش ء 

تهج زا  تادوجوم  فالتخا  روصت  و  هدوب ، دوجو  رد  ناصقن  هدایز و  تهج  زا  اهنت  زین  لک "  " اب ءزج "  " فـالتخا درادـن ؛ يرگید 
ثیح زا  اه  نآ  فالتخا 
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.تسا لطاب  ساسا  زا  دوجو  فعض  تدش و  ثیح  زا  اه  نآ  توافت  و  یکیکشت ، بتارم 

: دسیون یم  رگیدکی  زا  اه  نآ  زیمت  تهج  تادرجم و  ددعت  هب  داقتعا  هیجوت  دروم  رد  همکحلا " هیاهن  "

، ّيداـم عون  نم  دارفأ  تلمکتـسا  ول  اـم  یف  دّرجملا  لـقعلا  یف  هّیدارفـألا  هرثـکلا  نکمی  معن  ...درف  یف  رـصحنم  هعونف  دّرجم  ّلـک  ّنإ 
ّزیمتلا بحـصتسیف  هفرـصلا ، هّیلعفلاو  دّرجتلا  هأشن  یلإ  ناـکمإلاو  هّداـملا  هأـشن  نم  هّیرهوجلا  هکرحلاو  ّیتاذـلا  كولـسلاب  ناـسنإلاک 

(1) .هّوقلا هّداملا و  هأشن  یف  اهدوجو  لّوأ  یف  اهنوک  دنع  اهل  ناک  يذلا  ّيدرفلا 

عون کی  دارفا  هک  دراد  ناکما  یتروص  رد  اـهنت  درجم  لوقع  رد  دارفا  ترثک  ...تسا  یکی  دوجو  هب  رـصحنم  يدرجم  عون  ره  دارفا 
زیمت و  دـنبای ، لامک  تیلعف  درجت و  ملاع  ات  ناکما  هداـم و  هئـشن  زا  يرهوج  تکرح  یتاذ و  كولـس  هجیتن  رد  ناـسنا  دـننام  يداـم 

.دننک باحصتسا  دوخ  اب  دنا  هتشاد  هوقو  هدام  هئشن  رد  دوخ  دوجو  لوا  نامز  رد  هک  ار  يا  يدرف 

: لاکشا دقن و 

هدـش ضرف  ازجا  رادـقم و  ناکم و  نامز و  زا  جراخ  هک  يدرجم  دوجوم  هرابرد  یـضرع ، ای  یلوط  ّرثکت  ددـعت و  هنوگ  ره  ضرف  . 1
.تسا لاحم  اتاذ  تسا 

: دسیون یم  عون  کی  دارفا  ددعت  هرابرد  دش  نایب  هچنآ  زا  لبق  يرطس  رد  روکذم  باتک  دوخ  هکنانچ 

.هّیّدام یهف  دارفألا  هریثک  هیهام  ّلکف 

.دوب دهاوخ  يدام  دشاب ، ریثک  شدارفا  هک  یتیهام  ره 

يارب ددـعت  ضرف  هدوب ، یکی  یـضرع  یلوط و  دارفا  رد  ّرثکت  ددـعت و  عانتما  حیحـص  كـالم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  زین  هتکن  نیدـب 
.تسا لاحم  اقلطم  درجم  دوجوم 
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افرـص تایهام  و  هدش ، هتفریذـپ  دوجو  تلاصا  هچنانچ  هک  تسا  دراو  هفـسلف  لها  هب  زین  لاکـشا  نیا  یـضرع ، دارفا  ترثک  دروم  رد 
یترثک ددعت و  هنوگ  ره  نایئاطسفوس  دننامه  دیاب  .تشاد و  دهاوخن  یکالم  هنوگ  چیه  یعقاو  ّرثکت  ددعت و  دنـشاب ، يرابتعا  يروما 

(1) (. دنا هدرک  فارتعا  لاکشا  نیا  دورو  هب  زین  هفسلف  لها  ) .درک راکنا  ار 

کیکـشت ساـسا  رب  یلوط  دارفا  ددـعت  رگا  هک : دـنام  دـهاوخ  خـساپ  یب  هشیمه  يارب  شـسرپ  نیا  زین  یلوط  دارفا  ترثـک  دروم  رد 
ایآ میـشاب ، هتـشادن  يزیچ  یهانتمان  دوجو  کی  زج  جراخ  رد  و  دـشابن ، رتالاب  بتارم  زا  جراخ  هلزان  بتارم  دوجو  و  هدوب ، یّـصاخ 

!؟ دنام دهاوخن  یقاب  تادوجوم  ّرثکت  ددعت و  يارب  يأشنم  هچ  رابتعا  فرص  زج 

!؟ تفریذپ انثتسا  کلاس  ناسنا  هرابرد  لاحم  رما  نیا  هنوگچ  سپ  تسا ، لاحم  عون  کی  رد  درجم  دارفا  ددعت  رگا  . 2

فـالخ نآ ، عوقو  ضرف  زا  و  تسا ، لاـحم  اـقلطم  دادعتـسا  نتـشاد  ازجا و  رادـقم و  زا  دوجولا ، نکمم  يزجتم و  یـش ء  جورخ  . 3
هدام و هأـشن  زا  ار  دوجوم  يرهوج ، تکرح  دـناوت  یم  هنوگچ  نیارباـنب  دـیآ ، یم  مزـال  یهیدـب  فـالخ  و  ضرف ، فـالخ  و  تاذ ،

!؟ دناسرب فرص  تیلعف  درجت و  هب  ناکما ،

دوجو .درادن  ناکما  لک  ءزج و  ددع و  رادقم و  رد  زج  هّللا  يوسام  دوجو  و  تسا ، لاحم  اتاذ  فرص  ِتیلعف  درجت و  هأشن  دوجو  . 4
.تسا جراخ  ثحب  نیا  زا  اعوضومو  هتشادن  ار  لعفو  هوق  هب  فاصّتا  تینأش  زین  لاعتم  دنوادخ 

زا قلطم  روط  هب  ار  دوخ  يدوجو  زیمت  هتـسر و  هوقو  هدام  زا  هدش ، هتفگ  ضرف  ربانب  هدش و  نوگرگد  دوخ  تاذ  زا  هک  يدوجوم  . 5
ار زیمت  نآ  هنوگچ  تسا ، هداد  تسد 
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!؟ رگید ياج  ای  هفسلف  رد  ای  هقف  لوصا  رد  تسج !؟ دیاب  اجک  رد  ار  باحصتسا  نیا  يانعم  و  دنک !؟ یم  باحصتسا 

اب يواسم  دوجولا  نکمم  ندیسر  فرص  تیلعف  هب  نیاربانب  تسا ، دوجو " بوجو   " كالم فرـص " تیلعف   " هفـسلف لها  رظن  رد  . 6
!! تسا نآ  ندش  دوجولا  بجاو 

دنوادخ یلاعتم  تاذ  زا  هدرجم  لوقع  دّلوت  هب  داقتعا  یتسردان 

ّتلع و يدـننامه  تیخنـس و  بوجو   " نوناق ربانب  دـیآ  یم  دـیدپ  ادـخ  تاذ  زا  هک  يزیچ  نیلوا  دـیوگ : یم  هفـسلف  میتفگ  هکنانچ 
ندمآ دیدپ  رودص و  رما  مک  مک  ات  دشاب  راک  رد  دیاب  زین  يرگید  ياه  هطساو  هکلب  هطساو  نیا  و  دشاب ، دنوادخ  هیبش  دیاب  لولعم "

.دهد دوجو  ار  داوم  ملاع  هک  دوش  نکمم  ار  ادخ  دیآ و  تسار  دنوادخ  تاذ  زا  هدام  ملاع 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  همکحلا " هیاهن  "

ناک ذإو  درف ، یف  رـصحنم  عون  ّهنإو  نکمم ، دوجوم  فرـشأ  وه  دـحاو  لـقع  یلاـعت ، بجاولا  نم  ردـصی  يذـلا  لّوـألا  رداـصلا  ّنإ 
نکل هنم ، ریثکلا  رودـص  ّحـصت  هدـحاو  ههج  نم  رثکأ  هیف  ّنإو  داـجیإلا  یف  هطـساوو  هنود  اـمل  هّلع  وهف  دوجولا ، یف  مدـقأو  فرـشأ 
رودص ّبترتی  نأ  بجاولا  نمف  هغلابلا  هرثکلا  نم  هیف  امب  هّیلقعلا  هأشنلا  نود  ام  رودص  هب  ّحصی  ًاّدح  غلبت  هیف ال  یتلا  هریثکلا  تاهجلا 

(1) .لقعلا دعب  یتلا  هأشنلا  یف  یتلا  هرثکلا  ئفاکی  ددع  تاهجلا  نم  هیف  لصحی  ّدح  یلإ  ًالوزن  لوقعلا 

نآ دوجو  هک  تسا  يدوجوم  نیرت  فیرـش  نآ  تسا و  لقع  ماـن  هب  يدـحاو  دوجوم  دـیآ ، یم  دـیدپ  دـنوادخ  زا  هک  يزیچ  نیلوا 
رد هطـساو  دوخ و  زا  رت  نییاـپ  تادوجوم  ّتلع  تسا  رت  فیرـش  دوجو  رد  نوچ  .درادـن و  رتشیب  درف  کـی  نآ  عون  و  تسا ، نکمم 

.دشاب یم  اه  نآ  داجیا 

، تاهج نآ  هطساو  هب  هک  تسا  يددعتم  تاهج  ياراد ، لوا  رداص  نیا 
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درجت هئشن  زا  رت  نییاپ  هک  ار  هچنآ  همه  رودص  هک  دنتـسین  يدح  هب  نآ  هریثک  تاهج  نکل  دزاس ، یم  نکمم  ار  نآ  زا  ریثک  رودص 
هک دـیآ  نییاپ  يدـح  ات  هدرجم  لوقع  رودـص  تسا  مزال  اذـل  دزاس ، ریذـپ  ناکما  دراد _  دوجو  نآ  رد  هک  یترثک  همه  اب  تسا _ 

.دشاب وگ  خساپ  ار  درجت  هئشن  زا  دعب  هئشن  رد  عقاو  ترثک  هک  دوش  لصاح  يا  هزادنا  هب  نآ  رد  تاهج  ددعت 

: لاکشا دقن و 

.وا تاذ  زا  هدمآ  دیدپ  رداص و  هن  تسا  دنوادخ  قولخم  ملاع  میتفگ  . 1

ار نآ  هک  یلقع  يارب  مه  دـش و  دـهاوخ  لاحم  ادـخ  يارب  مه  یقیقح ، تدـحو  تاـبثا  ادـخ ، تاذ  زا  ملاـع  رودـص  تروص  رد  . 2
.دنا هدیمان  دحاو 

: دیوگ یم  فرشا " ناکما   " یفسلف هدعاق  . 3

هنم فرشأ  وه  يذلا  نکمملا  نوکی  نأ  دب  الف  ّسخألا ، نکمملا  نم  دوجولا  بتارم  یف  مدقأ  نوکی  نأ  بجی  فرشألا  نکمملا  ّنإ 
(1) .هلبق دجو  دق 

.دشاب هتفای  دوجو  نآ  زا  لبق  دیاب  اعطق  و  دشاب ، رت  شیپ  دوجو  بتارم  رد  رت  تسپ  نکمم  زا  دیاب  رترب  نکمم 

زا رتارف  هکنیا  هچ  دنکن ، ادیپ  قّقحت  الصا  دشاب  تانکمم  فرشا  هک  يدوجوم  نینچ  دنک  یم  اضتقا  هدعاق  نیمه  سفن  هک  یلاح  رد 
نیا رب  فّقوتم  يا  هبترم  ره  دوجو  دـشاب  رارق  هک  یتـقو  و  تسا ، روـصتم  رگید  دارفا  تیاـهن  یب  دوـجو  ناـکما  يا  هبترم  ره  دوـجو 

.دیسر دهاوخن  هبترم  نآ  دوجو  هب  تبون  زگره  دنوش ، دوجوم  نآ  زا  فرشا  ِنکمم  دارفا  تیاهن  یب  نآ  زا  شیپ  هک  دشاب 

.تسا لاحم  اتاذ  تسا ، هدش  هتشاگنا  درجم  هک  يدوجوم  يارب  ّرثکت  ددعت و  ضرف  . 4

اجبان درف " کی  هب  درجم  عون  ره  دارفا  راصحنا   " ياعدا . 5
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يارب ددـعت  ضرف  رگا  و  تسا ؛ لاحم  مه  نآ  عاونا  ددـعت  ضرف  دـشاب ، لاحم  درجم  دوجوم  يارب  ددـعت  ضرف  رگا  هکنیا  هچ  تسا 
.دوب دهاوخ  نکمم  زین  عون  ره  دارفا  ددعت  دشاب ، نکمم  اتاذ  درجم ) دوجوم   ) نآ

ددـعت هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، هدـش  ضرف  يدوجو  تالامک  یمامت  ياراد  دـحاو و  دوجولا  بجاو  دـننام  هک  يا  هطـساو  . 6
دوجو بیکرت  بجوم  روطچ  سپ  دنا  یقیقح  یعقاو و  يروما  دنا  هدرک  ادیپ  دوجو  نآ  رد  هک  یتاهج  نیا  رگا  دـنک !؟ ادـیپ  تاهج 

دنا يرابتعا  يروما  هدش  ضرف  تاهج  رگا  و  تسا !؟ هدش  نکمم  دشاب  یم  دحاو  تهج  ره  زا  هک  یتاذ  زا  نآ  رودص  و  هدـشن ، نآ 
سپ دنوش ، یمن  ضورفم  هطساو  یقیقح  بیکرت  بجومو 

یجراـخ یعقاو و  تینیع  نودـب  يراـبتعا و  روما  هکنیا  رب  هوـالع  دراد _ !؟ یلاکـشا  هچ  بجاو  تاذ  دوـخ  يارب  هوـجو  نیا  راـبتعا 
هب اعقاو  هفـسلف  رگا  دـنوش _ !؟ بوسحم  بتارم  ریاس  دوجو  ّتلع  و  هدوب ، رثا  أـشنم  جراـخ  عقاو و  نتم  رد  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
ادخ دیاب  ای  مه  زاب  دنک  ضرف  هک  مه  ار  هطساو  رازه  دوجو  دریذپب  دیاب  سپ  تسا ، دنبیاپ  لولعم  ّتلع و  يدننامه  تیخنس و  موزل 
یمن هفـسلف  ارچ  یتسار  هب  .دوش  هتـسناد  تاهج  عیمج  زا  دحاو  طیـسب و  دوجولا  بجاو  هدام ، ملاع  دـیاب  ای  و  دـشاب ، بکرم  هدام و 
ملاع الع  لج و  وا  هکلب  دراذگ ، یمن  هیام  دوخ  تاذ  زا  دنیرفایب  ار  ایـشا  هکنیا  يارب  تسا و  قلطم  لاعتم  دنوادخ  تردق  هک  دریذـپ 

: دسیون یم  مسیلائر " شور  هفسلف و  لوصا   " یقرواپ تسا !؟ هدومن  داجیا  نآ  یعقاو  ندوبن  قلطم و  مدع  زا  سپ  ار 

زیچ کی  چیه "  " زا دناوت  یمن  رشب  هکنیا  سپ  یلبق ، هدام  هب  تسا  قوبسم  هفسالف  هدیقع  هب  يا  هدیدپ  ثداح و  ره 
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شیادـیپ لوا  طرـش  هیرظن  نیا  قبط  .تسا  عنتمم  لاحم و  هتاذ  دـح  یف  راک  نیا  هکلب  تسین ، رـشب  یناوتان  زجع و  هب  طوبرم  دزاسب ،
(1) .تسا هدام  دوجو  عوضوم  کی 

کی هک  دیآ  یم  مزال  یتروص  رد  اهنت  یتاذ  تیلاحم  تسا و  نامز  رد  تدـحو  ضقانت  طیارـش  زا  یکی  تسا  حـضاو  هک  یلاح  رد 
و دوش ؛ دوجوم  دوخ ، ندوبن  زا  سپ  دنوادخ ، شنیرفآ  ساسا  رب  يزیچ  هکنیا  اما  مودعم ، مه  دشاب و  دوجوم  مه  نآ  کی  رد  یش ء 

يزیچ دناوت  یمن  رـشب  هکنیا  .درادن و  یتاذ  تیلاحم  زگره  ددرگ ، دوبان  مودعم و  دوخ  ندوب  زا  دـعب  دـنوادخ  هدارا  رثا  رد  هکنیا  ای 
لاعتم دـنوادخ  و  زیچ ؛ نآ  ندرب  نیب  زا  ای  داجیا  یتاذ  ندوب  لاحم  هن  تسوا  یناوتان  زجع و  زا  یـشان  اهنت  دربب ، نیب  زا  ای  دـنک  قلخ 

درب و یم  نیب  زا  و  دنک ، یم  داجیا  دنیرفآ و  یم  هک  تسوا  تسوا ، تردق  هطیح  رد  زیچ  همه  درادن ، یناوتان  زجع و  هنوگ  چیه  هک 
: دیامن یم  مودعم 

(2) <. ریدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  >

.تساناوت زیچ  ره  رب  وا  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(3) .قلخ ام  عنص  ءیش  نم  هّللاو ال  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک 

.تسا هتخاسن  رگید  يزیچ  زا  ار  دوخ  ياه  هدیرفآ  دنوادخ  اما  دزاس ، یم  رگید  يزیچ  زا  ار  ءایشا  یعناص  ره 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

قلخ لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هّللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإو 
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(1) .ءیش نم  عنصو ال 

يزیچ زا  ار  اه  نآ  هکنیا  نودب  دیرفآ  ار  ءایـشا  لیلج  فیطل  قلاخ  دنوادخ  یلو  دزاس ، یم  رگید  يزیچ  زا  ار  ءایـشا  يا  هدـنزاس  ره 
.دشاب هتخاس  رگید 

و میهد ، رارق  لاعتم  قلاخ  تردـق  ندرک  دودـحم  يارب  يا  هناهب  ار  ایـشا  ندـیرفآ  زا  رـشب  یناوتان  زجع و  ام  تسین  تسرد  نیارباـنب 
مینک لایخ  و  دوبن !! دوجوم  نآ  قلخ  ناکما  تشادـن و  داجیا  هیاـم  ریمخ  دـندوبن ، یلزا  تادوجوم  دوبن و  میدـق  رگا  ملاـع  مییوگب :
تاذو دنیرفایب  يزیچ  یلبق  هدام  نودب  درادـن  تردـق  مه  دـنوادخ  دزاسب ، يزیچ  یلبق  هدام  نودـب  دـناوت  یمن  رـشب  هک  هنوگ  نامه 

!! دراذگ یم  شیامن  هب  فلتخم  روص  هب  هدرک  میسقتو  هیزجت  ار  شدوخ 

: دسیون یم  راونالا " راحب  هیشاح  "

ریـست لازت  یهف ال  مکحلا  اذـهب  موکحم  هب  اهداّحتا  لب  ّيّداملا  ندـبلاب  اهقّلعتل  ًاضیأ  سفنلاو  لماکتلاو ، هکرحلا  ملاع  ّيّداملا  ملاعلا 
یهتنی ذـئدنعف  .بوجولاو  ناکمإلا  روغث  یلإ  لـصت  یّتح  لاـعتملا  قحلا  یلإ  برقتو  لاـمکلا  جرادـم  یلع  جرعتو  ریـسلا  لزاـنم  یف 

دوجولا و بتارم  فرشأ  نیبو  هّداملا  نیب  هطّسوتملا  بتارملا  یه  ریـسلا  لزانمو  یهَْتنُْملا ،> َکِّبَر  یلِإ  َّنَأو   > هکرحلا فقتو  ریـسلا 
هّیلامکلا بتارملا  یه  هیناثلاو  دّرجتلا  یلإ  لـصت  یتح  اـهعطقت  یتلا  لـحارملا  یه  یلوـألاو  هّیّداـم  ریغو  هّیّداـم  یلإ  مسقنت  هجوب  یه 

ّیفرحلا یلإ  ّیمـسالا  ینعملاو  لولعملا  یلإ  هّلعلا  هبـسن  هتحت  اـم  یلإ  هبـسنلاب  هیلاـع  هبترم  ّلـک  هبـسن  ّنإ  ثیحو  .کـلذ  قوف  هیلاـعلا 
دوجولا سوق  ذخأ  امّلکف  سکع ، ریغ  نم  هینادـلا  هبترملا  تالامک  یلع  هلمتـشم  هیلاعلا  هبترملا  تناک  ّلقتـسملا  ریغ  یلإ  ّلقتـسملاو 

یلإ لصت  نأ  یلإ  دودحلا  ّتلقو  بتارملا  تّدتـشا  دوعـصلا  یف  ذخأ  امّلکو  هّیمدـعلا ، دودـحلا  ترثکو  بتارملا  تفعـض  لوزنلا  یف 
اهطابترا سفنلا  هدهاشمب  يرخأ  هرابعبو  هبترملا ، کلتب  اهقّلعت  نع  هرابع  هبترم  ّلک  یلإ  سفنلا  لوصوو  .ًالصأ  هل  ّدح  دوجو ال 
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(1) .اهیلإ هبسنلاب  دودحلا  نم  هل  اّمع  اهجورخو  اهتاذ  نع  اهئانفب  تلق : تئش  نإو  اهیلإ ، هبسنلاب  ًالالقتسا  اهسفنل  يرت  ثیحب ال  اهب 

نیمه ياراد  تسا _  یکی  نآ  اب  انیع  هکلب  دراد _  ّقلعت  يدام  ندـب  هب  نوچ  زین  سفن  تسا ، لماکت  تکرح و  ملاـع  يداـم ، ملاـع 
هار بوجو  ناکما و  ياهزرم  هب  ات  دوش  یم  کیدزن  ادـخ  هب  دور و  یم  الاب  لامک  ياه  هّلپ  ریـس و  لزاـنم  رد  هتـسویپ  تسا و  مکح 

نامه روکذم ، لزانم  تسادخ ." يوس  هب  تیاهن  و  : " هک دوش  یم  فّقوتم  تکرح  هدیسر و  نایاپ  هب  ریـس  رگید  هک  تساجنیا  دبای ،
.دوش یم  میسقت  يدام  ریغ  يدام و  هب  یتهج  زا  هک  دشاب  یم  دوجو  بتارم  نیرترب  هدام و  نیب  طسوتم  بتارم 

دشاب و یم  نآ  قوف  هیلاع  هیلامک  بتارم  مود  مسق  و  دـسرب ، درجت  هب  ات  دـیامیپ  یم  ار  نآ  سفن  هک  دنتـسه  یبتارم  نامه  لوا  مسق 
هبترم تسا ، لقتسم  ریغ  هب  لقتسم  یمـسا و  هب  یفرح  يانعم  لولعم و  ّتلع و  تبـسن  دوخ ، زا  رت  نییاپ  هب  يا  هبترم  ره  تبـسن  نوچ 

.سکع رب  هن  دشاب و  یم  رت  تسپ  هبترم  تالامک  رب  لمتشم  هیلاع 

دور دوعـص  هب  ور  هچ  ره  و  دـنوش ، یم  رتـشیب  یمدـع  دودـح  هدـش و  رت  فیعـض  بتارم  دـیآ  لوزن  هب  ور  هچ  ره  دوجو  سوق  سپ 
ندیـسر زا  روظنم  .درادن و  زرم  دح و  الـصا  هک  دسرب  دوجو  زا  يدح  هب  ات  دوش  یم  رتمک  اهدنب  دیق و  دودح و  رتدـیدش و  بتارم 

دـشاب یم  هبترم  نآ  هب  سفن  طابترا  هدهاشم  نآ ، زا  روظنم  رگید  ترابع  هب  و  هبترم ، نآ  هب  شقّلعت  زا  ترابع  يا  هبترم  ره  هب  سفن 
دوخ دوجو  زا  ییوگب : یناوت  یم  یتـساوخ  هچناـنچ  و  دـنیبن ، یلالقتـسا  الـصا  هبترم  نآ  ربارب  رد  دوـخ  يارب  سفن  هک  يا  هنوـگ  هب 

.ددرگ جراخ  هبترم  نآ  هب  تبسن  دوخ  دودح  زا  هدش و  تسین 

: لاکشا دقن و 

یهیدب .دشاب  یم  تانکمم  تاذ  همزال  ریغت ، لدبت و  تیلباق  دادعتـسا و  هوق.تسا و  تسردان  يدام ، درجم و  هب  تانکمم  میـسقت  . 1
نیاربانب تسا ، يو  تردق  هطیح  رد  زین  نآ  لیدبتو  رییغت  دشاب  هتشاد  نآ  قلاخ  تیشم  هب  یگتسب  نآ  دوجو  لصا  هک  یتقیقح  تسا 

تاقولخم یمامت 
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تکرح دوجو  هب  روکذم  بلطم  سفن  رد  هکنانچ  درادـن ، هدام  ملاع  هب  صاصتخا  تکرح  دـنریغت و  تکرح و  لباق  هّللا ،  يوسام  و 
.تسا هدش  فارتعا  احیرص  ناکما ! بوجو و  ياهزرم  ات  مه  نآ  درجت ، قوف  هیلامک  بتارم  رد 

دوجو هب  داقتعا  نیاربانب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  لماکت  تکرح و  دادعتـسا و  هوق و  اه  نآ  رد  هک  تسا  نیا  تادرجم  درجت  همزال  . 2
.تسا درجت  یقیقح  يانعم  زا  راکشآ  تلفغ  لصاح  تادرجم ، ملاع  هرابرد  لماکت  تکرح و 

هکلب ناـهرب  نودـب  ياـهاعدا  زا  نآ ،_  ریغ  هچ  دـشاب و  يرهوج  تکرح  ناونع  هب  هچ  لاـمک _  يوس  هب  هداـم  هتـسویپ  تکرح  . 3
نید و فالخ  لطاب و  تاداقتعاو  دادـترا  ناوارف  ياه  هنومن  رفک و  یـصاعم و  صئاقن و  دوجو  اب  و  تسا ، هفـسلف  ترورـض  فالخ 

(1) .دشاب یم  ضقانت  رد  تسا  هدرک  رپار  ناهج  هک  يرشب  بتاکم  ناهرب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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دوجوم نم  امف  لماکتلاو ، لّوحتلا  نوناق  اهیف  مکاحلاو  هّداملا  هأشن  هأـشنلا  ّنأ  ّيرورـضلا  نم  ّنإ  دـسیون : یم  نازیملا "  " ریـسفت - . 1
هتاذ یف  لامکلا  یلإ  صقنلا  نمو  هّوقلا  یلإ  فعـضلا  نم  هّجوتم  دوجولا  جّردتم  وهو  ّالإ  ملاعلا  اذه  ءازجأ  یه  یتلا  تادوجوملا  نم 
یتلا هراثآ  هلاعفأو و  هدوجو  یف  لماکتیو  لّوحتی  لازی  يذلا ال  ناسنإلا  اهتلمج  نمو  .راثآلاو  لاعفألا  نم  هقحاولو  هعباوت  عیمج  یفو 

یف رثعی  لازی  الو  سمأ  نم  لمکأ  موی  ّلک  هسفن  يری  وهو  ّالإ  اّنم  دـحاو  نم  امف  .كاردإلاو  رکفلاـب  اـهیلإ  لّـسوتی  یتلا  هراـثآ  اـهنم 
وذ ناـسنإ  هسفن  نم  هرکنی  ـال  رمأ  اذـهو  لّوـألا ، نیحلا  یف  هنم  هرداـصلا  هلاوقأ  یف  ثارثـعو  هلاـعفأ  یف  تاطقـس  یلع  یناـثلا  نیحلا 

(. 66  / 1 نازیملا ، ریسفت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ،  ) .روعش
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حکن اذإ  لـجرلا  ّنإ  نولوقیو : دـیحوتلا  نولطبی  نیذـلا  هقداـنزلا  یلع  ّدر  ّهنإـف  نُولِقْعَی >؟  ـالَف  ِقـْلَْخلا َأ  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَمَو  ... >

ءاذغلا نم  عئابطلاب  ناسنإلا  دلویف  راهنلاو  لیللا  هیلع  ّرمو  کلفلا  هیلع  رادو  ءاذغلا  نم  لاکشأ  هتّقلت  محرلا ، یف  هفطنلا  تراصو  هأرملا 
ناک ول  لاق : نُولِقْعَی >  الَف  ِْقلَْخلا َأ  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَمَو  : > لاقف دـحاو  فرح  یف  مهلوق  مهیلع  هّللا  ضقنف  .راـهنلاو  لـیللا  رورمو 
یلإ عجری  راص  فیکف  رودـی ، کلفلاو  نامئاق  راهنلاو  لیللاو  همئاـق  لاکـشألا  تماد  اـم  ناـسنإلا  دـیزی  نأ  یغبنی  نولوقی  اـمک  اذـه 
یف سکتنیو  صقنی  یّتح  قطنملاو  ملعلاو  هقفلاو  هّوقلاو  رـصبلاو  عمـسلا  ناصقنو  هّیلوفطلا  ّدـح  یلإ  ربکلا  یف  دادزا  اـمّلک  ناـصقنلا 

(1) .هریدقتو میکحلا  زیزعلا  قلخ  نم  کلذ  نکلو  قلخلا ،

دـیحوت و هک  تسا  یناقیدـنز  در  رب  هیآ  نیا  دـننک ؛" یمن  هشیدـنا  ارچ  سپ  میهاـکب ، وا  دوجو  زا  میهد  ینـالوط  رمع  ار  سک  ره  "

ياهاذغ دـبای ، رارق  دوخ  ياج  رد  هفطن  دـنک و  حاکن  ینز  اب  يدرم  نوچ  دـنیوگ : یم  دـننک و  یم  راکنا  ار  یهلا  تیـشم  تردـق و 
تـشذگ اذغ و  دننام  یعیبط  روما  ببـس  هب  ناسنا  سپ  دوش ، يراج  نآ  رب  زور  بش و  درذگب و  نآ  رب  کلف  دسر و  نآ  هب  فلتخم 

.دبای یم  ّدلوت  نوکت و  زور  بش و 

ایآ سپ  میهاکب  شتقلخ  زا  میهد  رمع  لوط  ار  سک  ره  و  : " تسا هدومرف  هدومن و  لـطاب  ار  ناـشیا  دـیاقع  هملک  کـی  رد  دـنوادخ 
لامک هب  ور  يرهوج  تکرح  رثا  رد  يزیچ  ره  هک   ] دـننک یم  لایخ  ناـشیا  هک  دوب  هنوگ  نآ  رگا  دـیامرف : یم  دـننک " یمن  هشیدـنا 
لامک ینوزف و  هب  ور  هتـسویپ  دـیاب  زین  ناسنا  تسا ، تکرح  رد  کـلف  ناـیرج و  رد  زور  بش و  اـجرب و  اـپ  تعیبط  هک  ماداـم  [ تسا

ییاونـش رد  دسر و  یم  تیلوفط  دح  هب  هکنیا  ات  دور  یم  ناصقن  هب  ور  دوش  یم  رتدایز  شرمع  هچ  ره  هک ، تسا  ناسچ  سپ  دشاب ،
تقلخ و تردـق و  رثا  همه  اه  نیا  هکلب  دور ، یم  یتساک  هب  ور  قلخ  رد  و  دـبای ، یم  ناـصقن  ناـیب  ملع و  مهف و  توق و  ییاـنیب و  و 

.تسا میکح  زیزع  يادخ  ریدقت 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  و 

230 ص :
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(1)< نیِلفاس َلَفْسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  میْوقَت .  ِنَسْحَأ  یف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  >

.میدینادرگزاب تاجرد  نیرت  تسپ  هب  ار  وا  سپس  میدیرفایب ، تروص  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  ام 

: دنیامرف یم  ص ؟ ؟  هّللا لوسر  و 

(2) .هنارّصنی هنادّوهی و  هاوبأف  هرطفلا ، یلع  دلوی  دولوم  ّلک 

.دنناشک یم  تینارصن  تیدوهی و  تلالض  یهارمگ و  هب  ار  وا  شردام  ردپ و  سپس  دیآ ، یم  ایند  هب  دیحوت  ترطف  رب  يدنزرف  ره 

.تسا تهادـب  فالخ  ناهرب و  زا  یلاخ  ياهاعدا _  زا  لاعتم ، ّقح  برق  لامک و  يوس  هب  سفن  هتـسویپ  تکرح  هب  داقتعا  نیارباـنب 
دعب و رب  هظحل  ره  یهلا  ججح  تفرعم  تیادـه و  بتکم  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  هتفر و  یتسپ  هب  ور  هتـسویپ  هک  یـسفن  رایـسب  هچ  هکلب 

.دیازفیب وا  یقیقح  تخانش  تفرعم و  دنوادخ و  زا  دوخ  يرود 

دوجو ود  نآ  ریغ  ندب و  سفن و  نیب  یتوافت  دروم  نیا  رد  و  تسا ، ناهرب  لقع و  فالخ  رگیدـکی ، هب  ّقلعتم  زیچ  ود  نیب  داّحتا   . 4
.درادن

تقیقح و کی  قلخ  ادخ و  ناهرب ، لقع و  رظن  رد  و  تسا ؛ یفسلف  تسردان  ياهرادنپ  زا  نکمم  بجاو و  دوجو  ِندوب  خنس  مه   . 5
هلصاف تقیقح ، نآ  بتارم  رد  ریس  ساسا  رب  هک  يا  هنوگ  هب  درک  ناوت  ضرف  يزرم  دح و  اه  نآ  نیب  هک  دنتـسین  دوجو  خنـس  کی 
ییادخ بوجو و  هجرد  هب  تانکمم  ندیسر  هب  مازتلا  زا  رارف  يارب  و  دشاب ، دعب  برق و  يدایز و  یمک و  لباق  قلخ  قلاخ و  يدوجو 

فّقوت یصوصخم  ّلحم  رد  و  هدرک ، روصت  يزرم  دح و  اجنآ  رد  ناوتب 

231 ص :
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.تسا هیآ  یقیقح  يانعم  زا  رود  دروم و  یب  یناعم  نیا  رب  مه  یهَْتنُْملا > َکِّبَر  یلِإ  َّنَأو   > هیآ لیوأت  هکنانچ  .تسناد  مزال  ار  ریس 

طـسوتم بتارم  ياراد  ار  نآ  ناوتب  هک  یتاذ ، يدوجو و  ریـس  هن  تسا  يونعم  برق  لاعتم ، دـنوادخ  يوس  هب  برقت  حیحـص  ياـنعم 
ماما هکنانچ  .تشاـگنا  رت  کـیدزن  دـنوادخ  هب  رگید  یخرب  زا  ار  تاـقولخم  زا  یخرب  هتـشادنپ و  دوجو  بتارم  فرـشا  هداـم و  نیب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

(1) .هتناهإ هدعب  هتمارک و  هبرق  ضرألا ، یف  نّمع  هباجتحا  ءامسلا  یف  نّمع  و  راصبألا ، نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا 

نیمز لها  زا  هک  تسا  هدیـشوپ  هنوگ  نامه  نامـسآ  لها  زا  و  تسا ، ناهن  رد  ناگدـید  زا  هک  تسا  ناهنپ  ناـس  ناـمه  اـه  لـقع  زا 
.تسوا ندرکراوخ  وا  زا  يرود  دُعب و  و  تسوا ، نتشاد  یمارگ  وا  ِبرق  .تسا  هدیشوپ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  و 

(2) .ءیش نم  هنم  دعبأ  ءیش  الو  ءیش  نم  هیلإ  برقأ  هقلخ  نم  ءیش  سیل 

.دشاب یمن  يرگید  زا  رترود  وا  زا  اه  نآ  زا  کی  چیه  زینو  تسین ، رت  کیدزن  يرگید  زا  وا  هب  تاقولخم  زا  يزیچ  چیه 

لها ای  هکئالم  تسا ، رت  کیدزن  دـنوادخ  هب  یـسک  هچ  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تمدـخ  هرقوبا  ماـن  هب  یـصخش 
!؟ نیمز

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

ّربدی ثیح  نم  قلخلا  یلعأ  ّربدی  ضعب  نع  اهضعبب  لغتشی  ال  هلعف ، یه  دحاو  باب  اهّلک  ءایـشألا  ّنإف  عارذلاو ، ربشلاب  لوقت  تنک  نإ 
برقأ نم  لوقت  تنک  نإ  .بصن و  هرواشم و ال  هنوؤم و ال  هفلک و ال  ءاـنع و ال  ریغ  نم  هرخآ ، ّربدـی  ثیح  نم  هلّوأ  ّربدـی  و  هلفـسأ ،

مهعوطأف هلیسولا  یف  هیلإ 

232 ص :
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(1) .هل

رگید یضعب  زا  اه  نآ  زا  یـضعب  رطاخ  هب  .دنـشاب  یم  وا  قولخم  و  ناسکی ، وا  يارب  ءایـشا  همه  هک  ییوگ  یم  عارذ  بجو و  هب  رگا 
هک درورپ  یم  نانچمه  ار  اه  نآ  لوا  و  ار ، اه  نآ  نیرت  تسپ  هک  دـیامرف  یم  ریبدـت  هنوگ  نامه  ار  قلخ  نیرتالاب  .ددرگ  یمن  لفاغ 

هلیسو و ثیح  زا  یسک  هچ  هک  ییوگ  یم  رگا  و  يا ؛ یگتسخ  ییوج و  کمک  یتخـس و  تمحز و  هنوگ  چیه  نودب  ار ، ناشنیرخآ 
.دشاب یم  ناشیا  نیرت  عیطم  نآ  سپ  تسا ، رت  کیدزن  وا  هب  تلزنم 

اب هک  تسا  ییاهرادـنپ  زا  دراد ،" بتارم  فرـشا  ناوـنع  هب  يا  هبترم  و  تسا ، بتارم  ياراد  یتـقیقح  دوـجو  : " هکنیا هب  داـقتعا   . 6
هک یتقیقح  ایناث  و  تسا ؛ يرابتعا  يرما  افرـص  تقیقح  کی  يارب  فلتخم  بتارم  روصت  الوأ  هکنیا  هچ  .دزاـس  یمن  ناـهرب  لـقع و 
هک تسا  لاحم  تسا و  روصت  لـباق  رگید  يا  هبترم  دوجو  نآ  بتارم  زا  يا  هبترم  ره  زا  رتارف  دـشاب ، نکمم  نآ  يارب  بتارم  روصت 
هک دوش  یم  دای  اتـسیا ) ریغ   ) یفقیال تیاهن  یب  ناونع  اـب  یتقیقح  نینچ  زا  .دوش  یهتنم  بتارم  فرـشا  ناونع  هب  يا  هبترم  دوجو  هب 

دهاوخ یهانتم  دودـحم و  هتـسویپ  دوش  قّقحم  هک  يا  هبترم  ره  رد  و  دـشاب ، یم  لاحم  نآ  دروم  رد  قلطم  لامکو  مامت  هبترم  قّقحت 
یـش ء تاذ  فالخ  دشاب ، هتـشادن  دح  الـصا  هک  يا  يدوجو  ِتدش  هب  لوصو  دـح  ات  دوجو  بتارم  رد  دوعـص  ضرف  نیاربانب  .دوب 

.دشاب یم  لوقعمان  ماهوا  ءزج  نآ  ریغ  روکذم و  بتارم  ندوب  یهانتمان  هب  داقتعا  و  تسا ، لوزن  دوعص و  لباق 

سفن رد  هکلب  دراد ، ضقانت  اه  نآ  ندوبدرجم  اب  تادرجم ، يارب  درجت  دح  قوف  هیلاع  هیلامک  بتارم  ضرف   . 7

233 ص :
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.تسا ضقانتم  زین  دوخ 

لولعم هکلب  تسا ، یفسلف  لوقعمان  تسردان و  ینابم  زا  نتـسناد ، یفرح  هب  یمـسا  يانعم  تبـسن  نوچ  ار  لولعم  هب  ّتلع  تبـسن   . 8
اه و هدیرفآ  ایـشا  تسا  یهیدب  دشاب ؛ ّتلع )  ) نآ تاذ  زا  يا  هبترم  لولعم  هکنیا  هن  دـنک  یم  قلخ  داجیا و  ار  نآ  ّتلع  هک  تسا  نآ 

.وا دوجو  بتارم  هن  دنلاعتم  ّقح  ترضح  تاقولخم 

هب جاتحم  دوخ  دوجو  رد  دـندنوادخ و  ياـه  هدـیرفآ  اـه  نآ  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  دوخ ، دوجو  رد  تاـقولخم  ندوبن  لقتـسم   . 9
دنوادـخ تاذ  دوـجو و  تقیقح  زا  یتـسپ  هبترم  هتـشادن و  دوـجو  دوـخ  تاذ  رد  هـک  اـنعم  نـیا  هـب  هـن  دـنا ، یهلا  داـجیا  شنیرفآ و 

.دنشاب هتشادن  دوجو  الصا  دنوادخ  دوجو  زا  جراخ  و  هدوب ، اریبک > اولع  نوملاظلا  لوقی  امع  هّللا  یلاعتو  >

ندـیدن  " يانعم هب  یهاگ  و  نتـسناد ، " تاذ زا  يانف   " يانعم هب  یهاگ  و  ّقلعت ،"  " يانعم هب  یهاگ  ار  هبترم  ره  هب  سفن  لوصو   . 10
.ریبعت دنچ  انعم و  کی  هن  تسا ، ضقانت  رد  ضقانت  ، نتشاگنا یعقاو " تینیع  داّحتا و   " يانعم هب  یهاگو  لالقتسا ،"

: دهد یم  همادا  روکذم  هیشاح 

کلذ بجحت  یتلا  یه  هبترملا  کلت  یف  يذلا  ءیـشلا  دوجو  هقیقحل  هضراعلا  هبترم  ّلکل  همزاللا  دودحلا  لوقن : همّدقملا  هذه  دعبو 
دویقلا کلت  علخو  دودحلا  هذه  نع  ءیـشلا  جرخ  اذإف  همظعلاو ، لامکلا  نم  اهل  ام  كاردإو  هیلاعلا  هبترملا  یلإ  لوصولا  نم  ءیـشلا 

، همظعلاو لامکلاو  فرـشلاو  ءاهبلا  نم  هل  ام  فرعیو  هنع  هّلقتـسم  ریغ  هب  هقّلعتم  هتاذ  ذـئدنع  يریف  هقوف ، اـم  هجرد  یلإ  یّقرتلا  هنکمأ 
تاملظ یف  هلّغوتملا  یه  هّیّداملا  ذئاذللا  یلإ  ههلاولا  سفنلاو  دـیق ، ّلک  نع  هقلطملا  دوجولا  هقیقح  نع  هبجاحلا  یه  دودـحلا  کلتف 

هذه فراخز  نع  اهقّلعت  تعطقو  هّیّداملا ، دویقلا  نم  تعلخنا  امّلکف  یلاعت ، ّقحلا  نع  سوفنلا  دعبأ  یهو  دویقلا ، یـشاوغو  دودـحلا 
نع ًادّرجم  ًارهوج  اهسفن  دهاشتف  ًایماس  ًادّرجت  دّرجتت  یّتح  روبحلاو ، ءاهبلاو  رورسلاو  رونلا  ملاع  نم  تبرتقا  هّیندلا  ایندلا 
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ّبح اهـسأرو  همیمذـلا ، قالخألاو  یـصاعملاو ، بونذـلا  هقیقح  یهو  هّیناملظلا ، بجحلا  نع  تجرخ  کلذ  دـنعو  هروصلاو ، هّداملا 
بجحلاب هبجتحم  دعب  اهّنکل  هئیطخ " ّلک  سأر  ایندلا  ّبح  " ؟ ؟ص ّیبنلا نع  ناقیرفلا  يور  دقو  هعیبطلا ، ضرأ  یلإ  دالخإلاو  ایندـلا 

اّمل کلاسملا  هذه  یف  کلاس  ّبرف  جوحأ ، هقاذحلاو  هّقدلا  یلإ  اهتفرعمو  بعصأ ، اهـصیخشت  ناک  اذلو  ّقرأو  فطلأ  یهو  هّینارونلا 
هبترملا کلت  یف  هفقوتل  ًاببـس  کلذ  راـصو  تاجردـلا ، عفرأو  تـالامکلا  یـصقأ  یلإ  لـصو  ّهنأ  معز  هینادـلا  بتارملا  ضعب  دـهاش 
هدهاشم باجحلا  عافترا  ینعم  ّنأ  انرکذ  امم  رهظ  دقو  ...هتدابعب  هّللا  هّصخف  قیفوتلا  هدعاسو  ّقحلا  هیانع  هلمش  نمف  اهب ...، هباجتحاو 

ریغ هب  ًاقّلعتم  یلاعت  هّللا  يوس  ام  هنیاعم  بجوی  اّمنإ  لب  ًاسأر ، ملاعلا  مادـعنا  ًالک  بجحلا  عاـفترا  بجوی  ـالف  سفنلا  لالقتـسا  مدـع 
(1) .نیعملاو يداهلا  هّللاو  نیدلا  لوصأ  نم  ًائیش  یفانی  الو  لاحم  هنم  مزلی  الف  هسفنب  ّلقتسم 

نآ رد  هک  يزیچ  تقیقح  ضراع  و  تسا ، مزال  هبترم  ره  يارب  هک  يا  يدوجو  ياهزرم  دودح و  مییوگ : یم  همدـقم  نیا  زا  دـعب  و 
یم هدرپ  رد  هبتر  نآ  تمظع  لامک و  كاردا  هبترم و  نآ  هب  لوصو  زا  ار  یـش ء  نآ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ددرگ ، یم  تسا  هبترم 

هک تساجنیا  دوش ، نکمم  شیارب  قوفام  هجرد  هب  یقرت  دلـسگب ، ار  اهدـنب  نآ  دوش و  جراخ  اهزرم  نیا  زا  یـش ء  نوچ  سپ  دراد ،
وا باجح  اهدـنب ، نآ  .دسانـش و  یم  ار  هبتر  نآ  تمظع  لاـمک و  تفارـش و  و  دـبای ، یم  هبترم  نآ  هب  هتـسباو  قلعتم و  ار  دوخ  تاذ 

دویق ياه  هدرپ  دودح و  تملظ  رد  قرغ  يدام و  ذئاذل  يادیش  هک  یسفن  سپ  .تسا  دنب  دیق و  ره  زا  قلطم  دوجو  تقیقح  هب  تبسن 
هب ددرگ ، عطقنم  تسپ  يایند  نیا  ياـه  تنیز  زا  دوش و  اـهر  تیداـم  دویق  زا  هچ  ره  و  تسا ، یلاـعت  قح  زا  سوفن  نیرترود  تسا ،

هدام و زا  اهر  درجم و  ار  دوخ  دوجو  دـبای و  تسد  درجت  دـنلب  هجرد  هب  هک  ییاج  ات  ددرگ ، رت  کـیدزن  ءاـهب  رورـس و  رون و  ملاـع 
هلسلسرس هک  دنسپان  تشز و  قالخا  یصاعم و  ناهانگ و  تقیقح  نامه  هک  تملظ _  ياه  باجح  زا  هاگنآ  دنیبب ، تروص 
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.دیآ نوریب  تسا _  تعیبط  هب  یگتسبلد  ایند و  یتسود  ّتبحم و  اه  نآ 

ینارون یباجح  هبترم  نآ  باجح  نکل  تسا ،" يدب  ره  سأر  ایند  ّتبحم  : " هک دـنا  هدرک  تیاور  ؟ص ؟ هّللا لوسر  زا  یّنـس  هعیش و 
هچ دراد ، يرتشیب  زاین  یگنرز  ّتقد و  هب  نآ  تخانش  و  تسا ، رتراوشد  زین  نآ  صیخشت  اذل  تسا و  رت  كزان  رت و  فیطل  هک  تسا 

لـصاو تاجرد  تالامک و  نیرتالاب  هب  هک  دنک  لایخ  دنک ، هدهاشم  ار  تسپ  بتارم  یـضعب  نوچ  اه  هار  نیا  رد  هک  یکلاس  رایـسب 
.دشاب هبترم  نآ  هلیسو  هب  شباجتحا  هبترم و  نآ  رد  وا  فّقوت  ببس  رما  نیمه  و  تسا ، هدش 

...داد شصاصتخا  شیوخ  تدابع  هب  دنوادخ  و  دمآ ، شرای  یهلا  قیفوت  دش و  شلاح  لماش  قح  تیانع  سک  ره  سپ 

دروآ یمن  مزال  اه  باجح  یلک  عفر  سپ  دش ، مولعم  سفن  یگتسباو  هدهاشم  يانعم  اه و  باجح  عفر  يانعم  میتشاد  نایب  هچنآ ، زا 
چیه سپ  دوش ، هدید  ادخ  تاذ  هب  ّقلعتم  هتـسباو و  ادخ  ياوسام  هک  دوش  یم  بجوم  اهنت  هکلب  دوش ، دوبان  تسین و  ملاع  ساسا  هک 

.تسا روای  رگ و  تیاده  دنوادخ  .تشاد و  دهاوخن  نید  لوصا  زا  کی  چیه  اب  یتافانم  چیه  دیآ و  یمن  مزال  نآ  زا  یلاحم 

: لاکشا دقن و 

یتروص هب  هظحل  ره  هک  تسا  دـحاو  تقیقح  کی  هب  رـصحنم  دوجو   (1)، ناهرب لقع و  زا  نازیرگ  ِناـفرع  قوذ و  لـها  رظن  رد   . 1
فیعـض بتارم  هک  دوجو ، مان  هب  تسا  یهانتمان  تقیقح  کی  اهنت  دوجوم  ِتیعقاو  زین  هفـسلف  لها  رظن  رد  هکناـنچ  دـنک ، یم  هولج 

مه تسا و  قلاـخ  مه  و  لوـلعم ، مه  تسا و  ّتلع  مـه  تـقیقح  نـیمه  ناـشیا  رظن  رد  .سب  دراد و  هـتفهن  دوـخ  ِتاذ  رد  ار  دوـجو 
رگید لاح  نیا  اب  قولخم ، هن  تسا و  قلاخ  هن  و  لولعم ، هن  تسا و  ّتلع  هن  رت  حیحص  ریبعت  هب  و  قولخم ،
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هچ ینابم  نیا  قبط  رب  ندوب  بوجحم  بجاح و  رتالاب و  هبترم  هب  لوصو  تمظع و  لاـمک و  كاردا  دویق و  علخ  دودـح و  زا  جورخ 
دعب برق و  هب  یطبر  هچ  هتشاد و  ییانعم  هچ  يدام  تاّذل  هب  َهلَو  روکذم ، يانبم  ربانب  (1) و  !؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  یحیحص  يانعم 

!؟ دوش یم  روصت  هنوگچ  درجت  لوصح  و  دنوش !؟ یم  تملظ  ببس  هنوگچ  دودح  و  دراد !؟ لاعتم  ّقح 

تقیقح اب  نآ  طاـبترا  و  دراد ، ناـکما  هنوگچ  یناـفرع ، دـحاو  دوجو  تقیقح  اـی  و  یفـسلف ، بتارم  ياراد  ِدوجو  بتارم  رد  ریـس  و 
!؟ دریذپ یم  ییانعم  هچ  همیمذ  قالخا  یصاعم و  ناهانگ و 

كاکفنا لباقریغ  هدوب و  نآ  يارب  ینیع  يرهق و  يرما  يا ، هبترم  ره  ندوب  یلالقتساریغ  یطبر و  ینافرع ، یفـسلف و  رکفت  ساسا  رب 
رد دوش ، یم  هدرمـش  زیچ  نآ  ملع  تقیقح  دوخ ، تاذ  رد  يزیچ  ره  روـضح  ناـفرعو  هفـسلف  لـها  رظن  رد  و  تسا ، بتارم  سفن  زا 
هک یملاع  دوجو  ضرف  و  دوش ، یم  ریوصت  هنوگچ  تدابع  حیحـص  يانعم  دـنک و  یم  ادـیپ  ییانعم  هچ  باجح  عافترا  تروص  نیا 

ناسچ و  دیاین ؟ مزال  یلاحم  چیه  هدشن و  ملاع  نآ  یّلک  مادعنا  بجوم  اه  باجح  عافترا  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب  مادعنا  لباق 
!؟ دنک یمن  ادیپ  نید  لوصا  اب  یتافانم  دناد  یمن  زیچ  ود  ار  قلخ  قلاخ و  هک  تاروصت  ینابم و  نیا 

ام هک  تسین  نیا  نایدا  ینابم  لوصا و  ِنیرت  نشور  رگم 
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هن میا ، هدش  قلخ  شیدبا  ياه  تمعن  زا  يرو  هرهب  وا و  تدابع  تفرعم و  لیـصحت  يارب  هک  میلاعتم ، دـنوادخ  هدـیرفآ  هدـنب و  همه 
تداـبع تعاـط و  هن  و  مییوا ؛ دوجو  تقیقح  تروص  هولج و  هن  و  مینک ، یم  ریـس  وا  دوجو  بتارم  رد  هن  و  مییوا ، تاذ  زا  يا  هبترم 

قلاخ يارب  موهوم  یهانتمان  يدوجو  هعـس  هن  و  دـنک ، یم  کیدزن  بوجو  عقـص  هب  ار  ام  دوجو  دـهد و  یم  يدوجو  تعـسو  اـم  هب 
هدوب و راگدرورپ  ربنامرف  عیطم و  هدنب  قولخم و  بیع  صقن و  دوجو ، رد  تیدودحم  هن  و  دور ، یم  رامش  هب  تلیضف  لامک و  لاعتم 

!؟ تسوا تاذ  زا  كاکفنا  لباق  ای 

!؟ دندرجم تادوجوم  نامه  هکئالم  ایآ 

تادرجم ملاع  تادوجوم  رب  قبطنم  تسا  هدـش  دراو  نآ  لاثما  حور و  هکئالم و  دروم  رد  هک  ار  يرابخا  تایآ و  اـبلاغ  هفـسلف  لـها 
ار تادرجم  دوجو  ناشیا  زین  و  ثداح ، هن  دنـشاب  یم  میدق  یلزا و  دوجو  ياراد  ناشیا  هدـیقع  هب  تادرجم  هک  یلاح  رد  دـنناد ، یم 

چیه هرابرد  ار  فاصوا  نیا  زا  کی  چـیه  راـبخا  نآرق و  دـنناد و  یم  ناـکم  ناـمز و  لکـش و  تروص و  ازجا و  رادـقم و  زا  جراـخ 
نامز نتـشاد  تیقولخم و  ثودح و  فصو  هب  زین  ار  حور  کلم و  ّنج و  هکلب  دریذپ ، یمن  نآ _  ریغ  هچ  هکئالم و  هچ  یقولخم _ 

یکچوک و لک و  ءزج و  لاـب و  رپ و  تروص و  حبـش و  لکـش و  نتـشاد  و  نیمز ، هب  ندـمآ  دورف  و  نامـسآ ، هب  نتفرارف  ناـکم و  و 
.دیامرف یم  فیصوت  تسا  قولخم  يددع و  يزجتم و  قیاقح  ماسجا و  تافص  اه  نآ  همه  هک  نوکس  تکرح و  یگرزب و 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
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َهَّللا َّنِإ  ُءاشَی  ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدـیزَی  َعابُر  َثُالث َو  یْنثَم َو  ٍهَِحنْجَأ  یلوُأ  ًالُـسُر  ِهَِکئالَْملا  ِلِعاج  ِضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  ِرِطاـف  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  >

(1) <. ٌریدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع 

یناروآ مایپ  ار  کئالم  تسا و  نیمز  اه و  نامـسآ  راگدـیرفآ  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  فوئر ، نابرهم و  هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 
.تساناوت يراک  ره  ماجنا  رب  دنوادخ  انامه  دیازفیب ، قلخ  رد  دهاوخب  هچ  ره  تسا ، هداد  رارق  لاب  راهچ  هس و  ود ، ياراد 

: دیامرف یم  و 

(2) <. ًالیْزنَت ُهَِکئالَْملا  َلُِّزن  ِمامَْغلِاب َو  ُءامَّسلا  ُقَّقَشَت  َمْوَی  <َو 

(3) <. مِهِّبَر ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  ِشْرَْعلا  ِلْوَح  ْنِم  َنیِّفاَح  َهَِکئالَْملا  يَرَتَو  >

.دنشاب یم  ناشراگدرورپ  يوگ  حیبست  هدز ، هقلح  شرع  درگ  رب  هک  ینیب  یم  ار  ناگتشرف  و 

(4) <. افَص ُهَِکئالَْملا  ُحوُّرلا َو  ُموُقَی  َمْوَی  >

.دندنب یم  فص  حور  هکئالم و  هک  يزور 

: دیامرف یم  دندمآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ینامهم  هب  هک  یناگتشرف  هرابرد  و 

 . نُولِجَو ْمُْکنِم  اَّنِإ  َلاق  ًامالَس  اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  .نُولِجَو  ْمُْکنِم  اَّنِإ  َلاق  ًامالَـس  اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  .میهاْربِإ  ِْفیَـض  ْنَع  ْمُْهئِّبَنَو  >

(5) <. میلَع ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  ْلَجْوَت  اُولاق ال 

دندش دراو  وا  رب  هک  هاگ  نآ  نک ، هاگآ  میهاربا  نانامهم  ناتساد  زا  ار  ناشیا 
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.میهد یم  هدژم  يرابدرب  دولوم  هب  ار  وت  ام  سرتم ، دنتفگ : میناسرت ، امش  زا  ام  هک  دنتفگ  ناشیا  سپ  مالس ، دنتفگ : و 

: دیامرف یم  دندمآ  دورف  طول  موق  باذع  يارب  هک  یناگتشرف  هرابرد  و 

(1)  <. نیمِرُْجم ٍمْوَق  یلِإ  اْنلِسْرُأ  اَّنِإ  اُولاق  نُولَسْرُْملا .  اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ  امَف  َلاق  >

.میا هدش  هداتسرف  راکهانگ  مرجم و  یهورگ  يوس  هب  ام  دنتفگ : ناگداتسرف !؟ يا  تسا  يراک  هچ  ار  امش  تفگ :

(2) <. نوُرَْکنُم ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق  .نُولَسْرُْملا  ٍطُول  َلآ  َءاج  اَّمَلَف  >

.دیا هتخانشان  یهورگ  امش  تفگ : دندمآ  طول  نادناخ  دزن  ناگتشرف  هک  یماگنه 

(3) <. َنیَملاْعلا ِنَع  َکَْهنَن  َْملَو  اُولاق َأ  .ِنوُزُْخت  الَو  َهَّللا  اوُقَّتاَو  .ِنوُحَضْفَت  الَف  یْفیَض  ِءالُؤه  َّنِإ  َلاق  .َنوُرِْشبَتْسَی  ِهَنیدَْملا  ُلْهَأ  َءاجَو  >

راوخ ارم  دیـسرتب و  دنوادخ  زا  دـینک ، ظفح  ارم  يوربآ  سپ  دـننم  نامهیم  نانیا  تفگ : طول  دـندمایب ، نادـنخ  يور  اب  رهـش  لها  و 
؟ میدادن زیهرپ  نامرف  راگزور  مدرم  زا  ار  وت  ام  رگم  دنتفگ : .دینکن 

: دنیامرف یم  دنوادخ  مان  هب  نآ  هفاضا  ّتلع  دروم  رد  و  تسا _  هدش  هدیمد  مدآ  رد  هک  حور _ "  " هرابرد مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 

" یلیلخ : " لسرلا نم  لوسرل  لاقو  یتیب ،" : " لاقف تویبلا  نم  ًاتیب  یفطصا  امک  حاورألا  رئاس  یلع  هافطصا  هنأل  هسفن  یلإ  هفاضأ  اّمنإ 
(4) .ّربدم بوبرم  ثدحم  عونصم  قولخم  کلذ  ّلکو  کلذ ، هابشأو 

رب ار  نآ  هک  داد ، تبسن  دوخ  هب  تهج  نیازا  ار  حور  یلاعت  دنوادخ  انامه 

240 ص :

.58  _ 57 رجح ، - . 1

.62  _ 61 رجح ، - . 2
70  _ 67 رجح ، - . 3

.رابخألا یناعم  دیحوتلا و  زا  ، 12  / 4 راونألا ، راحب  - . 4
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ناربمایپ زا  يربمایپ  هرابرد  و  نم ." هناخ  : " دومرف دـیزگرب و  ار  اه  هناخ  زا  يا  هناخ  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، هداد  يرترب  رگید  حاورا 
.دنریبدت تیبرت و  دروم  هدمآ و  دیدپ  هدش و  هتخاس  قولخم و  اه  نآ  همه  .نآ و  رئاظن  و  نم ،" تسود  : " دومرف

: دنیامرف یم  دنناد  یم  دیلوت  رودص و  لباق  ار  لاعتم  دنوادخ  تاذ  هک  یناسک  رادنپ  در  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

(1) .هقلخ نم  قلخ  حورلا  امنإ  و  فوج ، هل  سیل  دمص  ٌدحأ  یلاعت  كرابت و  هّللا  نإ 

.دشاب یم  وا  ياه  هدیرفآ  زا  يا  هدیرفآ  اهنت  ، حور و  درادن ، نوردنا  هک  تسا  ءزج  نودب  ياتکی  دنوادخ  انامه 

241 ص :

.دیحوتلا زا  ، 13  / 4 راونألا ، راحب  - . 1
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ناکم نامز و  زا  رتارف  مشش : لصف 

هراشا

یم یلزأ  میدـق و  ار  ود  ره  و  دوجو ، رد  مزالتم  رـصاعتم و  ار  لولعم  ّتلع و  قولخم و  قلاـخ و  يرـشب ، هشیدـنا  ناـفرع و  هفـسلف و 
.تشاد دهاوخن  يریزگ  قلاخ  تاذ  ندوب  نامز  ياراد  هب  مازتلا  زا  اذل  درامش ،

یقیقح ثداح  یهانتم و  ار  نامز  سفن  یّتح  هّللا و  يوسام  یمامت  عطاق ، نیهارب  هماـقإ  اـب  توبن  ندـعم  تمـصع و  لـها  بتکم  اـما 
.دیامن یم  یفرعم  ود  نآ  هب  تبسن  تیلباق  زا  یلاعتم  و  ناکم ، نامز و  قلاخ  ار  دنوادخ  هتسناد ، دوجو  يادتبا  ياراد 

ياراد يددـع و  تاذ  هژیو  نوؤش  زا  مدـع  هکلم و  دـننامه  یهانتمان ) هچ  دوش و  ضرف  یهانتم  هچ   ) نامز هب  فاـصّتا  تسا  یهیدـب 
(1) .دوش یمن  هداد  تبسن  لاعتم  دنوادخ  تاذ  هب  ناونع  چیه  هب  هدوب و  ازجا  رادقم و 

242 ص :

دئازلا یلع  فطع  اذـه  لوقأ : ّزیحتلاو .) : ) لاق ّزیحتمب  سیل  یلاعت  ّهنأ  یف  هرـشع  هیناـثلا  هلأـسملا  دـیامرف : یم  ق ؟ ؟  یّلح همـالع  - . 1
لیلدلاو همّـسجملا ، هیف  فلاخو  ءالقعلا  رثکأ  نیب  هیلع  قفّتم  مکح  اذـهو  یلاعت ، هنع  ّزیحتلا  یفن  یـضتقی  دوجولا  بوجو  ّنإف  ًاضیأ ،

 _ کلذ ریرقت  قبس  دقو  ثداح _  وهف  ثداحلا  نع  ّکفنی  ام ال  ّلکو  هثداحلا  ناوکألا  نع  ّکفنی  مل  ًاّزیحتم  ناک  ول  ّهنأ  کلذ  یلع 
اذـه لوقأ : ههجلاو .) : ) لاق دـیامرف : یم  .هّیمـسجلا و  یفن  ّزیحتلا  یفن  نم  مزلیو  فلخ ، اذـه  ًابجاو  نوکی  ـالف  نکمم  ثداـح  ّلـکو 

یلاعت ّهنأ  یلإ  اوبهذ  مّهنإف  همّـسجملا  عیمج  هیف  عزاـن  دـقو  دـئازلا ، یلع  فوطعم  وهو  دوجولا  بوجول  همزـاللا  ماـکحألا  نم  مکح 
دعبلاو اهل  هیاهن  شرعلا ال  قوف  ههج  یف  یلاعت  ّهنإ  مصیهلا : نب  دمحم  لاقف  اوفلتخا ، ماّرک  نب  هّللا  دبع  یبأ  باحصأو  ههج  یف  مسج 
هذـهو همّـسجملا ، هلوقت  امک  شرعلا  یلع  یلاعت  ّهنإ  مهنم : موق  لاقو  .هاـنتم  دـعبلا  مهـضعب : لاـقو  .هاـنتم  ریغ  ًاـضیأ  شرعلا  نیبو  هنیب 

حرـش یّلح ، همالع   ) .ًابجاو نوکی  الف  ًاثداح  نوکیف  هثداحلا  ناوکّلل  ّلحمو  هیلإ  راشم  وهف  ههج  يذ  ّلک  ّنأل  هدـساف  اهّلک  بهاذـملا 
مّهنإف هّیماّرکلل ، ًافالخ  ّزیح ، الو  ههج  الو  ناـکم  یف  سیل  یلاـعت  ّهنأ  عبارلا : ثحبلا  دـیامرف : یم  ق ؟ ؟  مثیم نبا  (. 407  / 406، دیرجت

تمعزو هانتم ، ریغ  دعب  شرعلا  نیبو  هنیبو  اهل  هیاهن  ههج ال  یف  شرعلا  قوف  ّهنأ  هّیمصیهلا  تمعز  ّمث  ههج : یف  یلاعت  ّهنأ  یلع  اوقفّتا 
ناک ول  هنإ  لوألا ) : ) هوجو انل  .همّسجملا  رئاس  هیلإ  بهذ  امک  شرعلا  یلع  ّهنإ  هّیمـصیهلا  ضعب  لاقو  ًاّیهانتم ، ًادعب  امهنیب  ّنأ  هّیدباعلا 

هل نوک  لّوأ  ناک  نإ  ناکملا  یف  هنوک  ّنألف  همزالملا : اّمأ  .کلذک  موزلملاف  لطاب  مزاللاو  هثداحلا ، ناوکألا  نع  لخی  مل  ناکم  یف 
الو هثداح  یهف  تاریدـقتلا  یلعو  .هکرحلا  وهو  هریغ  یف  وأ  نوکـسلا ، وهو  ناکملا  کلذ  یف  امإ  ًایناث  ًانوک  وأ  ثودـحلا ، نوک  وهف 

ثداح ّلکو  ًاضیأ ، ّرم  ام  یلع  ًاثداح  ناکل  هثداحلا  ناوکألا  نع  لـخی  مل  ول  ّهنـألف  مزـاللا ، نـالطب  اـّمأو  .ّرم  اـمل  اـهنع  نئاـکلل  ولخ 
لطاب مزاللاو  هنودـب ، دوجولا  یف  همایق  لاحتـسال  ّزیح  وأ  ههج  وأ  ناکم  یف  ناـک  ول  یناـثلا )  ) .فلخ اذـه  .نکمم  بجاولاـف  نکمم 

کلذـک ناک  ام  ّلکو  لکـشو ، رادـقم  نع  ّکفنی  ّهنإف ال  ناکملا  وأ  ّزیحلا  یف  ناک  ام  ّلـک  ّنأ  همزـالملا : ناـیب  .کلذـک  موزلملاـف 
یف همایق  ناکل  کلذـک  ناـک  ول  ّهنأ  مزـاللا : نـالطب  ناـیب  .ناـتّیلج  ناتمّدـقملاو  ناـکملاو ، ّزیحلا  نع  دوجولا  یف  هؤانغتـسا  لاحتـسا 
ّنأ ّیطـسجملاو  هئیهلا  ملع  یف  تبث  ّهنأ  ثلاـثلا )  ) .فلخ اذـه  .ریغلا  یلإ  هدوجو  یف  ًارقتفم  ناـکو  ریغلا  دوجو  یلع  ًاـفوقوم  دوـجولا 

دالبب ناک  نمل  لفـسأ  اهنیعب  قرـشملا  دالبب  ناک  نم  سأر  قوف  یتلا  ههجلا  تناک  کلذـک  تناک  اذإو  هّیرک ، ضرـألاو  تاوامـسلا 
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هابأی اّمم  کـلذو  نیرخآ ، موقل  لفـسأ  هنوکل  ًامزلتـسم  موقل  ًاـقوف  هنوک  ناـکل  قوف  ههج  یف  هناحبـس  ناـک  ولف  سکعلاـبو ، برغملا 
(. 70 مالکلا ، ملع  یف  مارملا  دعاوق  مثیم ، نبا  ینارحب ،  ) .هرکنیو مصخلا 
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یم یلزأ  میدـق و  ار  ود  ره  و  دوجو ، رد  مزالتم  رـصاعتم و  ار  لولعم  ّتلع و  قولخم و  قلاـخ و  يرـشب ، هشیدـنا  ناـفرع و  هفـسلف و 
.تشاد دهاوخن  يریزگ  قلاخ  تاذ  ندوب  نامز  ياراد  هب  مازتلا  زا  اذل  درامش ،

یقیقح ثداح  یهانتم و  ار  نامز  سفن  یّتح  هّللا و  يوسام  یمامت  عطاق ، نیهارب  هماـقإ  اـب  توبن  ندـعم  تمـصع و  لـها  بتکم  اـما 
.دیامن یم  یفرعم  ود  نآ  هب  تبسن  تیلباق  زا  یلاعتم  و  ناکم ، نامز و  قلاخ  ار  دنوادخ  هتسناد ، دوجو  يادتبا  ياراد 

ياراد يددـع و  تاذ  هژیو  نوؤش  زا  مدـع  هکلم و  دـننامه  یهانتمان ) هچ  دوش و  ضرف  یهانتم  هچ   ) نامز هب  فاـصّتا  تسا  یهیدـب 
(1) .دوش یمن  هداد  تبسن  لاعتم  دنوادخ  تاذ  هب  ناونع  چیه  هب  هدوب و  ازجا  رادقم و 

243 ص :

دئازلا یلع  فطع  اذـه  لوقأ : ّزیحتلاو .) : ) لاق ّزیحتمب  سیل  یلاعت  ّهنأ  یف  هرـشع  هیناـثلا  هلأـسملا  دـیامرف : یم  ق ؟ ؟  یّلح همـالع  - . 1
لیلدلاو همّـسجملا ، هیف  فلاخو  ءالقعلا  رثکأ  نیب  هیلع  قفّتم  مکح  اذـهو  یلاعت ، هنع  ّزیحتلا  یفن  یـضتقی  دوجولا  بوجو  ّنإف  ًاضیأ ،

 _ کلذ ریرقت  قبس  دقو  ثداح _  وهف  ثداحلا  نع  ّکفنی  ام ال  ّلکو  هثداحلا  ناوکألا  نع  ّکفنی  مل  ًاّزیحتم  ناک  ول  ّهنأ  کلذ  یلع 
اذـه لوقأ : ههجلاو .) : ) لاق دـیامرف : یم  .هّیمـسجلا و  یفن  ّزیحتلا  یفن  نم  مزلیو  فلخ ، اذـه  ًابجاو  نوکی  ـالف  نکمم  ثداـح  ّلـکو 

یلاعت ّهنأ  یلإ  اوبهذ  مّهنإف  همّـسجملا  عیمج  هیف  عزاـن  دـقو  دـئازلا ، یلع  فوطعم  وهو  دوجولا  بوجول  همزـاللا  ماـکحألا  نم  مکح 
دعبلاو اهل  هیاهن  شرعلا ال  قوف  ههج  یف  یلاعت  ّهنإ  مصیهلا : نب  دمحم  لاقف  اوفلتخا ، ماّرک  نب  هّللا  دبع  یبأ  باحصأو  ههج  یف  مسج 
هذـهو همّـسجملا ، هلوقت  امک  شرعلا  یلع  یلاعت  ّهنإ  مهنم : موق  لاقو  .هاـنتم  دـعبلا  مهـضعب : لاـقو  .هاـنتم  ریغ  ًاـضیأ  شرعلا  نیبو  هنیب 

حرـش یّلح ، همالع   ) .ًابجاو نوکی  الف  ًاثداح  نوکیف  هثداحلا  ناوکّلل  ّلحمو  هیلإ  راشم  وهف  ههج  يذ  ّلک  ّنأل  هدـساف  اهّلک  بهاذـملا 
مّهنإف هّیماّرکلل ، ًافالخ  ّزیح ، الو  ههج  الو  ناـکم  یف  سیل  یلاـعت  ّهنأ  عبارلا : ثحبلا  دـیامرف : یم  ق ؟ ؟  مثیم نبا  (. 407  / 406، دیرجت

تمعزو هانتم ، ریغ  دعب  شرعلا  نیبو  هنیبو  اهل  هیاهن  ههج ال  یف  شرعلا  قوف  ّهنأ  هّیمصیهلا  تمعز  ّمث  ههج : یف  یلاعت  ّهنأ  یلع  اوقفّتا 
ناک ول  هنإ  لوألا ) : ) هوجو انل  .همّسجملا  رئاس  هیلإ  بهذ  امک  شرعلا  یلع  ّهنإ  هّیمـصیهلا  ضعب  لاقو  ًاّیهانتم ، ًادعب  امهنیب  ّنأ  هّیدباعلا 

هل نوک  لّوأ  ناک  نإ  ناکملا  یف  هنوک  ّنألف  همزالملا : اّمأ  .کلذک  موزلملاف  لطاب  مزاللاو  هثداحلا ، ناوکألا  نع  لخی  مل  ناکم  یف 
الو هثداح  یهف  تاریدـقتلا  یلعو  .هکرحلا  وهو  هریغ  یف  وأ  نوکـسلا ، وهو  ناکملا  کلذ  یف  امإ  ًایناث  ًانوک  وأ  ثودـحلا ، نوک  وهف 

ثداح ّلکو  ًاضیأ ، ّرم  ام  یلع  ًاثداح  ناکل  هثداحلا  ناوکألا  نع  لـخی  مل  ول  ّهنـألف  مزـاللا ، نـالطب  اـّمأو  .ّرم  اـمل  اـهنع  نئاـکلل  ولخ 
لطاب مزاللاو  هنودـب ، دوجولا  یف  همایق  لاحتـسال  ّزیح  وأ  ههج  وأ  ناکم  یف  ناـک  ول  یناـثلا )  ) .فلخ اذـه  .نکمم  بجاولاـف  نکمم 

کلذـک ناک  ام  ّلکو  لکـشو ، رادـقم  نع  ّکفنی  ّهنإف ال  ناکملا  وأ  ّزیحلا  یف  ناک  ام  ّلـک  ّنأ  همزـالملا : ناـیب  .کلذـک  موزلملاـف 
یف همایق  ناکل  کلذـک  ناـک  ول  ّهنأ  مزـاللا : نـالطب  ناـیب  .ناـتّیلج  ناتمّدـقملاو  ناـکملاو ، ّزیحلا  نع  دوجولا  یف  هؤانغتـسا  لاحتـسا 
ّنأ ّیطـسجملاو  هئیهلا  ملع  یف  تبث  ّهنأ  ثلاـثلا )  ) .فلخ اذـه  .ریغلا  یلإ  هدوجو  یف  ًارقتفم  ناـکو  ریغلا  دوجو  یلع  ًاـفوقوم  دوـجولا 

دالبب ناک  نمل  لفـسأ  اهنیعب  قرـشملا  دالبب  ناک  نم  سأر  قوف  یتلا  ههجلا  تناک  کلذـک  تناک  اذإو  هّیرک ، ضرـألاو  تاوامـسلا 
هابأی اّمم  کـلذو  نیرخآ ، موقل  لفـسأ  هنوکل  ًامزلتـسم  موقل  ًاـقوف  هنوک  ناـکل  قوف  ههج  یف  هناحبـس  ناـک  ولف  سکعلاـبو ، برغملا 

(. 70 مالکلا ، ملع  یف  مارملا  دعاوق  مثیم ، نبا  ینارحب ،  ) .هرکنیو مصخلا 
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

یلإ لاح  نم  ّریغتی  مل  کلذ ، یلع  مویلا  وهو  ناکم ، الو  لزی  مل  اـم  یف  ناـک  .ناـکملا  نع  یلاـعتیو  نیـألا  نع  ّلـجی  یلاـعت  هّللا  ّنإ 
(1) .لاح

رگید لاح  هب  یلاح  زا  تسا و  نانچ  زین  کنیا  دوبن  ناـکم  دوب و  ـالزا  وا  دـشاب  هتـشاد  ناـکم  هک  تسا  نیا  زا  رتارف  دـنوادخ  اـنامه 
.تسا هتفاین  رییغت 

: دنیامرف یم  و 

(2) .نامزألا فالتخاب  لوزی  الو  ناکم  الب  لزی  مل  نمو  ءایشألل  فّیکملا  فّیکی  نأ  ماهوألا  تراح 

هب هدوب و  ناکم  نودب  هتـسویپ  هک  ار  یـسک  نآ  هکنیا  ای  و  دـنناد ، هنوگچ  ار  ءایـشا  هدـنهد  تیفیک  هکنیا  زا  دـنتریح  رد  اه  هشیدـنا 
.دننک روصت  هنوگچ  دریذپ  یمن  لاوز  اه  نامز  تشذگ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

الو لاقتنا  الو  هکرح  الو  ناکم ، الو  نامزب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

244 ص :

.56  / 10 راونألا ، راحب  220 ؛ ؟ق ،؟ یسوط خیش  یلاما  - . 1
.294  / 4 راونالا ، راحب  78 ؛ دیحوتلا ، - . 2
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

یلإ لاح  نم  ّریغتی  مل  کلذ ، یلع  مویلا  وهو  ناکم ، الو  لزی  مل  اـم  یف  ناـک  .ناـکملا  نع  یلاـعتیو  نیـألا  نع  ّلـجی  یلاـعت  هّللا  ّنإ 
(1) .لاح

رگید لاح  هب  یلاح  زا  تسا و  نانچ  زین  کنیا  دوبن  ناـکم  دوب و  ـالزا  وا  دـشاب  هتـشاد  ناـکم  هک  تسا  نیا  زا  رتارف  دـنوادخ  اـنامه 
.تسا هتفاین  رییغت 

: دنیامرف یم  و 

(2) .نامزألا فالتخاب  لوزی  الو  ناکم  الب  لزی  مل  نمو  ءایشألل  فّیکملا  فّیکی  نأ  ماهوألا  تراح 

هب هدوب و  ناکم  نودب  هتـسویپ  هک  ار  یـسک  نآ  هکنیا  ای  و  دـنناد ، هنوگچ  ار  ءایـشا  هدـنهد  تیفیک  هکنیا  زا  دـنتریح  رد  اه  هشیدـنا 
.دننک روصت  هنوگچ  دریذپ  یمن  لاوز  اه  نامز  تشذگ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

الو لاقتنا  الو  هکرح  الو  ناکم ، الو  نامزب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

245 ص :

.56  / 10 راونألا ، راحب  220 ؛ ؟ق ،؟ یسوط خیش  یلاما  - . 1
.294  / 4 راونالا ، راحب  78 ؛ دیحوتلا ، - . 2
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(1) .ًاریبک ًاّولع  نوملاظلا  لوقی  اّمع  یلاعت  نوکسلاو ، هکرحلاو  ناکملاو  نامزلا  قلاخ  وه  لب  نوکس ،

تکرح و ناکم و  نامز و  هدـننیرفآ  وا  تسین ، نوکـس  لاقتنا و  تکرح و  ناکم و  نامز و  نتـشاد  هب  فیـصوت  لباق  دـنوادخ  انامه 
.یگرزب يرتارف  دنشیدنا  یم  نایوگمتس  هچنآ  زا  تسا  رتارف  تسا ، نوکس 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

(2) .ناک امک  نآلا  وهو  ناکم ، الو  نامز  الب  لزی  مل  ناک  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

.تسا نانچ  زین  نالا  و  ناکم ، نامز و  نودب  تسا  هدوب  هتسویپ  دنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

(3) .هلزأ ءادتبالاو  هدوجو ، مدعلاو  هنوک ، تاقوألا  قباس  ...نکامألا  هنمضت  الو  تاقوألا ، هبحصت  ال 

یتسه تسا ، اه  نامز  تاقوا و  دوجو  زا  لبق  وا  دوجو  دـنرادن ، رب  رد  ار  وا  تاذ  اه  ناکم  و  دنتـسین ، وا  بحاصم  اه  نامز  تاـقوا و 
.تسا هتفرگ  تقبس  ادتبا  رب  وا  تیلزا  و  هتسج ، یشیپ  مدع  رب  وا 

: دنیامرف یم  و 

(4) .تاقوألا هبحصت  ال 

.دنتسین دنوادخ  دوجو  بحاصم  اه  نامز 

ناکم نامز و  هرتسگ  رد  نافرع  هفسلف و  يادخ 

، دنا هدرک  فارتعا  ناکم  نامز و  هب  فاصّتا  زا  دنوادخ  ِتاذ  ندوب  رتارف  موزل  هب  یهاگ  هچ  رگ  نافرع  هفسلف و  لها 

246 ص :

.؟ ؟ق قودص یلاما  زا  ، 309  / 3 راونألا ، راحب  - . 1
.327  / 3 راونألا ، راحب  179 ؛ دیحوتلا ، - . 2

.229  / 4 راونالا ، راحب  37 ؛ دیحوتلا ، 151 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 3
.229  / 4 راونألا ، راحب  151 ؛ مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  37 ؛ دیحوتلا ، - . 4
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یّصاخ ناکم  نامز و  هب  صاصتخا  وا  دوجو  هک  تسا  نیا  ناکم  نامز و  زا  دنوادخ  دوجو  يرتارف  يانعم  هک  دنا  هتـشادنپ  نینچ  اما 
تاذ نتـسناد  یهانتمان  دوجو و  تدـحو  هب  دوخ  داقتعا  ساسا  رب  اذـل  تسا ، دوجوم  اه  ناکم  اـه و  ناـمز  یماـمت  رد  هکلب  هتـشادن 

: دنا هتفگ  هدینارتسگ و  ناکم  نامز و  هنهپ  رد  ار  وا  دوجو  تقیقح  دنوادخ ،

ًادوجو نامزو  ناکم  ّلک  یف  دوجوم  ّهنأو  لامکل ، دقاف  ریغو  ّدحب  دودحم  ریغ  ّیجراخلا  هدوجو  نوک  یف  لاکشإ  یلاعت ال  ّقحلا  ّنإ 
(1) .ًاّیجراخ ًاّیقیقح 

یجراخ یقیقح  دوجو  یناکم  نامز و  ره  رد  وا  و  درادن ، ینادقف  صقن و  دح و  هنوگ  چـیه  دـنوادخ  یجراخ  دوجو  دـیدرت  نودـب 
.دراد

: دنا هتفگ  زین  و 

تمکح هک  ییادخ  دنا ، هدرک  یفرعم  ار  وا  یعقاو  ناربمایپ  هک  ییادخ  یقیقح ، يادخ  هک  دنادب  دیاب  نونکا  مه  زا  مرتحم  هدـنناوخ 
زاغآ رد  هن  تاملظ و  رد  هن  تسا و  اه  نامـسآ  قوفام  رد  هن  و  نیمز ، رد  هن  تسا و  نامـسآ  رد  هن  دسانـش  یم  ار  نآ  یمالـسا  یهلا 

...تسا طیحم  زیچ  همه  هب  تسا و  اه  ناکم  همه  اه و  نامز  همه  رد  .ملاع 

همه زا  تسه  هک  سب 

وت هب  هار  ور  همه  وس و ز 

رگا ددرگرب  وت  هب 

(2) ددرگرب يورهار 

: زین و 

ضرفل لاجملا  نیأف  دودـحملا ، ریغلا  دـحاولا  بجاولا  هجو  ّمثف  مکلوقع  هوجو  اّولوت  اـمنیأف  هّلک ، دوجولا  ـألم  دـق  یهاـنتملا  ریغ  ّنإ 
(3) .هریغ

دودحم ریغ  دحاو  بجاو  هجو  اجنآ  دیروآ  فرط  ره  هب  ار  دوخ  ياه  لقع  يور  و  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  دوجو  ياج  همه  یهانتمریغ ،
هچ نیاربانب  تسا ،

247 ص :

.169 هّللا ،  ءاقل  داوج ، ازریم  يزیربت ، یکلم  - . 1
5 106 یقرواپ / ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یضترم ، يرهطم ، - . 2
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!؟ دنام یم  یقاب  وا  ریغ  دوجو  ضرف  يارب  ییاج 

: زین و 

(1) .ءیش هنع  ّذشی  الو  ءیش  نع  ّذشی  ّیتاذلا ال  قالطإلا  ّنأل  ...نیألاو  هیلوتلا  سفن  یف  یّتح  هّللا ،  هجو  ّمثف  اّولوت  امنیأ 

هک تسا  يزیچ  یتاذ ، يریگارف  اریز  ناکم ؛ ندروآ و  يور  سفن  رد  یّتح  تسا ، دـنوادخ  تروص  اـجنآ  دـیروآ  يور  اـجک  ره  هب 
.تسین جراخ  نآ  زا  زیچ  چیه  درادرب و  رد  ار  زیچ  همه 

: دیوگ یم  يزاریش " ياردصالم  "

دوجوم ناکملا  نع  هّزنملا  ّقحلاو  قیلعتلاو ، صاصتخالا  هجو  یلع  تاقوألا ال  نم  تقو  ّلـک  یف  دوجوم  ناـمزلا  نع  هّزنملا  ّقحلا  ّنإ 
ّلک یلع  وهف  ّرثکت ، الو  دـییقت  ریغ  نم  ههج  ّلکب  دوجوم  ّلـک  عم  وهف  ...قیبطتلاو  دـییقتلا  هجو  یلع  ـال  هنکمـألا  نم  دـحاو  ّلـک  یف 

(2) .ناکم یف  سیل  ناکم و  ّلک  یفو  نامز ، یف  سیلو  نامز  ّلک  یفو  ءیش ، یف  سیلو  ءیش 

هجو نودـب  ناکم ، زا  هّزنم  ّقح  و  تسا ، دوجوم  اه  نامز  زا  ینامز  ره  رد  قیلعت ، صاصتخا و  هجو  نودـب  ناـمز ، زا  هّزنم  ّقح  اـنامه 
اهزیچ همه  اب  وا  سپ  تسا ، دوجوم  یتهج  ره  رد  ّرثکت ، دـییقت و  نودـب  وا  ...دراد  دوجو  اه  ناکم  زا  یناکم  ره  رد  قیبطت ، دـییقت و 
یناکم رد  تسه و  اه  ناکم  همه  رد  و  تسین ، صاخ  یناـمز  رد  تسه و  اـه  ناـمز  همه  رد  وا  و  تسین ، صاـخ  يزیچ  رد  تسه و 

.تسین صاخ 

: تسا هدمآ  نینچ  نازیملا " ریسفت   " رد و 

ّلک یلع  دیهـش  لب  ءیـش ، نود  ءیـشبو  ناکم ، نود  ناکمبو  ههج ، نود  ههجب  ّصتخی  ـال  دوهـشم ، وأ  رـضاح  ءیـش  ّلـک  یلع  ّهنإ 
(3) .هنطابو ءیش  ّلک  رهاظ  یلع  هدجول  ءیش  هدجو  ولف  .ءیش  ّلکب  طیحم  ءیش ،

248 ص :

.26 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
.232  _ 231  / 7 رافسا ، اردصالم ، - . 2

.253  _ 250  / 8 نازیملا ، نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3
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ایـشا همه  رب  هکلب  درادـن ، صاـصتخا  یّـصاخ  زیچ  ناـکم و  تهج و  هب  و  دوش ، یم  هدـهاشم  تسا و  رـضاح  يزیچ  ره  رب  دـنوادخ 
.تفای دهاوخ  زیچ  همه  نطاب  رهاظ و  رب  دبایب  ار  وا  يزیچ  رگا  هکنانچ  تسا  طیحم  دوهشم و 

زا درجم  ار  ود  نآ  زا  کی  چـیه  دوجو  دـناوت  یمن  زگره  رگید  دـنادب  رگید  زیچ  اب  مزالم  ار  لاعتم  دـنوادخ  دوجو  یـسک  هچناـنچ 
رد هک  نیا  هن  دشاب ، هتـسناد  نامز  ياراد  ار  دـنوادخ  دوجو  هک  تسا  نیا  مزالت  نیا  همزال  هک  دریذـپب  دـیاب  هکلب  دـنک ، ضرف  نامز 

: دوش هتفگ  تسین  حیحص  زگره  یفسلف  ینابم  شریذپ  اب  اذل  دوش ، درجت  هب  لئاق  لاعتم  دنوادخ  دوجو  اب  مزالم  يایشا  نآ  دروم 

رّوصتی الف  یلاـعت  بجاولاـک  ناـمزلا  فرظ  یف  عقاو  ریغ  نیرمـألا  دـحأ  ناـک  اذإ  اـّمأو  نّییناـمز ، نیرمأ  نیب  رّوصتی  اـّمنإ  نمازتلا  ّنإ 
(1) .تالداجملا نم  ریثک  هّدام  مسحنت  کلذب  هّلعلو  ًالصأ ، نامزلا  یف  امهنراقت 

جراخ یلاعت  دـنوادخ  دـننام  زیچ  ود  نآ  زا  یکی  رگا  اما  دنـشاب ، نامز  ياراد  هک  تسا  زیچ  ود  دروم  رد  اهنت  ندوب ، نامز  مه  انامه 
.دوش هدنک  تالداجم  زا  يرایسب  هشیر  نایب  نیا  اب  دیاش  و  تسناد ، نامز  رد  نراقم  ار  ود  نآ  دوش  یمن  رگید  دشاب  نامز  زا 

: دوش هتفگ  هکنیا  ای  و 

دهاوخن یموهفم  اـه  نآ  یناـمز  نراـقت  تروص  نیا  رد  دنـشابن ، یناـمز  مادـکچیه  دنـشاب و  تادرجم  لـیبق  زا  لوـلعم  ّتلع و  رگا 
رد دوجوم  ود  هک  تسا  نیا  یناـمز " نراـقت   " ياـنعم اریز  .دـشاب  ماـت  درجم  ّتلع ، یلو  دـشاب  یناـمز  لولعم ، رگا  نینچمه  تشاد ،

.درادن يدوجوم  چیه  اب  مه  ینامز  تبـسن  دـبای و  یمن  قّقحت  نامز ، فرظ  رد  مات  درجم  هک  یتروص  رد  دـنبای  قّقحت  نامز " کی  "

دوب و دهاوخ  لاحم  نآ ، زا  لولعم  تبیغ  تشاد و  دـهاوخ  روضح  يدوجو و  هطاحا  شدوخ  لولعم  هب  تبـسن  يدوجوم  نینچ  یلو 
حوضو شخب ، یتسه  ّتلع  هب  تبسن  لولعم  ندوب  طبار  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا 

249 ص :

.236 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 1
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(1) .دبای یم  يرتشیب 

قلاخ و لولعم و  ّتلع و  يدوجو  مزالت  تیعم و  ضرف  كاکفنا  لباقریغ  همزال  نامز ، رد  لوخد  هک : تسا  نیا  قوف  نانخـس  خـساپ 
هتـسناد وا  هب  طبر  نیع  دـنوادخ و  يدوجو  هطاحا  رد  ناکم ، نامز و  ياراد  ِتاـقولخم  یماـمت  هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا ، قولخم 

نیا رد  تسا  یهیدـب  دنـشاب ، هتـشادن  وا  دوجو  زا  جراـخ  يدوجو  هدوـب و  دـنوادخ  تاذ  رد  رـضاح  ایـشا  هک  دوـش  ناـمگ  و  هدـش ،
دوخ یلو  دـشاب  ناـکم  ناـمز و  رادـقم و  ءزج و  ياراد  ماـسقنا و  لـباق  قوـلخم ، لوـلعم و  هک  تفریذـپ  ناوـت  یمن  زگره  تروـص 

.دشابن ناکم  نامز و  رادقم و  ءزج و  ياراد  ماسقنا و  لباق  دنوادخ 

: هک دنک  یم  حیرصت  دوخ  هفسلف  اذل 

یقاـب لوـلعم  رمع  ناـیاپ  اـت  تسیاـب  یم  هماـت  تلع  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  طابنتـسا  لوـلعم ، ّتلع و  مزـالت  زا  هـک  رگید  هدـعاق  ... 
(2) ...دشاب

هدارا داجیا و  هکنیا  هن  تسا  دنوادخ  دوجو  همزال  ایشا  دوجو  هکنیا  و  لولعم _  ّتلع و  تیعم  بوجو  هب  هفسلف ، لها  داقتعا  نیاربانب 
لالج و نماد  دـنک ، زاب  نامز  ياروام  هب  ار  تادرجم  مان  هب  یئایـشا  ياپ  هکنیا  ياج  هب  دـشاب ، تاقولخم  یتسه  ّتلع  الع  ّلـج و  وا 

یم لاحم  ار  نامز  هب  فاصّتا  زا  یلاعت  يراب  دوجو  يرتارف  هب  داقتعا  دـناشک و  یم  نامز  هطیح  هب  ار ، ناکم  ناـمز و  قلاـخ  تمظع 
.دزاس

نامز و ثودـح  درگنب ، ناکم  ناـمز و  ثودـح  عوضوم  هب  دوخ ، ِمّهوت  روصت و  هچیرد  زا  دـهاوخب  قولخم  هچناـنچ  تسا  یهیدـب 
هجیتن رد  درک و  دهاوخ  روصت  دشاب  ناکم  نامز و  ثودح  يارب  يرتسب  هک  رت  عیسو  یناکم  نامز و  رد  ار  ناکم 

250 ص :

.59  / 1 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 1

.60  / 1 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 2
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ار کی "  " دهاوخب هک  یلوحا  نوچمه  تهج _  نیا  رد  هک  تسا  نشور  یلو  دومن ، دهاوخ  مکح  ود  نآ  یقیقح  ثودـح  عانتما  هب 
هبرجت ار  بآ  جراخ  رد  یگدنز  دهاوخب  هک  يا  یهام  ای  دنک ، هدهاشم  ار  دیفـس  گنر  زمرق  کنیع  اب  دهاوخب  هک  یـسک  ای  دـنیبب ،

یم هک  تسا  نیا  هیحان  زا  وا  هابتـشا  دزاس ،_  رـضاح  دوخ  تاذ  رد  ار  يدـعب  هس  دوجوم  دوجو  دـهاوخب  هک  یهایـس  هتخت  ای  دـنک ،
ار ناکم  نامز و  مدـع  درگن ، یم  ناکم  نامز و  رادـقم و  کنیع  زا  اـهنت  يزیچ  ره  هب  هک  دوخ  مّهوت  روصت و  كاردا و  اـب  دـهاوخ 

.دنیبب

رادقم ناکم و  نامز و  یهانت  تیدودـحم و  رد  دـیدرت  کش و  ياج  زگره  یلقع ، ناهرب  تلالد  تهج  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
و دشاب ، مکاح  ناکم _  نامز و  سفن  یّتح  يددع _  تقیقح  ره  تیدودحم  هب  لقع  هک  یتروص  رد  هّتبلا  و  تسین ، نکمم  ددـع  و 
زا .دوب  دهاوخن  مهو  مکح  موکحم  زگره  لقع  و  تسا ، مدقم  مهو  رب  لقع  مکح  دنک ، مکح  ناکم  نامز و  ثودح  عانتما  هب  مهو 

: دیوگ یم  هک  یسک  دوش  یم  مولعم  اجنیا 

(1) .رعشی ثیح ال  نم  همدقب  لاق  نامزلا  ثودحب  لاق  نم 

.تسا هدش  نامز  مدق  هب  لئاق  دمهفب  شدوخ  هکنیا  نودب  دوش  نامز  ثودح  هب  لئاق  سک  ره 

رب دمهفب _  شدوخ  هکنیا  نودب  و  رعشیال ، ثیح  نم  هجیتن _  رد  و  هتشاد ، مدقم  لقع  رب  ار  مهو  مکح  دمهفب  شدوخ  هکنیا  نودب 
!! تسا هدش  دقتعم  نامز  مدق  هب  یحو ، لقع و  یعطق  مکح  ِفالخ 

رگا دوش  یم  مولعم  دش  هداد  هک  یتاحیضوت  هب  هجوت  اب 

251 ص :

.وطسرا زا  لقن  هب   ، 232 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
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دوجو اب  نامز  مه  و  تسا ، هتـشاد  دوجو  ایـشا  دوجو  زا  لبق  وا  : " هک درادنپب  دنک و  روصت  هنوگ  نیا  ار  دنوادخ  دوجو  یّتح  یـسک 
زا يرتارف  يانعم  هتـسناد و  ناـکم  ناـمز و  ياراد  ار  وا  دوجو  اـعطق  دوب ،" دـهاوخ  دوجوم  زین  نیا  زا  سپ  و  تسا ، دوجوم  زین  ایـشا 

دنوادـخ دوجو  هب  رادـقم  نامز و  کنیع  زا  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  لاعتم  قلاخ  هرابرد  وا  روصت  نیا  و  تسا ، هدرکن  كرد  ار  نامز 
ماما هکنانچ  دبای ؛ نایرج  وا  رب  دوخ ، دوجو  زا  دعب  یّتح  نامز _ ، هک  تسین  نکمم  تسا و  نامز  قلاخ  وا  یلاح  رد  .تسا  هتسیرگن 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک 

(1) .ناک امک  نآلا  وهو  ناکم ، الو  نامز  الب  لزی  مل  ناک  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

.تسا نانچ  زین  نونکا  مه  و  تسا ، هدوب  ناکم  نامز و  نودب  هتسویپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

نم عنتمالو  ههنک ، أّزجتلو  هتاذ ، تتوافتل  ًاذإ  .هثدـحأ  وه  اـم  هیف  ثدـحیو  هادـبأ ، وه  اـم  هیف  دوعیو  هارجأ ، وه  اـم  هیلع  يرجی  فیک 
(2) .هانعم لزألا 

وا رد  ای  تسا ، هدومرف  داجیا  ار  نآ  وا  ِدوخ  هچنآ  ددرگ  زاب  وا  هب  ای  تسا ، هدومن  يراج  ار  نآ  دوخ  هچنآ  دوش  يراج  وا  رب  هنوگچ 
تیلزا و  فلتخم ، يازجا  ياراد  شدوجو  و  نوگرگد ، شتاذ  دوب  نانچ  رگا  .تسا  هدومرف  ثادحا  ار  نآ  وا  ِدوخ  هچنآ  دـیآ  دـیدپ 

.دش یم  عنتمم  وا  دوجو 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و 

(3) .نامزألا فالتخاب  لوزی  الو  ناکم ، الب  لزی  مل  نمو  ءایشألل ، فّیکملا  فّیکی  نأ  ماهوألا  تراح  لب 

252 ص :

.327  / 3 راونألا ، راحب  ، 179 دیحوتلا ، - . 1
.254  / 4 راونألا ، راحب  هبطخ 186 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 2

.294  / 4 راونألا ، راحب  77 ؛ دیحوتلا ، - . 3
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دریذـپ یمن  لاوز  اه  نامز  تشذـگ  هب  هدوب و  ناـکم  نودـب  هتـسویپ  هک  ار  یـسک  ءایـشا و  هدـنهد  تیفیک  هکنیا  زا  دـنناریح  ماـهوا 
.دننک روصت  هنوگچ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  و 

(1) .تاقوألا هبحصت  ال 

.دنشاب یمن  وا  دوجو  بحاصم  اه  نامز 

: دنیامرف یم  و 

(2) .دعب الو  هل  لبق  نأ ال  ملعیل  دعبو  لبق  نیب  اهب  قّرفف 

.دشاب یمن  دعب  لبق و  ار  وا  دوخ  هک  دوش  هتسناد  ات  تخادنا ، ییادج  ار  دعب  لبق و  نیب  ءایشا )  ) اه نآ  هلیسو  هب 

.دـشاب نامز  رد  هک  یتیعم  تیئود و  هن  تسا ، تیعم  تیئود و  ضرف  سفن  همزال  نامز  رد  لوخد  و  تسین ، تیعم  زج  يزیچ  نارتقا ،
نامز و رد  اـه  نآ  زا  یکی  هک  يا  هنوگ  هب  درک  روصت  ضرف و  نارتقا  تیعم و  عون  ود  ناوت  یمن  ـالوصا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  ّتلع 

.دشاب نامز  زا  جراخ  يرگید 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هیبشتلاب فرع  نم  هّللا  فرع  سیلف  .ثودـحلا  نم  عنتمملا  لزألا  نم  عانتمالاب  ثودـحلا  هداهـش  و  ثودـحلاب ، نارتقـالا  هداهـشو  ... 
(3) .هتاذ

تاذ سک  ره  سپ  .دـشاب  یم  لاحم  تیلزا  نآ  ثودـح  هک  تسا  یتیلزا  عاـنتما  رب  هاوگ  ثودـح ، و  تسا ؛ ثودـح  رب  هاوگ  نارتقا 
.تسا هتخانشن  ار  وا  دسانشب  هیبشت  هار  زا  ار  دنوادخ 

253 ص :

.229  / 4 راونألا ، راحب  34 ؛ دیحوتلا ، - . 1

.229  / 4 راونألا ، راحب  34 ؛ دیحوتلا ، - . 2
.124  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 3
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: دنیامرف یم  و 

(1) .هل نیرق  نأ ال  فرع  ءایشألا  نیب  هتنراقمب 

.تسین ینیرق  ار  وا  هک  دش  هتسناد  داد  رارق  ءایشا  نیب  هک  يا  هنراقم  هب  و 

مود تیلباق  و  مینک ؛ ضرف  نتـشاد  مود  لـباق  ار  وا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  قلخ  قلاـخ و  نیب  تنراـقم  تیعم و  ضرف  سفن  نیارباـنب ،
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هکنانچ  تسا ، دنوادخ  ندوب  قولخم  يّزجتم و  يرادقم و  مزلتسم  نتشاد ،

(2) .هلهج دقف  هأّزج  نمو  هأّزج ، دقف  هاّنث  نمو  هاّنث ، دقف  هنرق  نمو 

ار وا  سک  ره  و  تسا ، هدرمـش  ازجا  ياراد  ار  وا  دنادب ، ود  ار  وا  سک  ره  .تسا و  هتـسناد  ود  ار  وا  سپ  دـناد  نراقم  ار  وا  سک  ره 
.تسا لهاج  وا  هب  درامش  ازجا  ياراد 

.دشاب نامز  زا  جراخ  ود ، نآ  زا  یکی  یّتح  ای  ود  ره  دنشاب و  هتشاد  يدوجو  مزالت  تیعم و  یش ء ، ود  تسین  نکمم  الصا  نیاربانب ،

254 ص :

.229 راونالا 4 /  راحب  38 ؛  _ 37 دیحوتلا ، 152 ؛  _ 151  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.لوا هبطخ  هغالبلا ، جهن  - . 2
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! زگره دنوادخ ! ندید  متفه : لصف 

هراشا

یم تانکمم  نایعا  سابل  هب  سّبلتم  و  تاقولخم ، ياه  هولج  هب  یّلجتم  ار  دـنوادخ  یلاـعتم  تاذ  ناـفرع ، هفـسلف و  يرـشب و  هشیدـنا 
هیلع اضر  ترـضح  .دـنناد  یم  هدـهاشم  تیؤر و  لباق  ار  الع  لـج و  وا  تاذ  زین  موصعم  ریغ  ياـفلخ  بتکم  ناوریپ  هکناـنچ  .دـناد 

: دنیامرف یم  ناشیا  در  رد  مالسلا 

(1) .ماهوألاو راصبألاب  كردی  الو  ناکمب ، فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

.ددرگ یمن  كاردا  ماهوا  اه و  مشچ  اب  و  دوش ، یمن  فصو  ناکم  نتشاد  هب  دنوادخ  انامه 

یم دـنمورحم " ناشراگدرورپ  رادـید  زا  زورما  ناـشیا  زگره ،  <: " نُوبوُجْحََمل ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک  : > هیآ نیا  ریـسفت  رد  و 
: دنیامرف

(2) .نوبوجحمل مّهبر  باوث  نع  مّهنأ  ینعی  هّنکلو  هدابع ، هیف  هنع  بجحیف  هیف  ّلحی  ناکمب  فصوی  یلاعت ال  هّللا  ّنإ 

باوث زا  ناشیا  هک  تسا  نیا  روظنم  نکلو  دور ، باجح  رد  شناگدنب  مشچ  زا  هجیتن  رد  هک  دیآ ، یمن  رد  ناکم  هب  یلاعت  دـنوادخ 
شاداپ و 
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.دنمورحم ناشراگدرورپ 

رظن ناشراگدرورپ  يوس  هب  نامداش ، اه  هرهچ  زا  یخرب  زور  نآ  رد  هَرِظان ،> اهِّبَر  یلِإ  .هَرِضان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  : > هیآ نیا  ریسفت  رد  و 
: دنیامرف یم  دنراد ،

(1) .اّهبر باوث  رظتنت  هقرشم  ینعی :

.دنراد ار  ناشراگدرورپ  شاداپ  باوث و  راظتنا  ینامداش  اب  ینعی 

: دیوگ يوره  حلاص  نب  مالسلادبع 

مهلزانم یف  مّهبر  نوروزی  نینمؤملا  ّنإ  ثیدحلا ، لهأ  هیوری  يذـلا  ثیدـحلا  یف  لوقت  ام  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلعل  تلق 
، هکئالملاو نّییبنلا  نم  هقلخ  عیمج  یلع  ؟ص ؟ ًادّـمحم هّیبن  لّضف  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ  تلـصابأ ، ای  مالـسلا : هیلع  لاـقف  هّنجلا ؟ یف 

.هترایز هرخآلاو  ایندلا  یف  هترایزو  هتعباتم ، هتعباتمو  هتعاط ، هتعاط  لعجو 

 <. مِهیْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیذَّلا  َّنِإ  : > لاقو هَّللا >  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  : > لاقف

هراز نمف  تاجردـلا ، عفرأ  هّنجلا  یف  ؟ص ؟ ّیبنلا هجردو  .یلاعت  هّللا  راز  دـقف  یتوم  دـعب  وأ  یتایح  یف  ینراز  نم  ؟ص :؟ ّیبنلا لاقو 
ّنأ هوور : يذـلا  ربخلا  ینعم  امف  ؟ص ؟ هّللا لوسر  نباـی  هل : تلقف  لاـق  .یلاـعتو  كراـبت  هّللا  راز  دـقف  هلزنم  نم  هّنجلا  یف  هتجرد  یف 

.یلاعت هّللا  هجو  یلا  رظنلا  هّللا "  ّالإ  هلإ  ال   " باوث

هججحو هلـسرو  هؤاـیبنأ  یلاـعت  هّللا  هجو  نکلو  رفک ، دـقف  هوجولاـک  هجوب  یلاـعت  هّللا  فصو  نم  تلـصابأ ، اـی  مالـسلا : هیلع  لاـقف 
.هتفرعمو هنید  یلإو  هّللا  یلإ  هّجوتی  مهب  نیذلا  مه  .مهیلع  هّللا  تاولص 

رظنلاف هَهْجَو > َّالِإ  ٌِکلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُک  : > لاقو <. مارْکِْإلا ِلالَْجلا َو  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  .ناف َو  اـْهیَلَع  ْنَم  ُّلُـک  : > یلاـعت هّللا  لاـقو 
.همایقلا موی  نینمؤملل  میظع  باوث  مهتاجرد  یف  مهع ؟ ؟ هججحو هلسرو  یلاعت  هّللا  ءایبنأ  یلإ 

.ینقرافی نأ  دعب  یناری  نم ال  مکیف  ّنإ  لاقو : .همایقلا  موی  هرأ  ملو  ینری  مل  یترتعو ، یتیب  لهأ  ضغبأ  نم  ؟ص :؟ یبنلا لاق  دقو 
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(1) .ماهوألاو راصبألاب  كردی  الو  ناکمب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ  تلصابأ ، ای 

دوخ راگدرورپ  نامیا  لها  هک  دننک  یم  لقن  ثیدح  لها  هک  یثیدح  هرابرد  دییامرف  یم  هچ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 
؟ دننک یم  ترایز  شیوخ  لزانم  رد  تشهب  رد  ار 

تعاط تسا ، هداد  تلیضف  يرترب و  هکئالم  ایبنا و  یّتح  دوخ  قلخ  عیمج  رب  ار  ؟ص ؟ شربمایپ دنوادخ  انامه  تلصابا ، يا  دندومرف :
لوسر سک  ره  تسا : هدومرف  سپ  هتسناد ، شیوخ  ترایز  ار  ترخآ  ایند و  رد  وا  ترایز  و  هدناوخ ، شیوخ  تعاط  ار  وا  يوریپ  و 

هدرک تعیب  دنوادخ  اب  انامه  دـننک  یم  تعیب  وت  اب  هکنانآ  تسا : هدومرف  .تسا و  هدرک  تعاطا  ار  دـنوادخ  هنیآ  ره  دـنک  تعاطا  ار 
.تسا ناشیا  تسد  يالاب  دنوادخ  تسد  دنا ،

.تسا و هدرک  ترایز  ار  دنوادخ  قیقحت  هب  دـنک ، ترایز  مگرم  زا  دـعب  ای  تایح  رد  ارم  سک  ره  دـنا : هدومرف  ص ؟ ؟  هّللا لوسر  و 
، دـنک تراـیز  شیوخ  لزنم  زا  تشهب  رد  هجرد  نآ  رد  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا ، تاـجرد  نیرتارف  تشهب ، رد  ؟ص ؟ ربماـیپ هجرد 

.تسا هدرک  ترایز  ار  دنوادخ  اقیقحت 

.تسا یلاعت  دـنوادخ  هجو  هب  رظن  هّللا  الا  هلإ  باوث ال  دـنیوگ : یم  هک  تسیچ  ربخ  نیا  ياـنعم  سپ  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  متفگ :
هدـش رفاـک  دـنک ، فـصو  نارگید  هـجو  دـننام  یهجو  نتـشاد  هـب  ار  دـنوادخ  سک  ره  تلـصابا ، يا  دـندومرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 

تفرعم نید و  دنوادخ و  هب  نانآ  هطساو  هب  هک  دنناشیا  دنتـسه ، مهع ؟ ؟ ناماما نالوسر و  ناربمایپ و  یلاعت  دنوادخ  هجو  هکلب.تسا 
لالج و ياراد  هک  وت  راگدرورپ  هجو  دوش و  یم  یناف  تسا  نیمز  رب  سک  ره  دیامرف : یم  یلاعت  دـنوادخ  .دوش  یم  هدروآ  يور  وا 

نالوسر ءایبنا و  هب  ندرک  رظن  سپ  .دـنوادخ  هجو  زج  تسا  دوبان  كاله و  يزیچ  ره  دـیامرف : یم  .دـنام و  یم  یقاـب  تسا  تمظع 
.تمایق زور  رد  نامیا  لها  يارب  تسا  یمیظع  باوث  ناشتاجرد  رد  ناماما  یهلا و 

، درادب نمشد  ارم  ترتع  نادناخ و  سک  ره  دندومرف : ؟ص ؟ ادخ لوسر 
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ادج زا  دعب  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نایم  زا  دندومرف : .درک و  مهاوخن  رادید  ار  وا  زین  نم  تسا و  مورحم  نم  ندـید  زا  تمایق  زور 
.دید دنهاوخن  ارم  زگره  نم  زا  ندش 

.ددرگ یمن  كاردا  اه  هشیدنا  ماهوا و  ناگدید و  اب  دوش و  یمن  هداد  تبسن  ناکم  هب  دنوادخ  انامه  تلصابا ، يا 

: دیوگ دلاخ  نب  نیسح 

مهلتاق لاقف : .هتروص  یلع  مدآ  قلخ  هّللا  ّنإ  لاق : ؟ص ؟ هّللا لوسر  ّنأ  نووری  سانلا  ّنإ  هّللا ،  لوسر  نباـی  مالـسلا : هیلع  اـضرلل  تلق 
هجو کهجو و  هّللا  حّبق  هبحاصل : لوقی  امهدحأ  عمـسف  نّاباستی ، نیلجرب  ّرم  ص ؟ ؟  هّللا لوسر  ّنإ  ثیدحلا ، لّوأ  اوفذـح  دـقل  هّللا ، 

(1) .هتروص یلع  مدآ  قلخ  هّللا  ّنإف  کیخأل ، اذه  لقت  ال  هل : ؟ص ؟ لاقف .کهبشی  نم 

هب ار  مدآ  دـنوادخ  تسا : هدومرف  ؟ص ؟ ادـخ لوسر  هک  دـننک  یم  تیاور  مدرم  ربمایپ ، دـنزرف  يا  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  هب 
.تسا هدیرفآ  دوخ  تروص 

هب هک  دنتـشذگ  رفن  ود  رب  ؟ص ؟ ادخ لوسر  دـنا ، هدرک  فذـح  ار  ثیدـح  لوا  تمـسق  دـشکب ، ار  ناشیا  ادـخ  دـندومرف : ترـضح 
تشز تسوت  هیبش  سک  ره  وت و  تروص  دیوگ : یم  يرگید  هب  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هک  دندینش  ترضح  دنتفگ ، یم  ازسان  رگیدکی 

.داب حیبق  و 

.تسا هدیرفآ  وا  ِدوخ  تروص  هب  ار  مدآ  دنوادخ  هک  ارچ  يوگم ، نینچنیا  تردارب  هب  دندومرف : وا  هب  ؟ص ؟ ترضح نآ  سپ 

نافراع نافوسلیف و  رادنپ  رد  دنوادخ  ندید 

يزیچ ره  دنرادنپ  یم  نینچ  ناشیا  اذل  تسین و  راک  رد  يدوجوم  چیه  لاعتم  دنوادخ  دوجو  زا  ریغ  نافرع  هفـسلف و  لها  ینابم  ربانب 
: دیوگ یم  اردصالم "  " میدرک لقن  هکنانچ  تسا و  هدش  كاردا  هدید و  هطساو  نودب  هک  تسا  دنوادخ  تاذ  نامه  دوش  یم  هدید 
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اذهف ّیقیقح ، دوجو  هل  ام  مّهوتم  ملاعلاف  کل  هترکذ  ام  یلع  رمألا  ناک  اذإو  ...تانکمملا  نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردـن  ام  ّلک 
(1) .نوقّقحملا ءایلوألاو  نویهلإلا  ءافرعلا  هیلإ  بهذ  ام  هیاکح 

ناس نیدب  رما  هک  لاح  ...دوش و  یم  كاردا  هدـید و  تاقولخم  ینیع  دوجو  رد  هک  تسا  قح  دوجو  ِسفن  مینک ، یم  كاردا  هچنآ 
نیا درادـن ، یعقاو  یقیقح و  دوـجو  تسا و  یلاـیخ  یمهو و  يدوـجوم  ملاـع  هک  دوـش  یم  نیا  هجیتـن  سپ  متفگ ، تیارب  هک  تسا 

.دنراد داقتعا  نادب  قّقحم  يایلوا  یهلا و  يافرع  هک  هچنآ  نایب  تسا 

: دیوگ یم  نینچمه  و 

بتارم نم  هّیعون ، هروص  وأ  ًاسفن  وأ  ناک  ًالقع  هیلاعتملا  هّیهلإلا  همکحلاو  هقیقحلا  لهأ  دـنع  تادوجوملا  عیمج  ّنإ  مالکلا  لّصحمو 
(2) .ّیمّویقلا دوجولا  تایّلجتو  ّیقیقحلا  رونلا  ءاوضأ 

همه و هیعون ، تروص  سفن و  لـقع و  زا  معا  تادوـجوم  همه  یهلا ، ِماـقمالاو  ِتمکح  تقیقح و  لـها  دزن  هکنیا  مـالک  هصـالخ  و 
.دندنوادخ یمویق  دوجو  تاروهظ  و  یقیقح ، رون  ياهوترپ  تاقبط  زا  همه 

: دسیون یم  نینچمه  و 

(3) .هتاذ نیع  هقیقحلا  یف  ...وه  اّمنإف  دوبعملا  بجاولا  ریغ  ّهنأ  دوجولا  ملاع  یف  یئارتی  ام  ّلکو  راّید ، هریغ  دوجولا  راد  یف  سیل 

رظن هب  دوبعم  بجاو  ریغ  ناونع  هب  دوجو  ملاع  رد  هک  هچ  ره  و  درادـن ، دوجو  يدـحا  و  تسین ، يراید  ادـخ  زج  دوجو ، هحفـص  رد 
.تسوا تاذ  نیع  تقیقح  رد  دیآ ، یم 

ینابم و هب  هجوت  نودب  نانیبرهاظ  یخرب  هنافسأتم 
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زا ناشیا  رظن  رد  نآ  ياه  هدیدپ  ناهج و  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  دنوادخ ، تاذ  ندش  هدید  دروم  رد  نافرع  هفسلف و  لها  تاحیرصت 
هدـمآرد ایـشا  تروص  هب  دـنوادخ  دوخ  هکنیا  هن  دنـشاب  یم  دوخ  قلاـخ  دوجو  ياـه  هناـشن  تاـیآ و  شیوخ ، ندوب  قوـلخم  تهج 

دوهش و دروم  رد  نافرع  هفسلف و  لها  دوخ  تاحیرصت  فالخ  رب  هدوب و  دروم  یب  رایـسب  رادنپ  نیا  هک  یلاح  رد  دشاب ؛ هدش  هدیدو 
رد قیقحت  نودب  هدوب و  لفاغ  ینافرع  یفـسلف و  يداقتعا  ینابم  زا  هک  دنـشیدنا  یم  نینچ  یناسک  اهنت  تسا و  دنوادخ  ندـش  هدـید 

.دننار یم  نخس  هراب  نیا 

: هک تسا  هدش  نایب  نینچ  نازیملا " ریسفت   " رد

هکلب دوش ، هدید  مشچ  اب  هک  تسین  مه  انعم  نیا  هب  هکنانچ  میراد ، وا  دوجو  هب  نیقی  ملع و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هن  دنوادخ  ندید  "

ارچ دریگ ، یم  رارق  اقل  تیؤر و  دروم  و  هدش ، هتفای  دوهـش و  یباجح  چیه  نودب  وا  دوجو  تقیقح  تاذ و  هک  دـشاب  یم  انعم  نیا  هب 
". دشاب یم  ادیپ  يزیچ  ره  نطاب  رهاظ و  رد  دراد و  دوجو  روضح و  يزیچ  ره  رد  دوخ  ِتاذ  ِنیع  و  دوجو ، ِتقیقح  هب  وا  هک 

: دسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  روبزم  ریسفت 

هیؤر ّيرورض  ملع  ّلک  یّمسن  ّانإف ال  ّيرورضلا  ملعلا  اذه  هقیقح  صیخشت  یف  نأشلا  نکل  ًاّیرورض  ام  ًاملع  تبثت  تایآلا  ّنأ  بیر  ال 
...هوحنو ءاقللا  نم  هانعم  یف  امو 

یتاذ و دـجأ  يأ  ...اذـک ، ّبحأو  ...اذـک  دـیرأ  ینارأو  انأ  ّینأ  يرأ  لوقن  ...هیلع  هیؤرلا  قالطإ  یف  فّقوتن  ام ال  اـنتامولعم  نیب  نکل 
یف دـجأو  هّیرکف ، الو  هسوسحمب  تسیل  یتلا  هنطابلا  یتدارإ  دـهاشأو  دـجأو  بجاحب ، اـهنع  بجتحأ  نأ  ریغ  نم  اهـسفنب  اهدـهاشأ 

.اذکهو ًایّنمتو  ءاجرو  ًاضغبو  ًاّبحو  ههارک  یتاذ  نطاب 

اهیلع ّلدتـسی  ّهنأ  ال  اهتّیعقاوو ، اهـسفنب  رومألا  هذه  دجی  ّهنأ  دـیری  ّهنإف  ضغبی  هرکی و  دـیری و  هاری  ّهنأ  هسفن  نع  ناسنإلا  هیاکح  ...و 
...اهبجحی بجاح  ریغ  نم  هسفن  نم  اهدجی  لب  لالدتسالا ، قیرط  نم  اهدوجوب  یضقیف 
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هاوقو هتاذـب  ناسنإلا  ملع  یهو  هدرّطم ، هیؤر  هّیجراخلا  هتّیعقاوب  مولعملا  سفن  ناسنإلا  هیف  دـجی  يذـلا  ملعلا  نم  مسقلا  اذـه  هیمـستو 
کلذ مهفاف  اهریغ  يرخأ  هّینامـسج  هلاح  وأ  نامز  وأ  ناکم  وأ  ههج  هلخادـم  اهیف  سیلو  هّیلخادـلا ، هلاوحأو  هتاذ  فاـصوأو  هنطاـبلا 

.هیف ّربدتلا  دجأو 

مسقلا اذه  هیؤرلاب  دارملا  ّنأ  یلع  کلذ  اّنلدی  مئامـض  اهیلإ  ّمضیو  تاّیـصوصخ  اهعم  رکذی  هیؤرلا  نم  تبثأ  ام  یف  هناحبـس  هّللاو  ... 
...هیؤر ًاضیأ  اندنع  ام  یف  هیّمسن  يذلا  ملعلا  نم 

، ءیش ّلک  یلع  دیهش  لب  ءیش ، نود  ءیشبو  ناکم ، نود  ناکمبو  ههج ، نود  ههجب  ّصتخی  دوهشم ال  وأ  رضاح  ءیش  ّلک  یلع  ّهنإ 
هئاقل همسلا  هذه  یلعو  .هسفن  یلعو  هنادجو ، سفن  یلعو  هنطابو ، ءیـش  ّلک  رهاظ  یلع  هدجول  ءیـش  هدجو  ولف  .ءیـش  ّلکب  طیحم 

.نامزو ناکمو  ههج  نییعتو  هّینامسج ، ههجاومب  ّالإ  هّتبلأ  یّتأتی  يذلا ال  ّیّسحلا  ءاقللا  وحن  یلع  ءاقل ال  كانه  ناک  ول 

رکفلا قیرط  نم  هدوجوب  دـقتعی  ام  ریغ  ّهبرب  ًاروعـش  ناسنإلل  ّنإ  ...مهقادـحأو  مهراصبأب  ـال  مهـسفنأ  يأ  مهبولقب  هوأرل  هوأر  ولو  ... 
.بجاح هنع  هبجحی  نأ  ریغ  نم  ًانادجو  هدجی  لب  لیلدلا  مادختساو 

نل ملعلا ، اذه  قیرط  یف  وهف  ...ایندلا  هذه  یف  اّمأو  ...همایقلا  موی  هّللا  دابع  نم  نیحلاصلل  ّمتی  ءاقللاو  هیؤرلاب  یّمسملا  ملعلا  اذه  ّنإ  ...
...هبر یقالی  یّتح  هل  ّمتی 

تابثإ نع  هتکاس  انیدیأب  ام  یلع  هقباسلا  هّیوامـسلا  بتکلاف  عیدبلا ، هجولا  اذـه  یلع  هقیقحلا  هذـه  نع  فشاک  لّوأ  میرکلا  نآرقلاو 
ناک مهدنع  ّيروضحلا  ملعلا  ّنإف  .لئاسملا  هذه  نع  نیثحابلا  هفـسالفلا  نع  هروثأملا  ثاحبألا  هنع  ولختو  هّللاب ،  ملعلا  نم  عونلا  اذه 

.هّیهلإلا فراعملا  حیقنت  یف  هّنملا  نآرقللف  .مالسإلا  یف  هنع  فشک  یّتح  هسفنب  ءیشلا  ملع  یف  ًارصحنم 

هّللا تبثأ  ذإو  .قیدحتلاب  راصبإلا  ینعمب  هیؤرلا  نود  لوؤسملا  وه  اذهف  هّللاب ...  ّيرورضلا  ملعلا  لامک  وه  ...هیؤرلا  ههج  نم  ملعلا  ... 
قّقحت یلإ  ًاعجار  یفنلا  دیبإت  ناک  هرخآلا ، یف  ّيرورضلا  ملعلا  ینعمب  هیؤرلا  هناحبس 
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(1) ...ایندلا یف  کلذ 

تاـیآلا ینعت  هاـّیإو  هیؤر ؛ یّمـست  لالدتـسالاب ، لـصاحلا  ّيرورـضلا  ملعلا  ریغ  یلاـعت  هب  قـّلعتی  ّصاـخ  ّيرورـض  مـلع  كاـنه  مـعن 
(2) .هرخآلا هفرعملا  هذه  نطومو  کلذ  یف  هحیرصلا  هریثکلا  نئارقلا  نم  اهیف  امل  هیؤرلا ، تابثإ  یف  هرهاظلا  تایاورلاو 

هتباث هیؤرلا  هقیقحف  ...هّیّسحلا  هّیرـصبلا  هیؤرلا  ریغ  ّهنأ  امک  لیلدلاب ، بستکملا  ّیبلقلا  نامیالاو  داقتعالا  یه  تسیل  هیؤرلا  هذه  ّنإ  ... 
هناحبـس هّللا  نوکی  نأ  رکنت  راـبخألا  نم  هّدـع  كاـنه  لـب  ّيرکفلا ؛ لالدتـسالا  قیرط  ریغ  نم  هّیملعلا  هدـهاشملاب  ءیـشلا  لـین  یهو 

(3) .اهضعب یتأیسو  رکفلا ، قیرط  نم  ًافورعم  ًامولعم 

: دوش یم  هدافتسا  تاکن  نیا  قوف  مالک  زا 

.تسا حیحص  اه  نآ  هرابرد  ندید  قالطا  مینک و  یم  هدهاشم  باجح  نودب  ار  اه  نآ  تاذ  هک  میراد  یتامولعم  ام  * 

قیرط زا  هکنیا  هن  میباـی  یم  باـجح  هطـساو و  نودـب  اـه و  نآ  ِدوـخ  ِتاذ  هب  ار  دوـخ  ِتهارک  هدارا و  ضغب و  بح و  تاذ و  اـم  * 
.میربب یپ  اه  نآ  دوجو  هب  لالدتسا 

تیؤر و قالطا  نآ  رب  دـناوت  یم  دـبایب  شا  یجراخ  تیعقاو و  سفن  هب  ار  يزیچ  ناـسنا  هاـگ  ره  هک  تسا  یّلک  هدـعاق  کـی  نیا  * 
ناکم و نامز و  تهج و  هلخادم  نودـب  شا  یلخاد  ياوق  یتاذ و  فاصوا  شدوخ و  هب  ناسنا  هک  دروم  نیمه  دـننام  دـیامن ، ندـید 

.دراد ملع  ینامسج  تلاح 

هلخادم نودب  باجح و  نودب  شا  یجراخ  تیعقاو  نیع  هب  ار  وا  تاذ  ام  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنوادخ  تیؤر  * 
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.میبای یم  ینامسج  تلاح  ناکم و  نامز و  تهج و 

رد وا  ندش  هدید  روضح و  هطاحا و  هکلب  هتـشادن  یّـصاخ  نامز  ناکم و  تهج و  هب  صاصتخا  دنوادخ ، ندوب  رـضاح  دوهـشم و  * 
.دشاب یم  ایشا  همه  ِدوجو  ِسفن  رد  و  ناکم ، نامز و  ره  رد  و  زیچ ، ره  نطاب  رهاظ و 

لـصاح دنوادخ  حلاص  ناگدـنب  يارب  ترخآ  رد  تسا ، دـنوادخ  ندـید  تیؤر و  نآ  مان  هک  دـنوادخ  دوجو  هب  ملع  زا  هوحن  نیا  * 
.تسا ملع  نیا  هب  ندیسر  قیرط  رد  اهنت  ایند ، رد  ناسنا  و  دوش ؛ یم 

.تسا هداهن  ّتنم  نارگید  رب  دیدج ، هوحن  نیا  هب  دنوادخ  ِندوب  ندید  ِلباق  هلأسم  نایب  اب  هک  تسا  يزیچ  نیلوا  میرک  نآرق  * 

تسا هدرک  فشک  ار  نآ  نآرق  هک  یبلطم  نیا  زا  دناد و  یم  شدوخ  هب  ءیش  ملع  هب  رصحنم  ار  يروضح  ملع  ثحب ، لها  هفـسلف  * 
.دشاب یم  یلاخ 

زا ریغ  دوش و  یم  لصاح  وا  هرابرد  يرورـض  وحن  هب  هک  تسا  یلماـک  ملع  دوش  یم  لـصاح  دـنوادخ  ندـید  تهج  زا  هک  یملع  * 
.تسا مشچ  هقدح  اب  ندید 

نل : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  هکنیا  سپ  دـناد  یم  تیؤر  لـباق  ترخآ  رد  ار  شدوـخ  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  * 
.دید یهاوخن  زگره  ارم  ایند  رد  اهنت  هک : تسا  انعم  نیا  هب  دید ،" یهاوخن  ارم  زگره  «: " ینارت

وا دوجو  رب  لالدتـسا  هیحان  زا  هک  تسوا  دوجو  هب  ملع  يانعم  زا  ریغ  دوش  یم  لصاح  دنوادخ  تیؤر  ندید و  هیحان  زا  هک  یملع  * 
.دوش یم  لصاح 

، تیؤر نیا  ياـنعم  ِتقیقح  اذـل  دوش  یمن  هتخانـش  مولعم و  رکف  قیرط  زا  دـنوادخ  دـنک  یم  ناـیب  هک  دراد  دوجو  يدـنچ  راـبخا  * 
یملع هدهاشم  قیرط  زا  یش ء  هب  ندیسر 
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.تسا

ینآرق و فراعم  هب  یطبر  دـشاب و  یم  يرـشب  یفـسلف و  مولع  تاصاصتخا  زا  قوف  تاکن  هب  داقتعا  هک  تسا  رهاظ  یلمأت  كدـنا  اب 
: مینک یم  هراشا  دش  هتفگ  هچنآ  باوج  هب  رصتخم  روط  هب  ام  کنیا  .درادن  یهلا 

دنوادخ و  تسا ، ازجا  رادـقم و  ناکم و  نامز و  ياراد  دـشاب  لوصو  تخانـش و  لباق  دوخ  تاذ  هب  هک  يزیچ  ره  میتفگ  هکنانچ  . 1
.دوش یمن  هتخانش  قلاخ  دوجو  رب  قولخم  ِتلالد  یلقع  لالدتسا  قیرط  زا  زج  لاعتم 

اما دـشاب ، حیحـص  دـنوش  یم  نادـجو  هتفای و  كاردا و  دوخ  تاذ  هب  هک  ییاهزیچ  زا  یخرب  رب  تیؤر  قالطا  میریذـپب  رگا  یّتح  . 2
یعطق صوصن  یلقع و  نیهارب  میداد  حیـضوت  هکناـنچ  هکلب _  تسا ، اـنعم  نیمه  هب  زین  دـنوادخ  تیؤر  هک  تفگ  ناوت  یمن  زگره 

.دشاب یمن  هطساو  نودب  وا  تاذ  ندش  هتفای  دوهش و  يانعم  هب  زگره  لاعتم  دنوادخ  ياقل  هک  دنک  یم  تلالد 

جورخ ياّعدا  هکلب  دشاب ، هطساو  نودب  شا  یلخاد  ياوق  تافـص و  تاذ و  هب  ناسنا  ملع  دنک  تباث  هک  درادن  دوجو  یلیلد  چیه  . 3
: دیامرف یم  قلخ  ملع  ثودح  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا ، نالطبلا  یهیدب  ناکم  نامز و  زا  ملع  نیا 

(1)< ًاْئیَش َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  <َو 

.دیتسناد یمن  زیچ  چیه  هک  یلاح  رد  دروآ  ایند  هب  ار  امش  لاعتم  دنوادخ 

: دنیامرف یم  لقع  تخانش  ياه  هطساو  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

(2) .هتاذب روتسم  هدهاوشب  رهاظ  ًاضیأ  لقعلا  کلذکو 
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.تسا ناهن  روتسم و  نآ  تاذ  و  دشاب ، یم  راکشآ  مولعم و  هتخانش و  دوخ  دوجو  ياه  هناشن  هار  زا  هک  تسا  نینچ  مه  لقع 

: دنیامرف یم  و 

نم هّساـحب  اهکردـی  ملو  اـهنیاعی  ملو  ًاـسفن  هیف  ّنأ  ّرقأ  لـقعب  هلقعی  نکلو  هودـعی ، ـالف  قلاـخلا  هـفرعم  نـم  هّدـح  یلع  لـقعلا  فـقی 
(1) .ّساوحلا

رد هک  دسانـش  یم  یلقع  نامه  اب  ار  وا  هکلب  دنک  یمن  زواجت  نآ  زا  هدرک و  فوقو  دوخ  دـح  رد  دـنوادخ  تخانـش  دروم  رد  لقع 
هدرکن كاردا  ساوح  زا  کی  چـیه  اـب  هدـیدن و  ار  سفن  نآ  هچ  رگا  دراد  دوجو  یـسفن  وا  دوجو  رد  هک  تسا  هدرک  رارقا  نآ  وترپ 

.تسا

نامز و ره  رد  و  هدوبن ، صاخ  یناـکم  ناـمز و  رد  شدوجو  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  ناـکم ، ناـمز و  زا  دـنوادخ  تاذ  ندوب  رتارف  . 4
دراد و صاصتخا  نایدوجو  تدـحو  هب  اهنت  هک  تسا  ییانعم  نیا  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  روضح  يزیچ  ره  نطاـب  رهاـظ و  رد  ناـکم و 
تسا و ریداقم  ناکم و  نامز و  قلاخ  ادـخ  یحو  ناهرب و  لقع و  رظن  رد  تسا ، دـنوادخ  ِندوب  ناکم  نامز و  ياراد  هب  داـقتعا  نیع 

همه رد  هن  تسا و  ّصاخ  ینامز  رد  هن  و  اج ، همه  رد  هن  تسا و  ّصاـخ  یناـکم  رد  هن  اذـل  دوش ، یمن  هداد  تبـسن  اـه  نآ  هب  زگره 
: اه نامز 

؟ هتاذب تلق.ناکم  ّلک  یف  وه  کلذک  لاق :  < ضْرَْألا ِیف  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو   : > هّللا لوق  نع  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تلأس 
طیحم هقلخ ، نم  نئاب  وه  نکلو.کلذ  ریغو  رادـقأ  یف  لوقت  نأ  کمزل  هتاذـب  ناکم  یف  تلق  اذإف  رادـقأ ، نکامألا  ّنإ  کحیو  لاق :

(2) .ًاناطلسو هطاحإو  هردقو  ًاملع  قلخ  امب 
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: دندومرف نیمز ، رد  اهنامسآ و  رد  دنوادخ  تسوا  و  دیامرف : یم  دنوادخ  هک  مدیـسرپ  هیآ  نیا  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
!؟ دوخ تاذ  هب  مدیسرپ : دشاب ، یم  نانچ  یناکم  ره  رد  وا 

ریداقم ياراد  ار  وا  هک  دیآ  مزال  تسا  ناکم  رد  دوخ  تاذ  هب  یتفگ  نوچ  سپ  دـنریداقم  اه  ناکم  انامه  ییوگ ! یم  هچ  دـندومرف :
هطاحا و تردق و  ملع و  تسا  هدـیرفآ  هچنآ  همه  هب  تسا و  دوخ  قلخ  زا  يادـج  وا  یلاح  رد  یـشاب  هتـسناد  نآ  ریغ  اه و  هزادـنا  و 

.دراد تنطلس 

نیقی نامیا و  يانعم  اب  یفانم  نآ  ِندوب  هوحن  ود  هب  داقتعا  تسا و  یکی  ترخآ  ایند و  رد  دـنوادخ  دوجو  هب  نیقی  ناـمیا و  هوحن  . 6
.تسا ود  نآ  ندوب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

نوکی الف  هّدـض  اّهنأل  نامیإب  تسیل  باستکالا  ههج  نم  ایندـلا  راد  یف  یتلا  هفرعملاف  ًانامیإ  هیؤرلا  ههج  نم  هفرعملا  کلت  تناک  نإف 
(1)  . هّللا اوری  مل  مّهنأل  ًانمؤم  دحأ  ایندلا  یف 

اریز دوب  دهاوخن  نامیا  تسا  لصاح  باستکا  تهج  زا  ایند  رد  هک  یتفرعم  سپ  دـشاب  نامیا  تسا  تیؤر  ساسا  رب  هک  یتفرعم  رگا 
.دنا هدیدن  ار  دنوادخ  نانآ  اریز  دوب  دهاوخن  نمؤم  ایند  رد  سک  چیه  سپ  دنمه ، دض  ود  نیا 

رد ناوت  یم  هنوگچ  رگید  دشاب ، شدوخ  هب  تبـسن  يزیچ  ره  یعقاو  ِدوهـش  روضح و  اقلو ، تیؤر  نامیا و  تفرعم و  يانعم  رگا  . 7
ار يزیچ  دوجو  روضح و  تسا  نکمم  رگم  تسناد !؟ ترخآ  هب  ّصتخم  ار  نآ  لوصح  درک و  بلـس  تادوجوم  زا  ار  انعم  نیا  ایند 

!؟ درک بلس  نطاوم  زا  ینطوم  رد  زیچ  نآ  دوخ  زا 

دنوادـخ ياقل  زا  هک  ینارفاک  نمؤم و  نایم  توافت  دوش ، هتفریذـپ  اـقل  تیؤر و  ناـمیا و  تفرعم و  دروم  رد  روکذـم  ریـسفت  رگا  . 8
دهاوخ هچ  هراب  نیا  رد  دنمورحم  بوجحم و 
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!؟ دشاب یم  يزیچ  هچ  نامیا  لها  هب  نآ  صاصتخا  تهج  و  دوب !؟

ذایعلا هک _  تسا  نیا  مزلتـسم  دوش  یم  لصاح  دـنوادخ  حـلاص  ناگدـنب  يارب  ترخآ  رد  اهنت  لماک ، یئاقل  نامیا  هکنیا  ياعدا  . 9
!! دنشاب هتفر  ایند  زا  دنوادخ  هب  لماک  نامیا  هب  ندیسر  قیرط  رد  اهنت  و  صقان ، نامیا  اب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  یمامت  هّللاب _ 

ثحب لها  هفـسالف  تاملک  زین  و  هدش ، هتـشادنپ  نآرق  تایعادبا  زا  دـنوادخ  ندـش  هدـید  هلأسم  رد  هک  يدـیدج  يانعم  فشک  . 10
ملع يارب  يرگید  درف  میدق ، هفسلف  هب  تبسن  دیدج  هفسلف  ایناث  درادن ؛ ینآرق  فراعم  هب  یطبر  الوا  تسا ، هدش  هتسناد  نآ  زا  یلاخ 
نیا رد  هک  يراک  اهنت  هکلب  تسا ، هدادـن  ناـشن  دـشاب  شیوخ " تاذ  نادـجو   " و دوخ " سفن  هب  یـش ء  ملع   " زا ریغ  هک  يروضح 

دوجو تدـحو  هب  داقتعا  باب  زا  و  هتـسناد ، یکی  ار  لولعم  ّتلع و  نید ، ناهرب و  لقع و  فـالخ  رب  هک  تسا  نیا  هداد  ماـجنا  دروم 
ِهنک تقیقح و  دـبایب ، ار  دوخ  ِدوجو  ِتقیقح  سک  ره  دنـشاب ، یم  مه  نیع  هدوبن و  شیب  یکی  قـلخ  قلاـخ و  نوـچ  هک  تسا  هتفگ 

: دیوگ یم  يرتسبش  هکنانچ  تسا !! هدرک  دوهش  تیؤر و  ار  دنوادخ  تاذ  و  هتفای ، ار  ادخ  دوجو 

زورما نیبب  ار  شتافص 

اجنیا

یناوت شتاذ  ات  هک 

ادرف دید 

شقن هخسن  وت  ییوت 

یهلا

يزیچ ره  شیوخ  زا  وجب 

یهاوخ هک 

يوش نوریب  وت  وچ 

دیآ ردنا  وا 

لامج وت  یب  وت  هب 

دیامن دوخ 

چیه هنایم  رد  دنامن 
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زییمت

فراع فورعم و  دوش 

(1) زیچ کی  هلمج 

دننامه دیاب  نافرع  هفسلف و  ینابم  ساسا  رب  نیاربانب ،
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تـسا قح  دوجو  نامه  مینیب  یم  هک  يزیچ  ره  : ) تانکمملا نایعأ  یف  قحلا  دوجو  وهف  هکردـن  ام  لـک  : " هک تفگ  هفـسالفلاردص 
.دوش یمن  هدید  مشچ  هقدح  اب  دنوادخ  تاذ  دوش : هتفگ  هکنیا  هن  تسا ") هدش  رهاظ  تانکمم  نایعا  رد  هک 

تـسا دوهـشم  رـضاح و  زیچ  ره  نطاب  رهاظ و  ناکم و  نامز و  ره  رد  وا  دوجو  هک  دشاب  نیا  هیحان  زا  دنوادخ  تاذ  تیؤر  رگا  . 11
!؟ تسین مشچ  هقدح  اب  يرصب  تیؤر  لباق  دنوادخ  درک  اعدا  ناوت  یم  هنوگچ  رگید 

نادجو ای  تیؤر و  هیحان  زا  هک  یملع  و  دیآ ؛ یم  تسد  هب  یلقع  حیحص  لالدتسا  هجیتن  رد  اهنت  لماک ، نامیا  يرورـض و  ملع  . 12
نافراع هک  يدوجو  تدحو  دننام  زین  دیامن و  یم  بآ  هک  یبارس  دننام  تسین ، نیقی  مزلتسم  هدوب و  اطخ  لباق  دشاب  یش ء  دوهـش  و 

.دشاب نآ  ياعدا  ار  رگید  یخرب  هک  دنوادخ  رادید  ای  دیآ و  دوهش  رد  ار 

تسا و نکمم  ایند  رد  مه  نآ  حیحص  يانعم  درادن و  ترخآ  هب  یصاصتخا  هدش ، دراو  دنوادخ  تیؤر  دروم  رد  هک  یـصوصن  . 13
.ترخآ رد  هن  تسا و  نکمم  ایند  رد  هن  زین  نآ  لطاب  یفسلف و  يانعم  هکنانچ  ترخآ ، رد  مه 

ییانعم هب  ار  نآ  دوب  مزال  دوش ، یم  هدـید  دـنوادخ  هک  درک  یم  نیا  رب  تلـالد  احیرـص  هک  دـش  یم  دراو  یّـصن  رگا  تسا  یهیدـب 
هدـید يانعم  هب  احیرـص  هک  ار  ینارت » نل   » ِتیآ هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـشابن ؛ ینید  یلقع و  یعطق  لوصا  اب  فلاخم  هک  مینک  لیوأت 
يانعم هب  ار  نآ  میناوتب  هکنیا  ای  و  مینادب ، ایند  رد  دنوادخ  ندـید  دروم  رد  ار  نآ  ،و  هدز صیـصخت  تسا  دـبا  يارب  دـنوادخ  ندـشن 

!! مینک لیوأت  يرگید 

رد و  هتشادن ، حبش  تروص و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نیهارب  صوصن و  تایاور و  رابخا و  حیرص  یعطق و  لولدم  . 14
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.درب یپ  ناوت  یمن  وا  دوجو  هب  یلقع  لالدتسا  رکف و  قیرط  زا  هکنیا  هن  تسین ؛ لّقعت  مّهوت و  روصت و  لباق  لقع  رکف و  نهذ و 

: تسا هدمآ  نینچ  ریدغلا "  " باتک رد 

لاوحا رکنم  مرمع  لیاوا  رد  نم  تسا : هتفگ  شتافیلأت  زا  یخرب  رد  هک  دنک  یم  لقن  یلازغ " دـماحوبا   " زا هداعـسلا  حاتفم  بحاص 
.دـماحابا يا  تفگ : نم  هب  ادـخ  مدـید ! باوخ  رد  ار  ادـخ  مدـش و  دـنم  هرهب  اهباوخ  زا  هکنیا  ات  مدوب  نیفراع  تاـماقم  نیحلاـص و 

!؟ ییوگ یم  نخس  نم  اب  هک  یناطیش  وت  ایآ  متفگ :

یناسک نیشنمه  راذگب و  رانک  ار  تیاه  هوای  دماحابا  يا  تفگ : سپ  مراد ! رب  رد  ار  وت  فرط  شـش  ره  زا  هک  میادخ  نم  هن  تفگ :
.دنا هتخورف  نم  ّتبحم  هب  ار  ترخآ  ایند و  ناشیا  ما و  هداد  رارق  شیوخ  رظن  لحم  دوخ  نیمز  رد  ار  اه  نآ  هک  شاب 

مدرک و نینچ  يرآ  تفگ : سپ  .یناـشچب  نم  هب  ار  ناـشیا  هب  تبـسن  ینیب  شوـخ  ینیریـش  هک  مهد  یم  مسق  تتّزع  هب  ار  وـت  متفگ 
وـش نوریب  نآ  زا  رایتخا  اب  يوش  جراخ  نآ  زا  يراوخ  اب  هکنیا  زا  لبق  سپ  يزادرپب ، ایند  ّبح  هب  هک  تسا  نیا  ناشیا  وت و  نیب  عنام 

.نک زاغآ  نخس  ورب و  کنیا  مدناشفا  وت  رب  ار  دوخ  سدق  راونا  زا  يرون  هک 

درک و یمسبت  وا  .متفگ  شیارب  ار  مباوخ  ناتساد  هدنفاب و  فسوی  خیش  شیپ  متفر  متـسج و  ياج  زا  رورـس  یلاحـشوخ و  اب  دیوگ :
همرـس نانچ  دییأت  هلیم  هب  ار  تنورد  مشچ  ییآ  نم  هارمه  رگا  میدرب ، نایم  زا  ار  نآ  هک  دوب  ام  راک  لیاوا  ياه  هگرب  اه  نیا  تفگ :

! ینیبب دـنیب  یمن  ار  وا  سک  چـیه  هک  ار  سک  نآ  هکنیا  ات  يوشن  یـضار  مه  نآ  هب  هکلب  ینیبب ، ار  شرع  لها  شرع و  هک  مشک  يا 
! منایملاع راگدرورپ  نم  هک : يونشب  ادخ  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دننام  يور و  الاب  تلقع  روط  رب  يوش و  صلاخ  سپ 

: دیامرف یم  خساپ  رد  ق ؟ ؟  ریدغلا بحاص  و 

نم دـیوگب  غورد  هب  دـنک و  ییادـخ  ياعدا  هک  دـجنگ  یمن  ناطیـش  ناهد  رد  ایآ  مدـیمهف  یم  شاک  داب ! مالـس  وت  رب  اتِـس  دوخ  زا 
رد ییادخ  نایعدم  ریاس  هکنانچ  مراد !؟ نایم  رد  فرط  شش  زا  ار  وت  هک  متسه  ییادخ 
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لامتحا رگید  و  تسا ! ؟ ادخ  صخـش  نآ  هک  دیمهف  اجک  زا  اعدا  درجم  هب  یلاّزغ  ایآ  دنا ، هتـشاد  يا  هدنگ  ناهد  نینچ  زین  هتـشذگ 
ارچ سپ  تسا  هتفگ  نخـس  وا  اب  ادـخ  هک  درک  قیدـصت  تسناد و  تسار  ار  شباوخ  اعقاو  رگا  و  دـشاب ! ؟ ناطیـش  مه  زاب  هک  دادـن 

!؟ تخادرپن نیغورد  ياهناتساد  هب  زج  شا  هدنفاب  خیش  نوچمه  هتشادن و  رب  شیاه  ییارس  ناتساد  اه و  هوای  زا  تسد 

هتـشون گرزب  ناهانگ  هک  درک  یم  زاب  يروط  ار  وا  لد  مشچ و  هک  دش  یم  تفای  يا  همرـس  شا  هدنفاب  داتـسا  ناکد  رد  شاک  يا  و 
زا نخس  نآ و  دننام  مامح و  دزد  هّصق  دننام  عورـشم  ریغ  ياه  تضایر  همه  نآ  هک  درخن  ناج  رب  ار  " ءایحا  " دوخ باتک  رد  شیاه 

هدوب زیت  دنت و  هدنفاب  داتـسا  همرـس  ردقچ  اعقاو  .تسا  هدروآ  نآ  رد  ار  رگید  ناوارف  لیطابا  ناسل و  تافآ  باب  رد  نوعلم  دـیزی  عنم 
نآ هکنیا  ات  دـنک  یمن  افتکا  مه  شرع  لها  شرع و  ندـید  هب  هک  دـنک  یم  زاب  ار  شمـشچ  ناـنچنآ  دـنک  رثا  سک  ره  هب  هک  تسا 

! منایناهج راگدرورپ  نم  هک  دونشب  باطخ  یسوم  ترضح  دننام  و  دوش ! یمن  هدید  زگره  هک  دنیبب  ار  یسک 

هدوب کیرـش  وا  اب  مه  ادـخ  تیؤر  رد  ایآ  تسا ، هدوب  کیرـش  وا  اب  باطخ  ندینـش  رد  هک  یـسوم  اـیآ  هک  متـسنادن  رخآ  اـت  نم  و 
هدوب مزعلاولوا  يایبنا  زا  هک  نیا  اب  یـسوم  هک  دـناد  یم  رتالاب  مه  یـسوم  زا  ار  شدوخ  تانایذـه  نیا  بحاص  دـیاش  هّتبلا  و  تسا !؟

.دشاب (1) نینچ  زادرپ  لزغ  کلاس  مه  دیاب  سپ  .دید  یهاوخن  ارم  زگره  یسوم  يا  هک : تسا  هدش  باطخ  وا  هب  تسا 
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تاماقمو نیحلاصلا  لاوحأل  ًارکنم  یتیادـب  یف  تنک  هتاّفلؤم : ضعب  یف  ّیلازغلا  دـماح  وبأ  لاق _  هداعـسلا : حاتفم  بحاص  لاق  - . 1
هّللا انأ  لب  .ال  لاق  ینمّلکی ؟ ناطیّـشلا  وأ  تلق : دـماح ، ابأ  ای  هل : لاقف  .مانملا  یف  یلاعت  هّللا  تیأرف  تادراولاب ، تیظح  یّتح  نیفراـعلا 

ٌماوقأ مهو  يرظن ، ّلحم  یـضرأ  یف  مهتلعج  ماوقأ  هبحـصب  کیلعو  كریطاسأ  رذ  دـماح ! ابأ  ای  لاـق : مث  .ّتسلا  کـتاهجب  طـیحملا 
ّبحب کلغاشت  مهنیبو  کنیب  عطاقلاو  کلذ  تلعف  دـق  لاقف : .مهب  ّنظلا  نسح  درب  ینتقذأ  ّالإ  کـتّزعب  تلقف : .یّبحب  نیرادـلا  اوعاـب 

ًاحرف تظقیتساف  لاق : .لقو  مقف  یـسدق ، راونأ  نم  ًارون  کیلع  تیـضمأ  دـقف  ًارغاص ، اهنم  جرخت  نأ  لبق  ًاراتخم  اهنم  جرخاف  ایندـلا ،
نإ یلب  اهانوحمف ، هیادبلا  یف  انحاولأ  اذه  دماح ! ابأ  ای  لاقو : مّسبتف  مانملا  هیلع  تصـصقف  جاّسنلا  فسوی  خیـش  یلإ  تئجو  ًارورـسم 

راصبألا هکردت  ام ال  دهاشت  یّتح  کلذب  یضرت  مث ال  هلوح  نمو  شرعلا  يرت  یّتح  دییأتلا  دمثأب  کتریصب  رـصب  لحکأس  ینتبحص 
هّللا انأ  مالسلا < _  هیلع  یـسومل  ناک  امک  یلاعت _  هّللا  نم  باطخلا  عمـستو  کلقع  روط  یلع  یقرتو  کتعیبط ، ردک  نم  وفـصتف 

انأ لوقی : نأ  نع  ناطیـشلا  مف  قیـضی  ناک  له  يرعـش  تیل  مالـسلا !! كءرقی  هسفن  حدام  هباوج : یف  ّینیمألا  لاقف  نیملاعلا .>  ّبر 
ّهنأ يوعدلا  فرـصب  ّیلازغلا  فرع  نیأ  نمف  رهدلا ؟ فلأتم  یف  هّیبوبرلل  نیعّدـملا  هاوفأ  قضت  مل  امک  ّتسلا ، کتاهجب  طیحملا  هّللا 

عدـی مل  اذ  املف  هبطاخ  يذـلا  وه  هّللا  ّنأب  نعذأو  اـیؤرلا  قدـص  دـق  ناـک  نإو  ناطیـشلا ؟ وه  ّهنأ  دـعب  لـمتحی  مل  اذ  اـملو  هّللا ؟  وه 
جاسنلا هّیلدیـص  یف  دـجوی  ناک  هتیلو  تاهفاتلا ؟ ّالإ  هخیـش  جاسّنلا  لون  یلع  جـسنی  ملو  ریطاـسألا " رذ  : " بطوخ ب دـقو  ریطاـسألا 
هـصقک هلبق  نم  هذبحم  هعورـشم  ریغ  تاّیـضایر  نم  هئایحإ  یف  اّمم  ریبک  مثإب  ءوبی  یّتح ال  هتریـصبو  ّیلازغلا  رـصب  ّدـحت  رخآ  ٌلحک 
جاّسنلا دـمثإ  ّدـحأ  امو  .لطابلا  ریثکلا  هلاثمأ  یلإ  ناسللا  تافآ  باـب  یف  نیعللا  دـیزی  نعل  نع  هعنم  ثیدـحو  اـهریغو ، ماّـمحلا  ّصل 

امک باطخلا _  عمـسیو  راصبألا ، هکردـت  ام ال  دـهاشی  یّتح  هلوح ، نمو  شرعلا  هتیؤر  دـعب  یـضری  هب ال  لـحتکا  نم  كرتی  يذـلا 
عامسلا یف  هل  كراشملا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ّنأ  يردأ  هیاغلا ال  یلإ  انأ  و  نیملاعلا .> ّبر  هّللا  انأ  مالـسلا < _  هیلع  یـسوم  هعمس 
بطوخو لسرلا  نم  مزعلا  یلوأ  نم  وه  يذلا  یـسوم  هّللا  ّیبن  یلع  هّیبرم  هسفن  دـجی  نایذـهلا  بحاص  ّلعلو  هیؤرلا ؟ یف  هکراش  له 
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(. 160  / 11 ریدغلا ،  ) .لاّزغلا دهاجملا  کلاسلا  نکیلف  اذکه  یسوم !>  ای  ینارت  نل  زیزعلا < : هّللا  لوقب 
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هّیهاملا هلاصا  دوجولا و  هلاصا  نوماریپ  ماهوا  متشه : لصف 

(1) دوجو تلاصا  یقیقح  يانعم 

يوس هب  توعد  رب  ملاع  يالقع  ریاس  و  مهع ؟ ؟ یهلا يایبنا  یمامت  بتکم  ساسا  نونک ، ات  رـشبلا  وبا  مدآ  ترـضح  تقلخ  يادتبا  زا 
.تسا هدوب  لاعتم  راگدیرفآ  داجیا  شنیرفآ و  یپ  رد  اهنآ  ندش  دوجوم  و  ثودح ، تابثا  و  یتسه ، ناهج  تیقولخم 

و هدرک ، راکنا  ار  شنیرفآ  تقلخ و  يانعم  هدوب ، ءایـشا  یتسه  دوجو و  تلاصا  ملاع و  تیلزا  هب  دـقتعم  هتـسویپ  ناشیا ، لباقم  دارفا 
.دناهدرمش قولخم  ریغ  یگشیمه و  یلزا و  ار  ملاع  دوجو 

: هک دندقتعم  مه  نافرع  هفسلف و  لها  نایم  نیا  رد 

يدبا یلزا و  و  قولخم ) ریغ   ) هتاذل یتقیقح  هک  دراد  مان  دوجو  ِتقیقح  دراد  تلاصا  تینیع و  تیعقاو و  جراخ ، ناهج  رد  هچنآ  . 1
.دنشاب یقیقح  مدع  دوجو و  لباق  و  لاعتم ، دنوادخ  هدیرفآ  هک  یتاقولخم  ءایشا و  هن  دشابیم ،

نامه تاروطت  اه و  ینوگرگد  زا  هک  دنتسه  یفلتخم  ياه  هولجو  اه  تروص  لاکشا و  تاروهظ و  ملاع ، يایـشا  همه  تایهام و  . 2
رد و  دنوش ، یم  لصاح  تسا  دنواد  تاذ  نامه  هک  مدع  دوجو و  لباق  ریغ  يدبا و  یلزا و  تقیقح 
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يوس هب  توعد  رب  ملاع  يالقع  ریاس  و  مهع ؟ ؟ یهلا يایبنا  یمامت  بتکم  ساسا  نونک ، ات  رـشبلا  وبا  مدآ  ترـضح  تقلخ  يادتبا  زا 
.تسا هدوب  لاعتم  راگدیرفآ  داجیا  شنیرفآ و  یپ  رد  اهنآ  ندش  دوجوم  و  ثودح ، تابثا  و  یتسه ، ناهج  تیقولخم 

و هدرک ، راکنا  ار  شنیرفآ  تقلخ و  يانعم  هدوب ، ءایـشا  یتسه  دوجو و  تلاصا  ملاع و  تیلزا  هب  دـقتعم  هتـسویپ  ناشیا ، لباقم  دارفا 
.دناهدرمش قولخم  ریغ  یگشیمه و  یلزا و  ار  ملاع  دوجو 

: هک دندقتعم  مه  نافرع  هفسلف و  لها  نایم  نیا  رد 

يدبا یلزا و  و  قولخم ) ریغ   ) هتاذل یتقیقح  هک  دراد  مان  دوجو  ِتقیقح  دراد  تلاصا  تینیع و  تیعقاو و  جراخ ، ناهج  رد  هچنآ  . 1
.دنشاب یقیقح  مدع  دوجو و  لباق  و  لاعتم ، دنوادخ  هدیرفآ  هک  یتاقولخم  ءایشا و  هن  دشابیم ،

نامه تاروطت  اه و  ینوگرگد  زا  هک  دنتسه  یفلتخم  ياه  هولجو  اه  تروص  لاکشا و  تاروهظ و  ملاع ، يایـشا  همه  تایهام و  . 2
رد و  دنوش ، یم  لصاح  تسا  دنواد  تاذ  نامه  هک  مدع  دوجو و  لباق  ریغ  يدبا و  یلزا و  تقیقح 
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دوجو یقولخم  یچیه  دنتـسین و  ینیع  یعقاو و  دوـجو  هنوـگ  چـیه  ياراد  نهذ ، تـالایخ  تاـمهوت و  تشادرب و  یقلت و  زا  جراـخ 
.درادن

دوجو بتارم  زج  زین  یمود  هتبلا  هک  یهانتم  دودـحم و  دوجو  يرگید  و  یهانتمان ، قلطم و  دوجو  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  دوجو  . 3
يرگید زیچ  بلطم ) تقیقح  ساـسا  رب   ) يو دوجو  يازجا  اـی  یناـفرع ،) ریبعت  هب   ) وا تاذ  ياـه  هصح  اـی  یفـسلف ،) ریبـعت  هب   ) ادـخ

.دشابیمن

تـسا اهنآ  تیاهنیب  هعومجم  هک  دـنوادخ  دوخ  اذـل  تسادـخ ، تاذ  يازجا  اه و  هصح  بتارم و  ِتیدودـحم  ياـنعم  هب  تیهاـم ، . 4
.درادن تیهام  تیودحم و 

.تیهام تهج  زا  هن  و  دنشاب ، یم  ندرب  نیب  زا  شنیرفآ و  لباق  دوجو  تهج  زا  هن  یجراخ ، تایعقاو  ءایشا و  . 5

مه دـنوادخ  یتح  و  هدـشن ، دـیدپ  یتسین  مدـع و  زا  سپ  و  هدوبن ، داجیا  شنیرفآ و  لباق  یتیعقاو  چـیه  هکنیا  رب  لیلد  ناشیا  رظن  رد 
و تسا ، دنوادخ  دوخ  يدبا  یلزا و  دوجو  تقیقح  سفن  ایشا ، تیعقاو  هک  تسا  نیا  دنک  قلخ  يدوجوم  چیه  دناوت  یمن هتسناوتن و 

مزال وا  تاذ  ندوب  خاروس  و  ادخ ، دوجو  صقن  و  لصاح ، لیصحت  و  شدوخ ، زا  ءیش  بلـس  اهنآ  داجیا  ثودح و  مدع و  ضرف  زا 
.دیآ یم 

رظن رد  زین  دنک  تسین  مودـعم و  ار  يزیچ  دـناوت  یمن مه  دـنوادخ  یتح  تسا و  لاحم  ءایـشا  ندـش  یناف  مودـعم و  هکنیا  رب  لیلد  و 
زا یش ء  بلس  اهنآ  دوجو  عفر  مدع و  ضرف  زا  و  دنشاب ، یم  دنوادخ  يدبا  یلزا و  دوجو  تقیقح  سفن  اهنآ  هک  تسا  نیمه  ناشیا 

.دیآ یم  مزال  وا  تاذ  ندوب  خاروس  ادخ و  دوجو  تیدودحم  ناصقن و  نآ ، دوخ 

تروص لکش و  تیهام ، هک  تسا  نیا  ناشیا  رادنپ  هب  مه  تسین  مدع  دوجو و  لباق  ءایشا  تیهام  هکنیا  تلع  و 
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تفص و ناونع  هب  رگم  درادن  ار  مدع  دوجو و  هب  فاصتا  تیحالص  الصا  و  نآ ، زا  ریغ  يزیچ  هن  تسا ، ادخ  دوجو  رّوطت  نیعت و  و 
.ادخ تاذ  تروص  لکش و 

يدبا و یلزا و  یتقیقح  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  سوملم  سوسحم و  یقیقح  تینیع  یجراخ و  تیعقاو  هچنآ  ناشیا  يانبم  رب  نیاربانب 
! نیمه ینعی  مه  تاقولخم  تسا و  ینوگرگد  ریغت و  رد  نآ  ياه  لکش  اه و  تروص  اهنت  هک  نیمه ! ینعی  ادخ  تسا و  یهانتمان 

چیه نآ  زج  و  دـشاب ، یم  ءایـشا  همه  نیع  لماش و  عماج و  هک  تسا  نافرع  هفـسلف و  يادـخ  دوجو  نامه  یهانتمان ، دوجو  نیا  سپ 
.دیامن مودعم  ار  نآ  دناوتب  ای  دشاب  هدیرفآ  ار  نآ  دنوادخ  هک  درادن  دوجو  يرگید  زیچ 

(2  ) دوجو تلاصا  یقیقح  يانعم 

دنیب یم  هتـسویپ  راوطا  هب  روطتم  يدبا  یلزا و  دوجو  تقیقح  ار  ینیع  تیعقاو  هک  یـسک  هاگدـید  زا  دوجو ،"  " هلأسم هب  هاگن  هوحن 
تیدـحا تاذ  ریغ  اهنآ  یعقاو  ِتیوه  ِسفن  هب  ار  ءایـشا  و  دراد ، یهالا  يدـیحوت و  یهاگدـید  هک  یـسک  هاگن  اب  دوجو ،) تدـحو  )

.تسا توافتم  الماک  درامشیم  لاعتم  دنوادخ  تیشم  اقبا و  داجیا و  هب  یقاب  دوجوم و  قولخم و  ار  اهنآ  و  هتسناد ،

نیع ار  ءایـشا  تیهام  یهالا ، دّحوم و  صخـش  هکنیا  هچ  دـشاب ، یم  توافتم  الماک  قوف  هاگدـید  ود  ساسا  رب  زین  تیهام "  " يانعم
: دننام ینیوانع  یعقاو  قادصم  و  هدش ، دوجوم  لاعتم  قلاخ  داجیا  هب  هک  دنادیم  اه  نآ  یقیقح  مدـع  دوجو و  لباق  ِتیوه  تیعقاو و 

تسین مودعم و  ار  اه  نآ  لاعتم  دنوادخ  هچنانچ  هتبلا  و  دنشاب ، یم  ...و  ایرد  هوک ، گنس ، تخرد ، ناسنا ، يزجتم ، ثداح ، دوجو ،
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دوجو و دننام  يوناث  تالوقعم  هچ  و  ...و ، تخرد  ناسنا و  دننام  یلوا  تالوقعم  هچ  نیوانع _  نیا  زا  مادک  چـیه  قادـصم  دـیامرف 
.دوب دنهاوخن  ...و _  ثداح 

يزیچ چـیه  شدوخ  زا  ریغ  دوخ  يدوخ  هب  هک  يزیچ  تیهام و  تلاصا  زا  نخـس  الـصا  هک  تشاد  رظن  رد  الماک  دـیاب  ماقم  نیا  رد 
اب هک  تسا  نایم  رد  یتیهام  نتـشاد  تیعقاو  زا  نخـس  هکلب  تسین ، نایم  رد  مودـعم ،) هن  دوجوم و  هن  یه ، ثیح  نم  تیهام   ) تسین

یعقاو یقیقح و  قادصم  مهو  تسا ، تیهام  ئیش و  دوجوم و  دوجو و  دننام  هیناث  تالوقعم  یعقاو  قادصم  مه  دوخ ، ندش  هدیرفآ 
.دنتسه یلوا  تالوقعم  هک  ایرد  هوک و  ناسنا و  تخرد و 

یلقع تفـص  هکلب  دنرادن  یلوا  تالوقعم  نیوانع و  ضرع  رد  يدوجو  قادصم و  جراخ  رد  هک  دنتـسه  يا  یناعم  هیناث ، تالوقعم  )
مان هب  يزیچ  اما  میراد  یلوا ) تالوقعم   ) ادـخ ایرد و  هوک و  ناسنا و  تخرد و  جراخ  رد  ام  ینعی  دنـشاب ، یم  یلوا  تالوقعم  نامه 

(. دشاب ادخ  ناسنا و  ایرد و  تخرد و  هوک و  نامه  زا  ریغ  هک  میرادن  هیناث ) تالوقعم   ) ناکما ای  بوجو  ای  دوجو 

هک دوش  یم  هدرمش  یضحم  دوجو  تقیقح  نیع  یجراخ ، يایـشا  تیعقاو  راچان  هب  ینافرع ، یفـسلف و  هاگدید  رد  دوجو ، هلأسم  رد 
شنیرفآ و نودب  ءایـشا  و  تسا ، ثداح  قولخم و  ملاع  : " تفگ ناوت  یمن  زگره  ناشیا  هاگدید  ساسا  رب  اذل  تسین ، مدع  لباق  اتاذ 

". دنوش یم  دوبان  مودعم و  تادوجوم  همه  دیامرف  هدارا  دنوادخ  هچنانچ  : " هکنیا ای  و  دنا ،" هدوبن  دوجوم  لاعتم  دنوادخ  داجیا 

تلاصا هب  لـئاق  هک  یناـسک  و  هدوبن ، نییبت  لـباق  قولخم  قلاـخ و  تیریغ  راـکنا  و  تقلخ ، یفن  اـب  زج  دوجو ،" تلاـصا   " نیا رباـنب 
هکنیا نودب  دنشاب ، هتشاد  لوبق  اعقاو  ار  لعج  شنیرفآ و  تقلخ و  يانعم  رگا  دنشاب  یم  دوجو 

276 ص :
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.دنرادن یفالتخا  چیه  نانآ  اب  دنا و  هتفریذپ  ینشور  هب  ار  نافلاخم  هدیقع  عقاو  رد  دنشاب  هجوتم  ناشدوخ 

لوبق تسا  هدومرف  تقلخ  ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  یعقاو  ییاهزیچ  ناونع  هب  ار  ءایشا  زگره  يدوجو  تلاصا  زین  تیهام  هلأسم  رد 
تقیقح زج  دنماهوا و  لایخ و  باوخ و  افرـص  تایهام  : " دیوگ یم  فیراعت ) یخرب  لخادت  زا  رظن  فرـص  اب   ) یهاگ هکلب  درادـن ،

". تسین راک  رد  يزیچ  دوجو 

". دنا يدبا  یلزا و  دحاو  تقیقح  نامه  فلتخم  تاروطت  اه و  هولج  تایهام  : " دیوگ یم  یهاگ  و 

". دنوش یم  هتفرگ  دوجو  تقیقح  فلتخم  بتارم  زا  هک  دنتادوجو  دودح  تایهام  : " دیوگ یم  هاگرگید 

ناشیا رظن  رد  هک  دوجو _  تقیقح  هب  مئاق  و  دـنوادخ ، تاذ  رد  تباث  نایعا  ادـبا  الزا و  ار  تایهام  رگید  یهاگ  ناـیدوجو  تلاـصا 
.دنرامش یم  تسین _  يرگید  زیچ  ادخ  زج 

هنوگ ره  هکلب  دنا ، هدربن  دوجو  زا  ییوب  ادبا  الزا و  و  هدوبن ، يزیچ  چـیه  ناشدوخ  زج  هک  دنرامـش  یم  یتایهام  ار  اهنآ  هاگرگید  و 
...و نآ  ریغ  هن  هدوب  دوجو  تقیقح  زا  يروطت  تروص و  دوش  ضرف  اهنآ  يارب  هک  يدوجو 

رد دراد ؟ جراخ  اب  یعقاو  تبـسن  ای  تسا  نهذ  هتخاس  ًالماک  اـیآ  ...يراـبتعا  رما  نیا  ...تسا  يراـبتعا  تیهاـم  دوش  یم  هتفگ  یتقو 
: تسا هدش  هداد  باوج  دنچ  لاوس  نیا  هب  خساپ 

( افرع لوق   ) .ایرد هب  تبسن  جاوما  لثم  .دنتسه  یهلا  یصخش  دحاو  دوجو  تاروهظ  تایهام 

( هیاهن رد  یئابطابط  همالع  ترابع   ) نهذ رد  تسا  شددعتم ) قیداصم  اب   ) دوجو روهظ  تیهام 

( نآ دننام  يرجش و  يرجح , دوجوب  سیل  زا : تسا  ترابع  ناسنا   ) .تسا دوجو  دافن  دح و  تیهام 

( حابصم هللا  تیآ  ترضح  هاگدید   ) .نهذ رد  تسا  دوجو  دح  روهظ  تیهام 
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(1)( یضایف داتسا  هاگدید   ) .تسا یجراخ  دوجو  نتم  هوحن  تیهام 

حـضاو يانعم  نامه  اهنت  نافرع ، هفـسلف و  ینابم  اب  قفاوم  ریـسفت  و  افرع ، هفـسالف و  همه  اردص و  الم  دارم  هک  تسا  یهیدب  مییوگ :
نایب ررکم  هنوگ  هب  ار  بلطم  نیا  دهاوش  و  درادن ، هفـسالف  تارابع  و  هفـسلف ، ینابم  هب  یطبر  چـیه  لاوقا  هیقب  و  تسا ، لوا  نالطبلا 

.میا هتشاد 

رد .تسا و  یکی  انیع  دوجو " تدـحو  هدـیقع   " اب دوجو " تلاصا   " هدـیقع هک  تسا  نشور  نایدوجو ، تدـحو  هاگرظن  هب  هجوت  اب 
هدـش هتفرگ  رظن  رد  يا  هنوگ  هب  هرداـصم ، ضرف و  شیپ  تروص  هب  دوجو  تدـحو  تلاـصا و  زین ، تیهاـم " ندوب  يراـبتعا   " دروم

میلـست هاگآ  دوخان  روط  هب  یـسک  ره  و  هدوب ، نالطبلا  یهیدـب  یفـسلف  دوجو  تلاصا  راکنا  تقلخ و  هب  داـقتعا  هجیتن ، رد  هک  تسا 
.ددرگ دوجو " تدحو  تلاصا و   " هب نیلئاق  لطاب  هیرظن 

دراوم زا  يرایـسب  رد  هک  يروط  نامه  ...تفرگ  یم  ماهلا  افرع  دـئاقع  ءارآ و  زا  ...دـش  دوجو  تلاصا  هب  لئاق  هک  نیهلاـتملا  ردـص 
دوـجو و لـئاسم  ...تسناد  دوـجو  تلاـصا  رکتبم  ناوـت  یمن  ار  نیهلاـتملا  ردـص  اذـه  یلع  ...هدرک  دـییات  ار  اـفرع  هـیرظن  زین  رگید 

کی زا  تسا  نانوی  میدق  هفسلف  هب  دنتـسم  هک  هزادنا  نآ  زا  شیب  دوجو  ککـشت  دوجو و  تلاصا  اهنآ  یـساسا  هلئـسم  ود  صخالاب 
(2) .هدش ادیپ  نیملکتم  دئاقع  اب  هزرابم  هجیتن  رد  رگید  فرط  زا  تسا و  افرع  هیرظن  هب  دنتسم  فرط 

: دیازفا یم لماک  ناسنا  باتک  هتبلا 

رد لماک  ناسنا  بتکم  نیا  رد  ...تسا  دوجو  تدحو  اه  نآ دیحوت  ...افرع 

278 ص :
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(1) .تسادخ ِدوخ  یقیقح ، لماک  ناسنا  الصا  دوش ؛ یم  ادخ  نیع  رخآ 

: دنیوگب هک  دنهد  هئارا  نیا  رد  ار  نایفوص  اب  دوخ  داقتعا  توافت  دنـشوک  یم  یهاگ  نافرع  هفـسلف و  لها  یخرب  اردصالم و  هچرگ 
، دنرادن لوبق  تادوجوم  ریاس  يارو  يدوجو  وا  يارب  دنناد و  یم  یتسه  ملاع  نیع  ار  ادـخ  دوجو  هفوصتم ) هلهج   ) لهاج نایفوص  "

لوـبق یتـسه  ملاـع  تادوـجوم  ریاـس  يارو  يدوـجو  وا  يارب  میناد  یم  ءایـشا  نیمه  نیع  ار  دـنوادخ  دوـجو  هکنیا  نیع  رد  اـم  اـما 
دحاو یهانتمان و  تقیقح  کی  هب  رـصحنم  ار  دوجو  ناـفرع ، هفـسلف و  لـها  ریاـس  دـننام  اردـصالم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  اـما  میراد ،"

، ماجرفان روکذم ، ششوک  هک  تسا  نشور  الماک  درامـش ، یم  لاحم  ار  نآ  ضرع  رد  يرگید  زیچ  ره  دوجو  و  دناد ، یم  یـصخش 
.دشابیم رامش  یب  دراوم  رد  اردصالم _  دوخ  زین  و  نافرع _  هفسلف و  لها  نشور  تاحیرصتو  ینابم  فالخ  رب  و 

افرع هفسالف و  تارابع  ینابم و  زا  يا  هنومن 

تارابع رد  نافرع  هفـسلف و  جـیاتن  زا  يا  هنومن  دوجو ، تدـحو  اب  نآ  هطبار  دوجو و  تلاصا  رتهب  مهف  يارب  ثحب ، همادا  زا  لـبق  اـم 
: میروآ یم  ار  افرع  هفسالف و 

(2) .تسین نوریب  وا  زا  زیچ  چیه  تساهزیچ ؛ همه  دوجولا  بجاو 

(3) .تسا اه  نآ  نیع  دوخ  و  درک ، رهاظ  ار  ایشا  هکنآ  هزنم 

279 ص :

.168 لماک ، ناسنا  يرهطم ، یضترم  - . 1
(. 2/368 رافسا ، .ءایشألا ( نم  ءیش  هنع  جرخی  ال  ءایشألا ، ّلک  دوجولا  بجاو  - . 2

(. یبرع 2/459 نبا  يدلج " ، تاحوتف 4   )" .اهنیع وهو  ءایشألا  رهظأ  نم  ناحبس  - . 3
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(1)! تسا دننامه  ياراد  قلخ  نامه  هزنم ، دنوادخ  انامه 

(2) .تسا هدش  رهاظ  ناویح  رخ و  تروص  هب  هک  تسا  نامه  یهلا ] تاذ   ] نآ اقیقحت 

(3) .تسا دوخ  قلخ  تقیقح  تیوه و  نیع  هکلب  دوخ ، قلخ  تروص  هب  وا 

امکح زا  کی  چیه  اذـل  ...تسا  قح  تیوه  تقیقح و  نیع  ناسنا  تیوه  تقیقح و  هکلب  .تسا  قولخم  دوخ  بر  تروص  رب  ناسنا 
(4) .هیفوص رباکأ  یهلا و  لسر  رگم  دنتفاین  عالطا  نآ  تقیقح  سفن و  تفرعم  رب  املع  و 

(5) .دنیب یم  يزیچ  ره  نیع  هکلب  يزیچ ؛ ره  رد  ار  قح  فراع 

مدع وا  زج  تسین و  شیب  یکی  زج  اریز  ...موهوم  قلخ  تسا و  دوهشم  قح 

280 ص :

، هداز نسح  میکح ، فراع و  هاگدـید  زا  تدـحو  78 ؛ ، 30 مکحلا ، صوصف  یبرع ، نبا   ) .هّبـشملا قلخلا  وـه  هّزنملا  ّقـحلا  ّنإ  - . 1
(. 2/88 رافسا ، یبرع ؛ نبا  زا  لقن  هب  ، 76 1362ش ،

ّلکل ّنإ  رگید : هخسن  رد  (. 252 مکحلا ، صوصف  رب  يرـصیق  حرـش   ) .ناویحلاو رامحلا  روصب  رهاظلا  یه  هّیهلإلا ] تاذلا   ] اّهنإ - . 2
.ناویحلاو دامجلا  روصب  هرهاظلا  یه  اّهنأل  هّیهلإلا ، تاذـلا  مزلی  اّمم  اهریغو  هدارإو ، ًاقطنو  ًاملعو  هایح  ًاناویح ، وأ  ناک  ًادامج  یش ء ،

(. 726 يرصیق ، حرش  يرصیق ، صوصف ، حرش  )
ّیبیعش 286. صف  مکحلا ، صوصف  یبرع ، نبا  - . 3

ّالإ اهتقیقحو  سفنلا  هفرعم  یلع  ءاملعلاو  ءامکحلا  نم  دـحأ  رثع  ام  اذـهلو  هتقیقحو  هتّیوه  نیع  وه  لب  هقلخ ، هتروص  یلع  ّهنإـف  - . 4
(. 311 یلمآ ، هداز  نسح  ممهلا ، دمم  همجرت  حرش و  اب  125 ؛ مکحلا ، صوصف  یبرع ، نبا  : ) هّیفوصلاو لسرلا  نم  نّویهلإلا 

حرش لاس 1366 ؛ ، 192 مکحلا ، صوـصف  یبرع ، نبا   ) .ءیـش ّلـک  نیع  هاری  لـب  ءیـش  ّلـک  یف  ّقـحلا  يری  نـم  فراـعلا  ّنإ  - . 5
(. 96 يرصیق ،
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(1) .تسا

ود نآ  نیب  یتریاغم  چـیه  تسوا ، تاذ  نیع  ام  تاذ  اریز  میا ، هدرک  دوهـش  ار  نامدوخ  مینک  یم  دوهـش  ار  دـنوادخ  ام  هک  یماگنه 
تاذ دنک ، یم  دوهـش  ار  ام  وا  هک  یماگنه  و  ...تسا ؛ تروص  نودـب  وا  میا و  هدـمآرد  تروص  نیا  هب  ام  هک  نیا  زج  درادـن  دوجو 

(2) .دنک یم  هدهاشم  تسا _  هدرک  روهظ  هدمآرد و  ام  تروص  هب  هتفای و  نّیعت  هک  ار _  شدوخ 

دییادخ دییادخ  راک  بلط  هک  نانآ 

دییامش دییامش  ، تسین امش  نوریب ز 

شرف یهگ  شرع و  یهگ  دیتافص ، دیتاذ و 

دییانف (3) هزنم ز  دییاقب و  نیع  رد 

(4) .كاخ اب  تشخ  و  خی ، اب  تسا  بآ  ّتیعم  نوچ  هکلب  مسج ، اب  تسا  مسج  ّتیعم  نوچ  هن  هدنب  اب  هناحبس  قح  ّتیعم 

...ملاوع عیمج  رد  دوجولا  هقیقح  هلاـصالاب و  دوـجو  تسین ..." يزیچ  ادـخ  زا  ریغ  : " متفگ نم  تسادـخ ." گـس  نیا  : " متفگن نم 
(5)! یلاعت كرابت و  تسوا 

(6) .تسوا ِدوخ  ملاع  همه 

هنم ّذشی  الو  یش ء  هنم  ولخی  هک ال  ثیح  هب  تسا  قح  دمص  هک  یهانتم  ریغ 

281 ص :

.2/89 یلمآ ، هداز  نسح  راثآ  رثآم  [1 - . ] 1
( هَسفن َدِهش   ) ّقحلا يأ  انَدهش ) اذإ  ...قالطإلاو و( نّیعتلاب  ّالإ  امهنیب  هریاغم  ال  هتاذ ، نیع  انتاوذ  ّنأل  انَسوفن ) انْدهش  هانْدهش  اذإف  - . ) 2

(. 389 مکحلا ، صوصف  حرش   ) .انتروص یف  ترهظو  تنّیعت  یّتلا  هتاذ  يأ 
.269  / 1371 مهد ، پاچ  يزیربت ، سمش  ناوید  تایلک  - . 3

ش 44. فراعم ، هلجم  دمحم ، نیدلا  سمش  یجور ، - . 4
.515 درجم ، حور  ینارهت ، ینیسح  - . 5

.158، یجیهال زار  نشلگ  حرش  - . 6
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(1) .هرذ راشعأ  رشع  رشع  لاقثم 

(2) .دیآ یمرد  نوگانوگ  فلتخم و  ياه  تروص  هب  وا  دوخ  هک  ددرگ  یم  زاب  نیا  هب  دنوادخ  هضافا  تیلع و  يانعم 

؟(3) دنام دهاوخ  وا  ریغ  ضرف  يارب  ییاج  هنوگچ  سپ  تسا ، هدرک  رپ  ار  دوجو  مامت  یهانتمان  انامه 

زیچ کی  تسه  وا  وت و  ام و  نم و 

(4) زییمت چیه  دشابن  تدحو  رد  هک 

دوهشلا هلحرم  یف  طبرلاو 

(5) دوجولا بجاو  روهظ  نیع 

(6)! تسا یمرگرس  يارب  ناکما  رد  ثحب  تسا و  بوجو  تسا  دوجو  راد  رد  هچ  نآ  يرگنب  تقد  هب  نوچ 

تسه دوجو  کی  نوچ 

دمص بجاو و  دوب  و 

؟(7) تسیچ هناسف  نانخس  همه  نیا  نکمم  زا 

تشاذگن ناهج  رد  ریغ  شتریغ 

(8)! دش ایشا  هلمج  نیع  مرجال 

(9) .دشاب یم  لایخ  مهو و  قلخ ، و  تسا ؛ قح  نامه  دوش  یم  هدید  هچ  نآ

282 ص :

لاس 1373. ، 46 نسح ، هداز ، نسح  ّقحلا ، ّهنإ  - . 1
(. 54 اردص ، الم  رعاشم ،  ) .هراوطأب لّوألا  أدبملا  رّوطت  یلإ  هضافإلاو  هّیّلعلا  تعجر  - . 2

هفـسلفلاو اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هللا ،  دـبع  یلمآ ، يداوج   ) .هریغ ضرفل  لاجملا  نیأف  ...هّلک  دوجولا  ألم  دـق  یهانتملا  ریغ  ّنإ  - . 3
(. نیدرورف 1374  36 هّیهلإلا ،

.يرتسبش - . 4
.یناپمک - . 5

.107 مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 6
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.1/72 یلمآ ، هداز  نسح  راثآ  رثآم  - . 7
.يرتسبش - . 8

(. 715 مکحلا ، صوصف  حرش   ) .موهوم قلخلاو  دوهشملا ، وه  ّقحلا  - . 9
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(1) .دشاب یمن  وا  زا  ادج  سپ  تسوا  تاذ  هحشر  دشاب  ادخ  ریغ  هچ  ره 

زا زایتما  رما  و  دننک ، یم  زین  یلومـش  هطاحا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  هطاحا  لیبس  رب  ای  و  لباقت ، لیبس  رب  ای  تسا  روصتم  هجو  ود  رب  نّیعت 
يزیچ لـباقم  رد  وا  و  تسین ، يزیچ  وا  لـباقم  رد  هک  اریز  تسا  مود  مسق  لـیبق  زا  یلاـعت  بجاو  نّیعت  ...تسین  ردـب  هـجو  ود  نـیا 

نآ زا  لک  ّزیمت  نوچ  شنودام ، هب  لماش  طیحم و  ّزیمتم  ّزیمت  نّیعت و  ...هک  نیا  بلطم  هصالخ  ...دـشاب  هتـشاد  یلباقت  ّزیمت  ات  تسین 
(2) .تسا نینچ  ضورفم  ياوسام  اب  قیاقحلا  هقیقح  تبسن  ...تسا و  لک  هک  ثیح 

دنبآ و رهاظم  جاوما ]  ] اه نکش  هک  تسوا  ياه  نکش  ایرد و  بآ  تفگ  ناوت  قیقحت  لها  کیکشت  رد  بیرقت  ناونع  هب  هک  یلیثمت 
(3) .تسا جاوما  رغص  مظع و  رد  توافت  دنتسین و  بآ  زج 

(4)! شابم ربخ  یب  لک  زا  ءزج ، يا  ایب  ...ینم  ءزج  وت  تروص ، هب  هناگیب  يا  هک  تسا  نیمه  ایبنا  توعد 

یلامک يوس  دوخ  صقن  دح  ز 

(5) یلاحترا رد  دوخ  لک  يوس  هب 

هک تسا  نیا  تقیقح  یلو  تسا  راوشد  نخس  نیا  ندینش  نتفگ و  دنچ  ره  دنقح ، يامـسا  زا  مسا  کی  رهظم  تانکمم ، زا  کی  ره 
(6)! تسا ّلضم " ای   " مسا رهظم  مه  ناطیش 

قح تاذ  زج  يزیچ  تسا  دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  تسا  دوجوم  هچ  نآ 

283 ص :

39 ِهیهلـالا ، هفـسلفلاو  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  هللا ،  دـبع  یلمآ ، يداوج   ) .هنع ًاـنئابم  ًارمأ  نوکی  ـالف  هضیف ، وهف  هادـع  اـم  ّلـک  - . 1
(. نیدرورف 1374

.نسح هداز ، نسح  میکح ،" فراع و  هاگدید  زا  تدحو  - . 2
لاس 1373. ، 50 قحلا ،" هنا   " هلاسر نسح  هداز ، نسح  - . 3

.162  / 1 یسمش ،  1377 تالاقم ، يزیربت ، سمش  - . 4
.87 ماجنا ، زاغآ  رب  هقیلعت  یلمآ ، هداز  نسح  - . 5

.ینارعش هلاسر  زا  لقن  هب  ، 68 نسح ، هداز ، نسح  ّقحلا ،" هنإ  - . " 6
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هولج ار  دوجوم  رهاظ  هب  قئاقح  همه  دـیاب   (1) .تسین دوجوم  یتسه  هنهپ  رد  وا  تایلجت  دـنوادخ و  تاذ  زج  يزیچ  الـصا  و  تسین ،
(2) .دزادرپ یم  يرگ  هولج  هب  دودحم  نیعم و  بلاق  رد  تاقولخم و  سابل  رد  هک  تسناد  اتکی  دوجو  نآ  زا  ییاه 

(3) .تسا هدرک  شبات  اج  نآ  زا  تارذ  مامت  ...دنا  هدوب  جردنم  تاذ  ماقم  رد  ایشا  مامت 

کی تسه  هچ  ره  هکلب  میرادـن ، دوجو  ود  ام  ینعی  تسا ، اه  ناسنا  تاناویح و  تاتابن و  تاداـمج و  دوجو  نتم  لاـعتم  قح  دوجو 
دوجو و  نامـسآ ، دوـجو  زا  ریغ  نیمز  دوـجو  هک  نیا  هن  تسا ، هدرک  روـهظ  نوگاـنوگ  ياـه  هزادـنا  بلاوـق و  رد  هک  تسا  دوـجو 

(4) .دشاب هدوب  لاعتم  قح  دوجو  زا  ریغ  نامسآ 

نیا رد  ام  همه  هرخالاب  هک  تسا  بیجع  هچ  .میرادـن و  یفلا  الـصا  مییوگب  میوشب و  یطـسفوس  ادـتبا  نامه  زا  هک  تسا  تحار  هچ 
ادخ و  تسا ، ادخ  رخآ  لوا و  فرح  .ادخ  تسادخ و  طقف  .دنتسه  نارگید  هن  میتسه و  ام  هن  مییوگب  میوش و  یطـسفوس  دیاب  ریـسم 

تینیع دوجو ، تدحو  زا  ام  دارم   (5)! دوش یم  تحار  درادن و  ینارگن  چیه  ناسنا  رگید  دعب  هب  نآ  زا  .دنک  یم  ییادـخ  دراد  تسا 
یمن هک  دـنیب  یم  نوچ  و  دراد ، ار  تاذ  ماقم  ات  ندیـسر  تیلباق  ناسنا   (6)! تسا لاعتم  قح  دوجو  اـب  نامـسآ  دوجو  نیمز و  دوجو 

الاب شدوخ  اذل  دنک  شدوخ  ار  تاذ  دروایب و  نییاپ  ار  تاذ  نآ  دناوت 

284 ص :

.2 نیسح ، یقاشع ، نیقیدص ، ياه  ناهرب  - . 1
نیسح 223. یقاشع ، نیقیدص ، ياه  ناهرب  - . 2

.ناهفصا یکدوخن  فلؤم  ردپ  زا  لقن  هب  ، 164  _ 163 اه ، ناشن  یب  زا  ناشن  يدادقم ، - . 3
.124 یلمآ ، يدمص  دوواد  همکحلا ، هیاهن  حرش  - . 4

.15 یلمآ ، يدمص  دوواد  همکحلا ، هیاهن  حرش  - . 5
.115 یلمآ ، يدمص  دوواد  همکحلا ، هیاهن  حرش  - . 6
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(1)! دوش یم  وا  دور و  یم 

(2) .ایرد جاوما و  ریظن  دندح  یب طباور  نوؤش و  نوچ  ...تانکمم 

یم رارق  ایرد  رد  هرطق  هک  روط  نامه دشاب ، بجاو  تاذ  نورد  رد  ام  ياه  تاذ ندـش  جردـنم فدـه ، نیرتدـنلب  هک  تسا  هتـسیاش 
(3) .دبای

زگره تسا  دنوادخ  اهنآ  دِجُوم  ریغلاب و  دوجوم  نارگید  تسا و  تاذلاب  دوجوم  دنوادخ  هکنیا  هب  ادخ  رد  دوجو  رصح  ریسفت  اما  و 
هن ضرع و  دـننام  دراد  یطبار  دوجو  هن  یلاعت  بجاو  هب  تبـسن  ناـهج  ْناـفرع ، رد   (4) .تسین گنهامه  دوجو  یـصخش  تدحو  اب 

اهنت دوجو  یـصخش  تدـحو  ساسا  رب  اریز  درادـن ، يدوس  هرـس ) سدـق   ) نیّهلأتملا ردـص  رارـصا  فرح و  دـننام  دراد  طبار  دوجو 
چیه  (5) .تسین وا  يارب  يرگید  قادـصم  زگره  دـشاب و  یم  لقتـسم  هک  تسا  بجاو  انامه  تسا  دوجو  موهفم  يارب  هک  یقادـصم 

(6) .تسا مودعم  هراومه  وا  هجو  زج  هچره  تسین و  دنوادخ  زج  يدوجوم 

: دیوگ یم  هک  نانچ  میناد ، یم  لاحم  ار  نیضیقن  عامتجا  ام  هک  دنک  یم  اعدا  نایدتبم  يارب  نافرع  هفسلف و 

یفسلف نیهارب  تالالدتسا و  هدافتسا  دروم  هک  تسا  يا  هدمع  فراعتم " لصا   " ود تیعقاو " تابثا   " لصا و  ضقانت " عانتما   " لصا
ریس و هک  تسا  یلصا  لاب  ود  هلزنم  هب  لصا  ود  نیا  تقیقح  رد  .دریگ  یم  رارق 

285 ص :

.86 یلمآ ، يدمص  دوواد  همکحلا ، هیاهن  حرش  - . 1
.1/72 راثآ ، رثآم  یلمآ ، هداز  نسح  [2 - . ] 2

.ق 87.  1426 ّقحلا ، یلا  قلخلا  نم  يردیح ، لامک  دیس  - . 3
.65  / 1 دعاوقلا ، دیهمت  ریرحت  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 4
.72  / 1 دعاوقلا ، دیهمت  ریرحت  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 5

.395  / 3 دعاوقلا ، دیهمت  ریرحت  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 6
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(1) .دزاس یم  رسیم  یتسه  روانهپ  هنحص  رد  ار  هلقاع  هوق  یفسلف  زاورپ 

: دیوگ یم  دنک و  یم  راکنا  ار  كاردا  مهف و  ناهرب و  لقع و  ياضتقم  احیرص  دوهش ، فشک و  یهاو  هناهب  هب  رگید  فرط  زا  و 

نیا رد  یلو  .دوش  یمن  لولعم  تسا  تلع  هک  یتروص  رد  یجراخ  تاذ  نیع  ینعی  دحاو  یش ء  يرظن  لقع  رد  هکنیا  نخس  هصالخ 
نیـضیقن عماـج  نیدـض و  هب  فصتم  دادـضأ و  عـمجم  تاذ ، هک  تسا  نیا  تسا  دوهـش  فـشک و  مکح  هک  یلقع  مکح  قوـف  رظن 

(2)! لولعم مه  تسا و  تلع  مه  ...يراب  تاذ  ...تسا 

یلزتعم هک  دیحوت  يانعم  هن  تسا  ندش  فلتخم  نوؤش  روص و  ياراد  تیّلع  هک  نادرگرب  انعم  نیا  هب  ار  نآ  اما  نک  مکح  تیّلع  هب 
(3)! تسا دقتعم  نآ  هب 

، درامش یم  نونجم  نادان و  قمحا و  ار  بلاطم  نیا  نافلاخم  و  دناد ، یم  تدابع  هتسیاش  ار  وا  رون  و  رون ، ياراد  ار  ناطیش  اردصالم 
: دیوگ یم  و 

عمجم ادخ  دنسانش ...! یمن  نالماک  زج  ار  نیا  و  تسا ، یهلا  مسا  زا  شرس  و  یهلا ، تقیقح  زا  شلـصا  ملاع  رد  زیچ  همه  هک  نادب 
اهزیچ نیا  نم  بیبح  دنیوا ...! تافـص  یلجت  ياه  لحم  ءامـسا و  رهاظم  ایـشا  همه  و  تسا ، زیچ  همه  تشگزاب  لحم  و  تادوجوم ،

بنج و هب  رارسا  نیا  ندینش  زا  اه  هناوید  اه و  قمحا  هتسد  و  دمهف ، یمن  ار  اه  نیا  ناهذا  هک  میدیسر  یبلاطم  هب  هک  مهفب  بوخ  ار 
رهاظ ناطیش  رون  رگا  و  تسادخ ، تزع  ران  زا  ناطیش  رون  انامه  تسا : هتفگ  هک  ار  ینخس  مهفب  و  دنیآ ! یم  شوج 

286 ص :

.484  / 6 راثآ ، هعومجم  یضترم ، يرهطم ، - . 1
.493 ممهلا ، دمم  نسح ، هداز ، نسح  - . 2

(. 301  / 2 رافسا ، ! ) ّیلزتعملا هلوقی  امک  ًالثم  دیحوتلا  نّؤشتلا ال  اّهنأب  اهیف  فّرصت  نکلو  هّیّلعلاب  مکحاف  - . 3
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(1)! دندیتسرپ یم  ار  وا  قیالخ  همه  دش  یم 

کی تسه  هچ  ره  هکلب  میرادـن ، دوجو  ود  ام  ینعی  تسا ، اهناسنا  تاناویح و  تاـتابن و  تاداـمج و  دوجو  نتم  لاـعتم  قح  دوجو  )
دوجو و  نامـسآ ، دوـجو  زا  ریغ  نیمز  دوـجو  هک  نیا  هن  تسا ، هدرک  روـهظ  نوگاـنوگ  ياـه  هزادـنا  بلاوـق و  رد  هک  تسا  دوـجو 

هدوب و اهتنم  یب  زین  ایـشا  قیاقح  مهف  سپ  تسا  اهتنم  یب  یتسه  قیاقح  هک  اجنآ  زا  (. ( دـشاب هدوب  لاـعتم  قح  دوجو  زا  ریغ  نامـسآ 
هک نیا  ای  و  دنتـسین ، دوخ  ندوب  دوجوم  هب  لئاق  الـصا  هک  اه  یطـسفوس  نوچمه  دروآ  نابز  هب  ار  فلا  دیابن  ای  .دراد  همادا  نانچمه 

یفلا الـصا  مییوگب  میوـشب و  یطـسفوس  ادـتبا  ناـمه  زا  هک  تسا  تحار  هچ  .داد و  همادا  ار  نآ  دـیاب  نادـب  ندوـمن  رارقا  ضحم  هب 
طقف .دنتسه  نارگید  هن  میتسه و  ام  هن  مییوگب  میوش و  یطسفوس  دیاب  ریـسم  نیا  رد  ام  همه  هرخالاب  هک  تسا  بیجع  هچ  .میرادن و 

درادن و ینارگن  چیه  ناسنا  رگید  دعب  هب  نآ  زا  .دنک  یم  ییادخ  دراد  تسا  ادخ  و  تسا ، ادخ  رخآ  لوا و  فرح  .ادخ  تسادـخ و 
هک نیا  لیلد  هب  میبای  هار  مه  لولعم  هب  تلع  زا  میرادن  دصق  هکلب  میـسرب  تلع  هب  لولعم  زا  میهاوخ  یمن  اهنت  هن  ). ) دوش یم  تحار 

لاعتم قح  دوجو  اب  نامـسآ  دوجو  نیمز و  دوجو  تینیع  دوجو ، تدحو  زا  ام  دارم  (. ) میتسین ادج  لولعم  تلع و  هب  دقتعم  الـصا  ام 
لئاق ود  ره  فراع  فوسلیف و  (. ) تسا

تیلباق ناسنا  (. ) دـنا یلـصا  هفـسالف  نانیا  دـنفوسلیف و  یهلا  نالوسر  جـجح و  همه  همئا و  ءایبنا و  مامت  ...دنتـسه  دوجو  تدـحو  هب 
یم الاب  شدوخ  اذل  دنک  شدوخ  ار  تاذ  دروایب و  نییاپ  ار  تاذ  نآ  دـناوت  یمن  هک  دـنیب  یم  نوچ  و  دراد ، ار  تاذ  ماقم  ات  ندیـسر 

(2) (. تسا تاذ  تنج  تنج ، نیا  هک  یتنج ،" یلخداو   " دیامرف یم  هک  اج  نآ  ات  دراد  تاجرد  تانج  (. ) دوش یم  وا  دور و 

287 ص :

.173 _ 172 بیغلا ، حیتافم  - . 1
115؛ 111 ؛  _ 110 15 ؛ 124 ؛ تاحفص : یلمآ ، يدمص  دوواد  همکحلا ، هیاهن  حرـش  ات 6 :  1 بیترت : هب  قوف  بلاطم  كرادـم  - . 2

.79 یلمآ ، يدمص  هللا ، یلا  کلاس  بادآ  ( 7 86 ؛ 47 ؛
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: میهد یم  همادا  ار  نآ  يانعم  دوجو و  تلاصا  ثحب  نافرع ، هفسلف و  صوصن  تارابع و  یخرب  نایب  زا  سپ  کنیا 

(3  ) دوجو تلاصا  یقیقح  يانعم 

: دنراد يروصت  نینچ  یفسلف  دوجو  تلاصا  يانعم  دروم  رد  ثحب  لها  یخرب 

تیعقاو ياراد  یکی  اهنت  ود ، نیا  زا  .تیهام  تسا و  دوجو  زا  بکرم  جراخ _  رد  هن  یلقع _  لیلحت  رد  ینیع ، یعقاو و  دوجوم  ره 
.تسا دوجوم   (1) یلوا ضرع  هب  ای  عبت  هب  يرگید  تسا و  ینیع 

دوجو ضرع  هب  اه  نآ  رب  تیهام  ناونع  قدـص  دـندوجو و  تاذـلاب  قادـصم  ینیع ، تایعقاو  یجراخ و  يایـشا  ایآ  دـید  دـیاب  لاح 
یم تیهاـم  ضرع  عـبت و  هب  نآ  ندوـب  دوـجو  قادـصم  و  تسا ، تیهاـم  ِقادـصم  تاذـلاب  روـط  هـب  يزیچ  ره  سکع  رب  اـی  تـسا ،

(2) .دشاب

: دنیازفایم و 

ود زیچ  کی  هک  دیآیم  مزال  هنرگو  تیهام ، قادصم  مه  دنـشاب و  دوجو  قادصم  مه  تاذلاب  دـنناوتیمن  ینیع  تادوجوم  تایعقاو و 
.دشاب زیچ 

مودعم هن  تسا و  دوجوم  هن  دوخ  يدوخ  هب  تیهام  اریز  دنـشاب ، تیهام  هطـساوالب  تاذلاب و  قادصم  یعقاو  يایـشا  هک  دوشیمن  زین 
.تیهام هن  تسا  دوجو  نآ  زا  تلاصا  نیا  ربانب  همودعم ) الو  هدوجوم  ال  یه ، ّالإ  تسیل  یه  ثیح  نم  هّیهاملا  )

: اریز تسا  تسردان  نانخس  نیا 

288 ص :

عبتلاـب و هّیهاـملا  یف  هلاـصألاب و  تاذـلاب و  دوجولا  یف  رّخأـتلا  مّدـقتلا و  ّنأ  هّماـعلا  رومـألا  یف  مّدـقت  دـق  و  دـیوگ : يراوزبـس  - . 1
(. 301  / 5 هموظنملا ، حرش   ) .ضرعلاب

.دوجو تلاصا  ثحب  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  هفسلف ، شزومآ  باتک  هب  دینک  عوجر  - . 2
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لعج تقلخ و  هب  نیلئاق  دوجو و  تلاصا  نافلاخم  هدیقع  نامه  اقیقد  دـنا  هدرک  عافد  دوجو  تلاصا  ناونع  هب  نآ  زا  ناشیا  هچنآ   . 1
.یفسلف دوجو  تلاصا  هن  تسا  ملاع  ثودح  تایوه و  شنیرفآ  و 

لعج و لباق  ریغ  یهانتمان و  یتقیقح  ینیع ، جراخ و  ملاع  هک  تسا  نیا  یفـسلف  تیهام  تیراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  یقیقح  ياـنعم 
ماهوا و هکلب  ادـخ ، تاذ  فلتخم  لاکـشا  دودـح و  ماسجا ، ناطیـش و  یتح  ءایـشا ، تایوه و  و  هدوب ، ادـخ  تاذ  اب  يواـسم  و  عفر ،

(1) .سب دنشابیم و  تالایخ 

289 ص :

اّمنإ هّیدوجولا  هرضحلا  (. 47  / 1 رافـسا ،  ) .دـنلایخ مهو و  تادوجوم  همه  لایخ : وأ  مهو  نوکلا  یف  ام  ّلک  دـنیوگ : هک  نانچ  - . 1
.هّیئاطسفوسلا ًالإ  دهشملا  اذه  نم  برقی  الو  ...لّیختم  ّلکلاو  لّیختمو ، سوسحم  یلإ  روصلا  نم  هارت  ام  مّسقت  ّمث  لایخلا  هرضح  یه 

مـسق ود  هب  ار  یلایخ  روص  نامه  سپـس  تسا ، لایخ  ترـضح  طقف  دوجو ، ترـضح  (: 525 / 5 يدلج ،  4 تاـحوتفلا ، یبرع ، نبا  )
رد يراد  کش  هچ  .نایئاطسفوس  زج  دنتـسین  کیدزن  ماقم  نیا  هب  ...دنلایخ و  همه  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  مسیقت  یلایخ  سوسحم و 
(. یطخ هخـسن  دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم   ) .تسین كاردا  زج  يرگید  زیچ  ملاع  نیا  يرتسبـش .)  ) .تسا لاـیخ  نوچ  نیاـک  نیا 
رد هچ  نآ  تسین  وت  نوریب ز  یطخ .) هخسن  دومحم ، یبلح ، هیهلا , فراعم   ) .تسین كاردا  زج  يرگید  زیچ  چیه  ملاع  نیا  رد  الصا 

نوکلا اّمنإ  : " مکحلا صوصف  یف  رعش  تیب  یف  یبرعلا  نیدلا  یحم  لاق  یطخ .) هخـسن  دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم   ) .تسه ملاع 
تیب رد  یبرع  نـبا  (. 107 روهظو ، یلجت  هب : دـینک  عوجر  ". ) هقیرطلا رارـسأ  زاح  اذـه  فرعی  نم  ّلک  هقیقحلا ؛ یف  ّقح  وهو  لاـیخ 

رارـسا هب  دـمهفب  ار  نیا  هک  سک  ره  و  تسا ؛ نیمه  قح  تقیقح ، رد  تسا و  لاـیخ  دوـجو  همه  هتفگ : مکحلا  صوـصف  رد  يرعش 
یمرگرـس يارب  ناـکما  رد  ثحب  و  تسا ، بوـجو  تسا  دوـجو  راد  رد  هچ  نآ  يرگنب  تقد  هب  نوـچ  .تسا  هدـش  لـصاو  تـقیرط 

نانخـس همه  نیا  نکمم  زا  دمـص  بجاو و  دوب  تسه و  دوـجو  کـی  نوـچ  (. 107 ممهلا ، دـمم  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح   ) .تـسا
میوشب و یطسفوس  ادتبا  نامه  زا  هک  تسا  تحار  هچ  (. 1/72 یلمآ ، هداز  نسح  راثآ  رثآم  دوواد ، یلمآ ، يدمص ، ( ؟ تسیچ هناسف 
هن میتسه و  ام  هن  مییوگب  میوش و  یطـسفوس  دیاب  ریـسم  نیا  رد  ام  همه  هرخالاب  هک  تسا  بیجع  هچ  .میرادـن و  یفلا  الـصا  مییوگب 

، يدمـص  ) .قّقحتم ّقحلاو  مّهوتم ، قلخلا  (. 15 یلمآ ، يدمـص  دوواد  همکحلا ، هیاهن  حرـش  ! ) ادخ تسادخ و  طقف  .دنتـسه  نارگید 
.تسا ققحتم  قح  مهوتم و  قلخ  (: 72  / 1 راثآ ، رثآم  دوواد ، یلمآ ،
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: هک دنفرتعم  ناشیا  دوخ 

تسا و لیـصا  تیهام  هکنیا  اـی  يراـبتعا ، تیهاـم  تسا و  لیـصا  دوجو  اـیآ  هک  دوش  یم  ناونع  تروص  نیا  هب  ًـالومعم  هلأـسم  نیا 
دافم و  تسا ، ینیع  تقیقح  ياراد  دوجو ،  » هک تسا  هدرک  ناونع  تروص  نیا  هب  ار  نآ  نیهلأتملا  ردـص  دوخ  یلو  يرابتعا ؟ دوجو 

(1) .تسین ینیع  تقیقح  ياراد  تیهام  هک  تسا  نیا  ماقم ، هنیرق  هب  نآ  یحیولت 

تقیقح  " رد اردص  الم  مالک  هک  تسا  نشور  نیا  ربانب 

290 ص :

.316  / 1 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 1
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((1) .دراد تیهام  نآ  قادـصم  ققحت  رب  تلـالد  دوجوم ...»  » موهفم هکنیا  ینعی   ) ناـشیا ياعدـم  تسا و  يزیچ  دوجو " ِندوب  ینیع 
يو عابتا  اردـص و  الم  هیرظن  لاطبا  و  دوجو ، تلاصا  نافلاخم  هیرظن  نامه  اـقیقد  ناـشیا  ياعدـم  هکلب  نآ ! ریغ  ـالماک  تسا  يزیچ 

.تسا

عازن لحم  هب  مه  یطبر  چیه  و  یفـسلف ، هن  يداقتعا و  هن  تسا و  یلقع  ثحب  هن  دـندرک  حرطم  ثحب  لحم  ناونع  هب  ناشیا  هچنآ  . 2
زا ثحب  اهنت  عقاو  رد  هکلب  دوش ، یمن  راب  نآ  رب  مه  یفـسلف  ای  يداقتعا  هدیاف  چیه  و  درادن ، یعقاو  يدوجو  تلاصا  هفـسالف  دارم  و 

عجار و  یظفل ، یثحب  اهنت  مه  نآ  هک  تسا  ود  نآ  لامعتسا  فلتخم  دراوم  رد  تیهام ، دوجو و  قالطا  ندوب  زاجم  ای  تقیقح  نییعت 
.تسا تغل  بتک  هب 

نیا ای  دیآ  یم  تسد  هب  یلقع  لیلحت  اب  مادک  دیآ و  یم  نهذ  هب  جراخ  زا  امیقتسم  اه  موهفم  زا  کی  مادک  هک  تسین  نیا  رد  ثحب 
.(2) موهفم رد  هن  دوب  انعم  رد  ثحب  نوچ  تسین ، نیا  ثحب  الصا  .دنک ..  یمن  مادک  دنک و  یم  تیاکح  تیدوجوم  زا  مادک  هک 

ناونع هب   ) ...و تخرد  ناسنا ، بوچ ، بیس ، دننام  ناونع  دنچ  قادصم  تسین  نکمم  بیـس _  الثم  زیچ _  کی  هک  تسا  تسرد  . 3
هک یبیـس  نامه  الثم  هکنانچ  دنتـسین ، نینچ  میهافم  یمامت  اما  دشاب ، زیچ  دنچ  زیچ  کی  هک  دیآیم  مزال  هنرگو  دـشاب  یلوا ) لوقعم 

، ءیش دوجوم ، يزاجم  ریغ  یقیقح و  یعقاو و  قادصم  میدز  لاثم 

291 ص :

.291 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 1
.http://www.ensani.ir/fa/content/78217/default.aspx یضایف ، اضرمالغ  - . 2
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.دشاب زیچ  دنچ  زیچ ، کی  هک  دیآیمن  مزال  مه  زگره  دشابیم و  یناث ) لوقعم  ناونع  هب   ) ...و دحاو 

ناونع هب   ) ناسنا یعقاو  قادـصم  ناسنا ،"  " دـننام یجراـخ  تیعقاو  ره  تسا و  روط  نیمه  ـالماک  رما  مه  تیهاـم  دوجو و  دروم  رد 
.دیآیمن مزال  مه  یتیزاجم  لاکشا و  چیه  و  دشابیم ، یناث ) لوقعم  ناونع  هب   ) ...و قولخم  ثداح و  دوجو و  و  یلوا ) لوقعم 

هه لماش  هک  دوخ  ماع  يانعم  هب  تیهام  هک  ارچ  تسین ، اهنآ  یناث  لوقعم  يانعم  ثحب ، نیا  رد  تایوه  نتـشاد  تلاـصا  زا  دارم  زین ،
ملع و ناسنا و  تخرد و  بوچ و  گنس و  ضرع  رد  یقادصم  تیعقاو و  تقیقح و  ياراد  جراخ  رد  زین  دوش  یم  ضارعا  رهاوج و 
، اردص الم  فارتعا  هب  ثحب و  لها  مامت  رظن  رد   (1) مه یناث  لوقعم  يانعم  هب  دوجو  هتبلا  هک  روط  نامه  درادـن ، ...و  گنر  لهج و 

...و نامـسآ  نیمز و  ناسنا و  دـننام  یجراخ  ینیع  تایوه  سفن  اهنآ  زا  دارم  هکلب  تسین ، تینیع  ياراد  جراخ  رد  تسا و  يراـبتعا 
.تسا

تینیع تلاصا و  جراخ  رد  مودـعم ، هن  تسا و  دوجوم  هن  هک  یه  ثیح  نم  تیهام  هک  دـنیوگیمن  دوجو  تلاصا  نیفلاخم  زگره  . 4
هناهاگآان دوجو  تلاصا  نافلاخم  هب  نآ  تبـسن  و  نوهوم ، رایـسب  ینخـس  نینچ  هکلب  دینادب  يرابتعا  ار  نآ  دیهاوخب  امـش  هک  دراد 

.تسا لوقعم  ریغ  هکلب 

هک اردص  الم  ایو  تسا ، يوهام  تلاصا  ناشیا  لوق  هب  هک  داماد  ریم  الثم  دنریذپب  هک  تسا  نیا  تبسن  نیا  همزال 

292 ص :

میهافم  » هرابرد ثحب  رگید  ریبعت  هب  يرابتعا ، تسا  یموهفم  موهفم ، نیا  دوخ  هک  دنراد  فارتعا  مه  تیهام  تلاصا  هب  نیلئاق  - . ) 1
(. 317 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  «(. ) تیهام  » موهفم هن  تسا ، يوهام »
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دنا هدرک  یم  رکف  يدامتم ، ياهلاس  نآ  رد  تسا ، هدـش  يدوجو  تلاصا  دـعب  و  هدوب ، تیهام  تلاصا  هب  لئاق  اهلاس  شدوخ  لوق  هب 
هک تسا  یگرزب  تناها  اعقاو  نیا  و  تسا ! هدوب  تیجراخ  تلاصا و  نیع  مودـعم  هن  تسا و  دوجوم  هن  هک  یه  ثیح  نم  تیهام  هک 

! دنور یمن  نآ  راب  ریز  زگره  ناشیا  ناعفادم 

رگا اذل  تسین ، یتیئود  الـصا  جراخ  رد  تسا و  لقع  لیلحت  تیهام  دوجو و  تیئود  عوضوم  نایدوجو ، تلاصا  دوخ  فارتعا  هب  . 5
.تسا یفتنم  اساسا  زین  اهنآ  دوجو  هب  لقع  مکح  دنشابن  نامسآ  نیمز و  ناسنا و  لثم  یجراخ  تایهام 

، تسا اهنآ  ققحت  توبث و  نامه  تایهام  دوجو  و  هدوبن ، يزیچ  ءایـشا  توبث  زج  دوجو ، هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  زا  دارم  رگا  . 6
یلو تسا ، تسرد  ـالماک  نخـس  نیا  دـنرادن ؛ يرگید  ققحت  توبث و  دوجو و  هب  زاـین  دوـخ  توـبث  قـقحت و  دوـجو و  رد  ءایـشا  و 

دوجو تقیقح  ماـن  هب  يزیچ  اـی  دوجو ، دوخ  دوجو  هن  تسا  تاـیهام  دوجو  جراـخ ، عـقاو و  نتم  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  اـحوضو 
(2) القع یمامت  هکلب  (1) و  قارشا خیش  یتح  یسوط و  هجاوخ  و  تایهام ! زا  لقتسم 

293 ص :

و دشابیم ، ءایـشا  یقیقح  لعج  شنیرفآ و  تقلخ و  یقیقح  يانعم  رکنم  هفـسالف ، ریاس  دـننام  مه  قارـشا  خیـش  هتبلا  هک  دـنامب  - . 1
عابتا اردصالم و  یلو  دناد  یم  يرابتعا  ار  دوجو  یناث  لوقعم  يانعم  اهنت  قارشا  خیش  .تسا  يدوجو  تلاصا  اردص  الم  دننام  اقیقد 
هکلب درادن ، يداقتعا  تیهام  تلاصا  هب  اهنت  هن  قارـشا ، خیـش  : ] دینیبب دنناد ! یم  يوهام  تلاصا  ار  وا  بلطم  نیا  هب  هجوت  نودب  يو 

تانایب رد  انیع  دـنا  هدرک  رکذ  دوجو  تلاصا  رب  وا  ناوریپ  اردـص و  الم  هک  یلیلد  .دـشاب  یم  دوجو  تلاـصا  تخـسرس  ناعفادـم  زا 
نیا هک  تسا  یفـسلف  یناث  لوقعم  يانعم  هب  تسا ، يرابتعا  يانعم  ...قارـشا  خیـش  دزن  رد  هک  يدوجو  .دراد ...  دوجو  قارـشا  خیش 

رد هتکن  نیا  رکذت  هتبلا  (.[ 32 هرامش 4 ،  ناتسمز 1384 _  یفسلف ، ياه  هشیدنا  هیرـشن   ) .دشاب یم  زین  اردص  الم  لوبق  دروم  هدیقع 
هب هک  دـنک  یم  تباث  قارـشا  خیـش  دزن  رد  راونا  یلولعم  یلع و  هطبار  هار  زا  فلؤم  : “ دـنتفگ ناشیا  هک  تسا  مزال  قوف  مالک  دروم 
هن اردص و  الم  دروم  رد  هن  قارـشا و  خیـش  دروم  رد  هن  بلطم  نیا  هک  یلاح  رد  .دـنک ” یم  اطعا  دوجو  دوخ  لولعم  هب  تلع  وا  رظن 
ره و  دنرادن ، لوبق  الـصا  ار  ندرک  مودـعم  نداد و  دوجو  ناشیا  هک  ارچ  درادـن ، تقیقح  يرگید  فراع  فوسلیف و  چـیه  دروم  رد 

تاذ روطت  ملاع  دنزیچ و  کی  ولعم ل  تلع و  هک  دندقتعم  هکلب  دنناد ، یمن  يزیچ  چیه  هدنهد  دوجو  قلاخ و  ار  دـنوادخ  یتح  زگ 
هفـسلف و رد  یهاـگ  هچ  ناـنچ  و  دـهدن ، اـی  دـهدب  دوجو  يرگید  هب  یکی  دـهاوخب  هک  دـنرادن  تیئود  زگره  ود  نآ  و  تسا ، تلع 
زا هدـش  هدوبر  بلاطم  زا  و  نافرع ، هفـسلف و  یناـبم  زا  تلفغ  دوشب  يرگید  هب  یکی  نداد  دوجو  و  لولعم ، تلع و  زا  نخـس  ناـفرع 

.تسا مالک  ملع 
هک ارچ  ءایـشألا ،"! ّلک  دوجولا  بجاو  : " دـیوگ یم  دـسر و  یم  تسب  نب  هب  هک  رما  تیاـهن  رد  اردـص  ـالم  دوخ  رارقا  هکلب  و  - . 2

!! تایهام ندوب  تالایخ  ماهوا و  و  تایهام ! نودب  دوجو  موهوم  تقیقح  هن  دندوجوم ، يایشا  مه  ءایشا  لک  تسا  یهیدب 
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هب دنادب  تیهام  تلاصا  هب  لئاق  ار  ناشیا  ساسا  نآ  رب  هداد و  تبسن  ناشیا  هب  ار  بلطم  نیا  ریغ  یـسک  هچنانچ  دنیوگیم و  ار  نیمه 
.تسا هدومن  جراخ  عازن  لحم  زا  ار  ثحب  و  تسا ، هدیسرن  ناشیا  دارم  مالک و  هنک 

294 ص :
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: میناوخ یم  دارملا  فشک  نآ  حرش  داقتعالا و  دیرجت  رد 

.تسین ینیع  لوصح  رب  دئاز  یتقیقح  دوجو  هکنیا  رد  مجنپ  هلأسم 

.تسین ددرگ  لصاح  نآ  هب  جراخ  رد  تیهام ، هک  یتقیقح  دوجو ، و  یسوط :) هجاوخ   ) دومرف

جراخ رد  تیهام  لوصح  یـضتقم  هک  تیهام ، هب  مئاق  تسا  یتقیقح  دوجو  هک  دـنا  هتفگ  قّقحم  ریغ  یهورگ  یّلح :) همالع   ) میوگ
رد تیهام  هب  تقیقح  نآ  مایق  زا  اریز  ، دـهد یم  تداهـش  نآ  نالطب  هب  لقع  هک  تسا  فیخـس  يا  هدـیقع  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ،

دـشاب تقیقح  نآ  هب  دنتـسم  جراخ  رد  تیهام  لوصح  رگا  سپ  دشاب ، ققحم  جراخ  رد  تیهام  شیپاشیپ  هک  دـیآ  یم  مزال  جراخ ،
، تسا جراخ  رد  تیهام  قّقحت  فرص  دوجو ، هکلب  دشاب ،] لصاح  دوخ ، لوصح  زا  لبق  تیهام  هک  دیآ  مزال  دیآ [  مزال  لاحم  رود 

(1) .دشاب دوجوم  جراخ  رد  نآ  هب  تیهام  هک  دشاب  یتقیقح  هکنیا  هن 

يرما هب  تایهام ) ءایشا =  ققحت ؛ دوجو =   ) تسا تایهام  ققحت  نامه  هک  ءایشا  دوجو  هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  زا  روظنم  رگا  و 
نآ مان  تساهنآ و  دوجو  توبث و  يارو 

295 ص :

ینعم دوجولا  سیلو  ّیـسوطلا :) هجاوخلا   ) لاـق .ّینیعلا  لوصحلا  یلع  ًادـئاز  ینعم  وـه  سیل  دوـجولا  ّنأ  یف  هسماـخلا  هلأـسملا  - . 1
هّیهاـملاب مئاـق  ینعم  دوجولا  ّنأ  یلإ  نیقّقحم  ریغ  موق  بهذ  دـق  ّیّلحلا :) هماـّلعلا   ) لوقأ .لوصحلا  لـب  نیعلا  یف  هّیهاـملا  هب  لـصحت 

نایعألا یف  هّیهاملاب  ینعملا  کلذ  ماـیق  ّنـأل  هنـالطبب ، لـقعلا  دهـشی  فیخـس  بهذـم  اذـهو  ناـیعألا ، یف  هّیهاـملا  لوصح  یـضتقی 
وه دوجولا  لب  لاحملا ، رودـلا  مزل  ینعملا  کلذ  یلإ  ًادنتـسم  جراخلا  یف  اهلوصح  ناـک  ولف  جراـخلا ، یف  هّیهاـملا  قّقحت  یعدتـسی 

(. 29 داقتعالا ، دیرجت  حرش  یف  دارملا  فشک   ) .نایعألا یف  هّیهاملا  نوکت  هب  ام  سیل  نایعألا ، یف  هّیهاملا  قّقحت  سفن 
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.تسا لسلست  مزلتسم  هتشادن و  حیضوت  هب  يزاین  رادنپ  نیا  نالطب  تسا ، دوجو  رما ،

: دیامرف یم  ؟ق ؟ یّلح همالع 

وأ رجحلا  وأ  ناسنإلا  اّمإ  دوجوملا  لب  .ءیـش  وأ  دوجو  وه  ءیـش  تادوجوملا  یف  سیلو  ...هاّنّیب  ام  یلع  هّیجراخ  هّیهام  دوجولا  سیل 
((1)) .ًادوجوم نوکی  نأ  کلذ  هّیلوقعم  نم  مزلی  ّمث  .امهریغ 

ای و  گنـس ، ای  و  تسا ، ناسنا  ای  دوجوم  هکلب  دشاب ، دوجو "  " هک میرادن  يزیچ  تادوجوم  رد  ...درادـن و  یجراخ  تقیقح  تیهام 
.تسا لصاح  تیدوجوم  فصو  اهنآ ، لقعت  زا  سپ  هک  ود ، نآ  ریغ 

افـش رد  انیـس  نبا  دـیوگ  یم  دـنک  یم  نایب  ار  دوجو  ندوب  یعازتنا  عوضوم  هک  تیهام  رب  دوجو  هداـیز  هلئـسم  رد  فقاوم  بحاـص 
رد قح  ...درادـن  دـنا  هیلوا  تالوقعم  هک  تایهام  رب  هوالع  جراخ  رد  یئاذـحب  ام  تسا و  هیناث  تالوقعم  زا  دوجو  هک  دراد  حیرـصت 

دوجوم هک  يزیچ  ره  تسین و  دوـجوم  درادـن و  تیعقاو  جراـخ  رد  هک  تسا  هیناـث  تـالوقعم  زا  دوـجو  ...هک  تسا  نیا  اـمکح  دزن 
(2) .تسین راک  رد  مودعم  دوجوم و  نیب  يا  هطساو  اریز  تسا  مودعم  تسین 

: ناشیا دوخ  ترابع  مه  نیا  هکلب 

(3) .دراد تیهام  نآ  قادصم  ققحت  رب  تلالد  دور و  یم  رامش  هب  یفسلف  هیناث  تالوقعم  زا  دوجوم ...»  » موهفم

: هک نخس  نیا  اما  )

لب هسفنب  ـال  اـما  تسا ، دوـجوم  تیهاـم  هسفنب ، تـسا  دوـجوم  دوـجو  تـسا ، دوـجوم  دوـجو  نـیا  هـب  تـسا ، دوـجوم  تیهاـم  رگا 
(4) .دوجولاب

296 ص :

.66  _ 65 داقتعالا ، دیرجت  حرش  یف  دارملا  فشک  ؟ق ،؟ یّلح همالع  - . 1
.71  / 3 هیشاح ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یضترم ، يرهطم ، - . 2

.291 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 3
.http://www.ensani.ir/fa/content/78217/default.aspx یضایف ، اضرمالغ  - . 4
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تیدوجوم يارب  هک  دبای  یم  رد  درگنب ، دوجو  هب  لقع  رگا  هک  تسا  نیا  هدـنب  نخـس  تیهام ، تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  هلأسم  رد 
(1) ". هتیثیحب هتاذب ال  دوجوم  دوجولا   " دهاوخ یمن  يزیچ  هب  دیقت 

هک تسا  نیا  حیحص  هکلب  تسا ، دوجوم  هتاذب  هسفنب و  دوش  هتفگ  دعب  هک  تسین  دوجوم  الصا  دوجو  اریز  تسین  یتسرد  نخس  زین 
مزلتـسم هک  يرگید  ققحت  توبث و  دوجو و  هب  هن  دوخ ، دوجو  توـبث و  قـقحت و  ناـمه  سفن  هب  تسا  دوـجوم  تیهاـم  دوـش  هتفگ 

(. هسفنب تاذلاب و  دوجو  هن  تسا  تیهام  دوجو  نامه  امئاد  مه  دوجو  و  تسا ، لسلست 

تاروطت افرص  يزاس _  همسجم  ریمخ  رب  ضراع  فلتخم  روص  دننام  ءایشا _  تقیقح  هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  زا  روظنم  رگا  و 
شنیرفآ و تقلخ و  لعج و  و  هدوب ، ادـخ  تاذ  دوجو و  مان  هب  یهانتمان  يدـبا و  یلزا و  یتقیقح  هب  اهنآ  ماوق  هک  دنتـسه  يروص  و 
تسا و نیمه  اقیقد  نایدوجو  تلاصا  حیرـص  ياعدم  هک  تسا _  لاحم  دنـشاب  ادخ  تاذ  زا  ریغ  يزیچ  هک  يا  هنوگ  هب  اهنآ  دوجو 

.دشاب یم  عازن  لحم  زا  یهاگآان  يور  زا  رگید  ریسافت  یمامت 

یحو ناهرب و  لقع و  بتکم  رد  قولخم  قلاخ و  هب  هدـیقع  لباقم  رد  دوجو ، تدـحو  تلاـصا و  هدـیقع  ناـمه  هدـیقع  نیا  عقاو  رد 
.دشابیم

: زین تیهام  دروم  رد 

ینیع و تیعقاو  ياراد  مدع ، دوجو و  زا  درجم  یه و  ثیح  نم  تیهام  هک  تسا  نیا  تیهام ، تلاصا  زا  دارم  رگا 
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یب یشان  و  درومیب ، یماهتا  دوجو  تلاصا  نارکنم  هب  نآ  تبـسن  هتفگن و  ینخـس  نینچ  یلقاع  چیه  هک  تسناد  دیاب  تسا ، یجراخ 
.تسا عازن  لحم  زا  یعالطا 

الصا تایهام  و  اهنآ ، دوجو  نودب  ءایـشا  تایهام  زا  تسا  ترابع  تینیع  تیعقاو و  نتم  هک  تسا  نیا  تیهام  تلاصا  زا  دارم  رگا  و 
دوجو هک  تسا  نیا  رد  مالک  مامت  هکلب  دنیوگیمن ، ینخـس  نینچ  زگره  دوجو  تلاصا  نارکنم  مه  زاب  هک  دـنرادن  دوجو  جراخ  رد 

قلاخ و تیوه  تاذ و  زا  لقتسم  یقادصم  جراخ  رد  شدوخ  و  تسا ، ءایشا  تایوه و  هراب  رد  لقع  مکح  و  هدوب ، یناث  تالوقعم  زا 
یمالک یناث  تـالوقعم  زا  " دوجو ناـکما   " هک روط  ناـمه  تسا ، قولخم  قلاـخ و  ناـمه  دراد  دوجو  هچ  نآ  درادـن ، وا  تاـقولخم 

تخرد و ناسنا و  رانک  رد  یتیعقاو  تلاصا و  جراخ  رد  شدوخ  و  دـشاب ، یم  ایرد  هوک و  تخرد و  ناـسنا و  یلقع  فصو  و  تسا ،
.درادن ...و  ایردو  هوک 

(4  ) دوجو تلاصا 

: دسیون یم  هفسلف  شزومآ 

یم راک  هب  یتسیچ )  ) ردصم مسا  تروص  هب  هفـسالف  حالطـصا  رد  دشاب ، یم  تسیچ )؟ « ) وه ام   » زا یلعج  ردصم  هک  تیهام »  » هژاو
.دشاب تاذ  رب  لمح  لباق  هکنیا  ات  ثدح »  » يانعم زا  دیرجت  طرش  نامه  اب  یلو  دور ،

تروص نیا  هب  ار  نآ  صاخ  حالطـصا  .تسا  يرگید  زا  معا  اهنآ  زا  یکی  هک  دوش  یم  لامعتـسا  تروص  ود  هب  هفـسلف  رد  هژاو  نیا 
رد ًاعبط  و  دوش ، یم  هتفگ  یئیش  یتسیچ  هرابرد  لاؤس  زا  خساپ  رد  هک  یموهفم  ینعی  وه ،» ام  باوج  یف  لاقی  ام  : » دننک یم  فیرعت 
هب ام  : » دننک یم  فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  نآ  معا  حالطصا  اما  ...دنـشاب  ینهذ  تخانـش  لباق  هک  دور  یم  راک  هب  یتادوجوم  دروم 

...دنناد یم  زین  یهلا  سدقم  تاذ  لماش  دوجو و  ینیع  تقیقح  لماش  ار  نآ  و  وه » وه  یشلا ء 

یلو تسا ، لوا  حالطصا  نامه  تیهام »  » هژاو زا  روظنم  ثحبم  نیا  رد 
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دنناـم عیاـش  لـمح  هب  تیهاـم  ینعی  موهفم ، نیا  قیداـصم  هراـبرد  ثحب  هکلب  یلوا ، لـمح  هب  تیهاـم  اـی  هملک  نیا  دوخ  موـهفم  هن 
ثحب رگید  ریبعت  هب  يرابتعا ، تسا  یموهفم  موهفم ، نیا  دوخ  هک  دـنراد  فارتعا  مه  تیهام  تلاصا  هب  نیلئاـق  اریز  تسا ؛ ناـسنا » »

(1) «. تیهام  » موهفم هن  تسا ، يوهام » میهافم   » هرابرد

: لاکشا

يانعم هب  تیهام  رد  عازن  لحم  دنک  لایخ  هک  یسک  و  ایشا ، فیرعت  دح و  هن  تسا  ءایـشا  تیوه  عازن  لحم  رد  تیهام  زا  روظنم   . 1
.تسا ثحب  لحم  زا  جورخ  زین  تایعقاو  زا  ناهذا  یقلت  هب  تیهام ، فیرعت  اذل  تسا ، هدشن  عازن  لحم  هجوتم  تسا  ءایشا  یتسیچ 

رانک رد  لقتـسم  یجراخ و  یتیعقاو  هن  تسا  یمالک  یناث  تالوقعم  یلقع و  ماکحا  زا  ندوبن ، لـباقم  رد  ندوب  ياـنعم  هب  دوجو   . 2
.ناسنا تخرد و  بیس و  دننام  رگید  تایعقاو 

زا ریغ  هک  میرادـن  دوجو  مان  هب  يزیچ  زگره  و  میراد ، کلم  نج و  ادـخ و  بیـس و  تخرد و  ناسنا و  جراخ  رد  اـم  رگید ، ریبعت  هب 
.دشاب قولخم  قلاخ و  تخرد و  ناسنا و  بیس و 

، نآ زا  يادـج  نآ و  ضرع  رد  يزیچ  هن  تسا  بآ  تفـص  ناعیم  بآ ، يارب  ندوب  عیام  دـننام  یجراـخ  ضارعا  رد  هک  روط  ناـمه 
قلاخ و تخرد و  ناسنا و  بآ و  یناث _  لوقعم  یلقع و  تفـص  هتبلا  تفـص _  مه  بوجو  ناـکما و  دوجو و  دـننام  یلقع  ضارعا 

هجوت بلطم  نیا  هب  يو  عابتا  اردص و  الم  رگا  و  نآ ، زا  يادج  لقتسم و  یجراخ و  یتیعقاو  و  نآ ، رانک  رد  يزیچ  هن  تسا  قولخم 
حرطم لباق  ار  دوجو  تلاصا  زگره  دندرک  یمن  ثحابم  طلخ  هتشاد و  هتسیاش 
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.دنتسناد یمن  ندرک 

تـسا ایرد  هوک و  تخرد و  ناسنا و  ادخ و  دننام  ءایـشا  یجراخ  تیوه  تیعقاو و  نامه  ثحب  نیا  رد  تیهام ، تینیع  زا  روظنم   . 3
، ثحب لحم  هک  دندرک  یمن  لایخ  دنتشاد و  انعم  نیا  هب  هتسیاش  هجوت  يو  عابتا  اردصالم و  رگا  و  دنشاب ، یم یعقاو  راثآ  ياراد  هک 

.دنتسناد یمن  یعقاو  ریغ  يرابتعا و  يرما  ار  تیهام  زگره  یجراخ ،_  هن  تسا  یلقع  يرما  ًافرص  هک  تسا _  یه  ثیح  نم  تیهام 

تروص نیا  رد  و  تسا ، يزاجم  یلامعتسا  هکلب  عازن ، لحم  ریغ  رد  یلامعتسا  یجراخ ، تیعقاو  هب  هراشا  يارب  دوجو ، لامعتـسا   . 4
یکی تلاصا  زا  نخس  ضرف  نیا  رد  اذل  .مکح  ود  هن  دنراد  مکح  کی  تهج  ره  زا  و  زیچ ، ود  هن  دنزیچ  کی  تیهام  دوجو و  هتبلا 

، يرگید ندوب  ضرعلاب  ایناث و  و  یکی ، ندوب  تذـلاب  ـالوا و  زا  نخـس  هکنیا  اـمک  تسا ، ساـسا  یب ـالماک  يرگید  تلاـصا  مدـع  و 
.تسا يوغل  یثحب  یظفل و  یعازن  و  هدیاف ، یب  یثحب  و  عازن ، لحم  زا  جورخ 

دوجو تلاصا  هلدا  هب  یهاگن 

: دسیون یم  هفسلف  شزومآ 

ًاتلاصا سکع ، رب  ای  دوش  یم  لمح  نآ  رب  دوجو  موهفم  ضرعلاب ، دریگ و  یم  رارق  يوهام  موهفم  ءازا  رد  ًاـتلاصا  ینیع  تیعقاو  اـیآ 
، ینیع تـیعقاو  اـیآ  نخــس : رگید  هـب  و  ددرگ ؟ یم  لـمح  نآ  رب  يوهاـم  موـهفم  ضرعلاـب  دریگ و  یم  رارق  دوـجو  موـهفم  ءازا  رد 

؟(1) دوجو ای  تسا  تیهام  تاذلاب  قادصم 

فصو ثیح  زا  ینیع ، تیعقاو  اریز  تسا  حضاو  خساپ 
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اعطق هک  ینیع  تیعقاو  نامه  رگید  ترابع  هب  تیهاـم ؛ موهفم  يازا  هب  ینیع ، تقیقح  ثیح  زا  و  تسا ، دوجو  موهفم  يازا  هب  یلقع 
هدرک تسرد  امش  هک  یلباقت  الصا  و  دشاب ، یم  مه  دوجو  یلقع  فصو  هب  فصتم  اعقاو  تسا  يوهام  موهفم  يازا  هب  ام  قادصم و 

.تسا موهوم  ساسا و  یب  نآ ،" ای  نیا و  ای   " هک دیا 

راب نآ  رب  مه  يا  هدیاف  چـیه  دـیا  هتفگ  هچ  نآ  و  درادـن ، یفـسلف  دوجو  تلاصا  ثحب  هب  یطبر  چـیه  امـش ، ثحب  هک  میتفگ  افاضم 
.تسا لمهم  یظفل و  الماک  یعازن  و  دوش ، یمن 

تغل بتک  نآ  ثحب  ياج  هک  تسا  لامعتـسا  رد  تیهام  ای  دوجو  قـالطا  ندوب  زاـجم  اـی  تقیقح  رد  عازن  تقیقح ، رد  امـش  ثحب 
.تسا دیحوت  راکنا  ای  تابثا  ساسا  هیاپ و  كالم و  مهم و  رایسب  نآ  يداقتعا  ثحب  هک  یلاح  رد  تسا ؛

: دسیون یم  و 

ياه بلاق  دودـح و  رگنایامن  اهنت  تایهام  هکنیا  اـی  دـننک ، یم  تیاـکح  نآ  زا  يوهاـم  میهاـفم  هک  تسا  ناـمه  ینیع  تیعقاو  اـیآ 
هک تسا  دوجو  موهفم  دنک ، یم  اهنآ  یموهفم  ياه  بلاق  ياوتحم  تیعقاو و  تاذ  زا  تیاکح  هچنآ  دنتسه و  یجراخ  ياه  تیعقاو 

(1) .ددرگ یم  تیعقاو  تاذ  هجوتم  نآ ، هلیسو  هب  نهذ  دور و  یم  رامش  هب  تیعقاو  دوخ  يارب  یناونع 

: مییوگ

، تسا میهافم  همه  نأش  تسا _  لمهم  ظافلا  لباقم  رد  لمعتـسم ، ظافلا  يراد  انعم  نامه  هک  يرگنایامنو _  تیاکح  کش  نودـب 
اه نآ  یموهفم  ياـه  بلاـق  ياوتحم  تیعقاو و  تاذ  زا  تیاـکح  دوجو  موهفم  اـعطق  تیهاـم ، موهفم  هچ  دـشاب و  دوجو  موهفم  هچ 

الصا و  دنک ، یمن 
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نیا یلو  دنک ، یم  هینیع  تایوه  توبث  ای  یفن و  زا  رابخا  طقف  مدـع ، نینچ  مه  دوجو و  هکلب  تسین ، نآ  نأش  تایعقاو  تیوه  نییعت 
.دوجو تینیع  تلاصا و  هن  تسا  تایوه  تیجراخ  توبث و  هب  رارقا  بلطم 

الم ياعدم  هک  دوجو  نتـشاد  تینیع  و  یفـسلف ، تیهام  ای  دوجو  تلاصا  ثحب  هب  یطبر  چیه  امـش  بلاطم  هک  میتفگ  اررکم  افاضم 
هک تسا  نیا  رد  هفـسلف  یقیقح  ثحب  هک  میتفگ  اهراب  ام  اریز  دیرادن ، تافتلا  عازن  لحم  نطاب  هب  الـصا  امـش  و  درادن ، تسا  اردص 

ملاع هکنیا  اـی  تسا ، دوجو ) تلاـصا   ) ادـخ تاذ   (1) يزاس همـسجم  ریمخ  و  یلزا ، لعج  ِلـباق  ریغ  ِدوجو  جراـخ  ملاـع  دوجو  اـیآ 
(. دوجو تلاصا  نالطب   ) تسا قلاخ  ياراد  ثداح و  لوعجم و  سوملم ، سوسحم و  ِجراخ 

هک تسا  نیا  دنا _  هدرک  حرطم  هنوگ  نیمه  ار  نآ  مه  قارشا  خیش  یتح  ثحب ، لها  یمامت  هک  عازن _  ثحب و  يارب  هتسیاش  لحم 
دوجو تسا _  یناث  لوقعم  هک  دوجو _  ِدوخ  ای  دندوجوم ، تینیع  نتم  رد  هک  دنیایشا  ایآ  مییوگب 
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یلکش ره  رد  دیآ و  ادیپ  مسا  دص  لکش و  دص  ترورض  هب  دزاسب و  زیچ  دص  موم  زا  یسک  رگا  هک  نادب  دنا : هتفگ  هک  نانچ  - . 1
زیچ موم  ریغب  هک  دناد  لقاع  اما  شوگ ) رس و  دننام  تسا  مسا  نیدنچ  ریش  لکش  رد  میتخاس  ریش  لکش   ) دشاب رگید  یماسا  نیدنچ 

تاـفاضا و هب  فلتخم و  تاـهج  هب  هک  دوـب  موـم  هک  تسا ، موـم  یماـسا  هدـمآ ، ادـیپ  هک  یماـسا  هلمج  نیا  تسین و  دوـجوم  رگید 
روص زا  تسا  تروص  کی  دامج  مسانش ...  یم  انعر  دق  نآ  نم  هک  شوپ  یم  هماج  یهاوخ  هک  یگنر  ره  هب  .تسا  هدمآ  تارابتعا 

، ممهلا دـمم  ، نسح یلمآ ، هداز  نسح   ) .تسا عومجم  مسا  هللا  و  ناد ، یم  نینچ  نیا  ار  روص  هلمج  ناوـیح و  تاـبن و  و  دوـجو ، نیا 
(. 40  _ 39

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 336 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_302_1
http://www.ghaemiyeh.com


! دراد ینیع 

نیا و  دـیآ ، یم  مزال  لسلـست  جراخ ، رد  نآ  نتـشاد  تیعقاو  زا  و  تسا ، یناـث  تـالوقعم  زا  دوجو  هک  دـمهف  یم  یلقاـع  ره  هتبلا  و 
نآ توبث  سفن  مه  اهنآ  نتفای  تیعقاو  و  دنا ، هتفای  تیعقاو  دنا و  هدش  فصتم  دوجو  یعازتنا  تفص  هب  هک  دنتـسه  ءایـشا  تایوه و 

دوش و ضرف  يرگید  دوجو  دوجو ، يارب  هک  دـیآ  یم  مزال  مه  زاـب  هنرگ  و  دـنبای ، تیعقاو  دوجو و  دوجو ،"  " هب هکنیا  هن  تساـه ،
.دیآ یم  مزال  لسلست 

: دسیون یم  و 

...دوجو تلاصا  هلدا 

ناوت یم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  موهفم  نیا  ...میهد  یم  رارق  تقد  دروم  ار  ناـسنا »  » موهفم دـننام  يوهاـم  موهفم  کـی  هک  یماـگنه 
دوجو يارب  عوضوم  مه  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ...دوش و  لـصاح  نآ  داـفم  رد  يرییغت  هکنیا  نودـب  درک ، بلـس  نآ  زا  ار  دوـجو 

رب مودعم »  » لمح هنرگو  دشاب ، یجراخ  تیعقاو  رگنایامن  دـناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب  تیهام  سپ  .مدـع  يارب  مه  و  دوش ، یم  عقاو 
(1) .تسا نینچ  دوجو  رب  مدع  لمح  هک  نانچ  دوب ، یم  يرگید  رب  نیضیقن  زا  یکی  لمح  ریظن  نآ ،

: مییوگ

هک مدـع _ " دوجو و   " فصو یعقاو  عوضوم  هک  تسا  قلخ  قلاـخ و  تیئیـش  تیوـه و  هک  تسا  نیا  رب  امـش  حـضاو  دـییأت  نیا  و 
یعطق بهذـم  نامه  نیا  و  تسا ، لوقعم  ریغ  الماک  مدـع  دوجو و  ندوب  ینیع  سپ  دریگ ، یم  رارق  تسا  یناث  لوقعم  لقع و  مکح 

! تسا دوجو  تلاصا  نافلاخم  حیرص  و 
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: دنا هتفگ 

، مودـعم هن  تسا و  دوجوم  هن  تسا ، تیهاـم  هک  تهج  نآ  زا  تیهاـم  هک  دـنراد  قاـفتا  نآ  رب  هفـسالف  هک  تسا  یبلطم  ناـمه  نیا 
نیمه هب  و  همودـعم ) ـالو  هدوجوم  ـال  یه ، ًـالإ  تسیل  یه  یه  ثیح  نم  هیهاـملا   ) مدـع ياـضتقا  هن  دراد و  دوجو  ياـضتقا  هن  ینعی 

(1) .مدع يارب  مه  و  دوش ، یم  عقاو  دوجو  يارب  عوضوم  مه  هک  تسا  تهج 

: مییوگ

.دنراد قافتا  نآ  رب  دوجو  تلاصا  نافلاخم  تقلخ و  هب  نالئاق  ناملکتم و  همه  هکلب  درادن  هفسالف  قافتا  هب  یطبر  بلطم  نیا  الوا 

مدع دوجو و  هب  الـصا  هفـسلف  هکلب  نآ ! رد  هفـسالف  قافتا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  دـقتعم  قوف  بلطم  هب  دـناوت  یمن  زگره  هفـسلف  ایناث 
.دناد یم  تالایخ  ماهوا و  فرص  اهنآ  هکلب  درادن  داقتعا  تایهام  شنیرفآ  تقلخ و  یعقاو و 

زا سپ  و  دریگ ، یم  ماو  تقلخ  هب  نـالئاق  ناـملکتم و  بلاـطم  یناـبم و  زا  یتـسب ، نب  ره  زا  ندـش  در  يارب  هـشیمه  دـننام  هفـسلف  و 
یم ناـشنافلاخم  حیحـص  دـیاقع  زا  نتفرگ  ماو  اـب  ار  هفـسلف  حـئاضف  عـقاو  رد  و  دزارفا ، یم  رب  ار  هفـسلف  مچرپ  تسب  نـب  زا  ییاـهر 

.دناشوپ

هن تاذـلاب و  هن  تسا  هتـسنادن  دوـجوم  ار  یه  ثیح  نم  تیهاـم  یلقاـع  چـیه  درادـن و  عازن  لـحم  هب  یطبر  چـیه  بـلطم  نـیا  اـثلاث 
.ضرعلاب

: دنا هتفگ 

هیـضق زا  میراچان  یجراخ  تیعقاو  کی  زا  تیاکح  يارب  هک  تسا  نیا  تسین ، ینیع  تیعقاو  رگنایامن  تیهام  هکنیا  رب  رگید  دـهاش 
لمح تیهام  رب  ار  دوجو  ات  و  دشاب ، دوجو  موهفم  رب  لمتشم  هک  مینک  هدافتسا  يا 
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(1) .میا هتفگن  ینخس  نآ  ینیع  قیقحت  زا  مینکن ،

: مییوگ

یم فصتم  مدـع  دوجو و  هب  اـعقاو  هچ  نآ  اـما  و  تسا ، مدـع  دوجو و  موهفم  داـفم  ینیع  تیعقاو  مدـع  تیعقاو و  هک  تسین  یکش 
! نآ تبثم  هن  تسا  دوجو  تلاصا  ياعدم  لطبم  دییوگ  یم  هچ  نآ  اذل  تسا ، قلخ  ادخ و  دننام  ءیش  دوخ  دوش 

دوجو هنوگچ  امش  تسا  هدشن  دوجوم  اعقاو  تیهام  رگا  و  دیدرک ! لمح  تیهام "  " رب ار  ینیع  ققحت  يانعم  هب  دوجو  ناتدوخ  امش 
؟ تسا يرگید  زیچ  دوجو  تلاصا  نافلاخم  بهذم  شریذپ  ییوگ و  ضقانت  زج  نیا  ایآ  دیدرک !؟ لمح  نآ  رب  ار 

! دراد تیجراخ  مدع  دوجو و  زا  درجم  تیهام  ای  همودعم ، تیهام  هک  دندقتعم  امش  نافلاخم  هک  دینک  یم  رکف  امش  ایوگ  افاضم 

!؟ دینک ّدر  ار  نآ  امش  هک  دنز  یم  یفرح  نینچ  یلقاع  چیه  ایآ  الصا 

!؟ تشاد یکحضم  داقتعا  نینچ  دوب  يوهام  تلاصا  اهلاس  هک  اردص  الم  دییوگب  دیرضاح  اعقاو  ایآ  و 

یم ار  روصتم  مییوـگ ، یمن  ار  روـصت  موـهفم ! هن  ینهذ ، تروـص  هن  تیهاـم  ياـنعم  ینعی  تسا ، يراـبتعا  تیهاـم  مییوـگ  یم  رگا 
(2) .تسا ثحب  عوضوم  دنک  یم  تیاکح  نآ  زا  موهفم  هچ  نآ  .مییوگ 

الصا دینک  یم  ّدر  ار  نآ  امش  هک  يزیچ  نآ  هنافسأتم 
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سفن هکلب  درادن ، نایدوجو  تلاصا  ياعدم  هب  یطبر  الصا  اهنت  هن  دینک  یم  تابثا  هک  مه  يزیچ  نآ  و  تسین ، امش  نافلاخم  هدیقع 
.تسا دوجو  تلاصا  نافلاخم  هدیقع 

: دنا هتفگ 

،(1) دنک یم  ینیع  تیعقاو  رب  تلالد  هک  تسا  دوجو  موهفم  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیرتهب  هتکن  نیمه 

: مییوگ

! تسا لسلست  مزلتسم  یهاو و  اّدج  یبلطم  هک  دوجو " ِدوجو   " هن تیهام ،"  " تیدوجوم ینیع و  تیعقاو  رب  اما  یلب ،

: دنا هتفگ 

ینیع ققحت  زج  يزیچ  نآ  داـفم  هک  یلاـحرد  دـشابن ، ینیع  تقیقح  ياراد  دوجو  هنوـگچ  لیـصحتلا  باـتک  رد  راـینمهب  لوـق  هب  و 
؟(2) تسین

: مییوگ

مـالک دوجو ! ِدوخ  هن  تیهاـم  توبث  ینیع و  تقیقح  اـما  تسا ، ینیع  تقیقح  ندوب  اراد  ناـمه  دوـجو ، یقباـطم  ياـنعم  اـعطق  یلب 
! یتساک مک و  چیه  نودب  تسامش  نافلاخم  بهذم  اقیقد  نیا  و  تسین ، نیا  زج  مه  ...و  یلعوب  راینمهب و 

: دنا هتفگ 

ییاضتقا تسا و  مدع  دوجو و  دقاف  شدوخ  تاذ  رد  تیهام  دوخ  هک  تسا  تسرد  دنا  هتفگ  تیهام  تلاصا  ناراد  فرط  زا  یضعب 
لعاج و هب  باستنا  هک  یماگنه  یلو  تشاد ، بوسحم  يرابتعا »  » ار نآ  ناوت  یم  انعم  نیا  هب  درادن و  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  هب  تبـسن 

تیعقاو دنک ، یم  ادیپ  هدننک  داجیا 
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.دراد تلاصا  تیهام ، دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  یلاح  نینچ  رد  دبای و  یم  یجراخ 

نیا و  تسا ، نآ  هب  ندیـشخب  دوجو  ینعی  داجیا ، ورگ  رد  دـشاب ، یم  تیهام  نتفای  تیعقاو  اب  مأوت  هک  یباستنا  هک  تسا  نشور  یلو 
(1) .دوش یم  هضافا  نآ  هب  هک  تسا  يدوجو  نامه  نآ  تیعقاو  هک  تسا  نآ  هناشن 

: مییوگ

دییوگ یمن  لقع  حضاو  مکح  قبط  ارچ  دوش !؟ هضافا  نآ  هب  دوجو  هک  تسیچ  نآ "  " و هچ !؟ ینعی  دوش  یم  هضافا  نآ "  " هب دوجو 
! دیدومن فارتعا  اهراب  بلطم  نیا  هب  احیرص  هک  یلاح  رد  دنبای !! یم  دوجو  ققحت و  ءایشا  اعقاو  و  دوش ، یم  دوجوم  تیهام 

تیب هاش  هک  تیهام _  ندوب  مهو  ای  يرابتعا  هب  لئاق  يدوجو و  تلاصا  سپ  دـیراد ، لوبق  ار  تیهام  نتفاـی  تیعقاو  امـش  رگا  اـیناث 
! دیناشوپ یم  نافلاخم  حیحص  بلاطم  ششوپ  ریز  ار  ناشیا  نالطبلا  حضاو  بلاطم  طقف  و  دیشاب ، یمن  تسا _  دوجو  تلاصا 

هضافا هچ  نیا  سپ   (2) !؟ ًادبا دوجولا  هحئ  ار  تمش  ام  هیهاملا   " هک دیا  هدناوخن  هدینشن و  دوجو  تلاصا  هفسلف و  يانبم  رب  رگم  اثلاث 
!؟ دوب دهاوخ  زیچ  هچ  هضافا  نیا  هجیتن  و  تسا !؟ ییا 

: دنا هتفگ 

رگا هک  یتروصرد  دوـش ؛ یمن  تفاـی  تیهاـم  زا  يرثا  يروـضح ، موـلع  رد  ...هک  تسا  نیا  تیهاـم  ندوـب  يراـبتعا  رب  رگید  لـیلد 
تلاصا تیهام 
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ای تروص  تطاسو  نودب  ینیع  تیعقاو  دوخ  هک  تسا  ملع  نیا  رد  اریز  دوش ؛ عقاو  زین  يروضح  ملع  قلعتم  تسیاب  یم  تشاد ، یم 
(1) .دریگ یم  رارق  ینورد  هدهاشم  كاردا و  دروم  ینهذ ، موهفم 

: مییوگ

تایوه تایهام و  سفن  مه  زاب  اما  هطساو ، تروص  هچ  رگ  يروضح ، ملع  رد  يدوجو ، تلاصا  نافرع  هفـسلف و  ینابم  رب  هتبلا  يرآ 
مه زاب  سپ  دراد ! روضح  ادـخ _  تاذ  رد  یتح  ملاع _  تاذ  رد  هسجن  نایعا  ناویح و  ناـسنا و  بوچ و  گنـس و  تیعقاو  ینیع و 

تدحو و  تاقولخم ، دوجو  یفن  يرگ و  یئاطـسفوس  و  تقلخ ، راکنا  و  هرداصم ، وحن  هب  رگم  دشن  تباث  نایدوجو  تلاصا  ياعدم 
! قولخم قلاخ و  دوجو 

روضح ءایـشا  تیهام  طقف  يروضح  ملع  رد  ناشیا ، يانبم  رد  اریز  تسا ، رت  نشور  بلطم  هک  دوجو  تلاـصا  ناـفلاخم  ياـنبم  رب  و 
یتروص اهنت  هکلب  دنازوسب ، ار  نهذ  هک  دوش  یمن  رـضاح  نهذ  رد  یجراخ  شتآ  الثم  هک  دیا  هدـناوخن  رگم  ءایـشا ؛ دوجو  هن  دراد 

.دیآ یم  مزال  لسلست  و  روص ، فعاضت  هن  رگو  دوش ، یم  سفن  هطساو  الب  يروضح  مولعم  تسا _  نآ  تیهام  نامه  هک  نآ _  زا 

: دنا هتفگ 

یجراـخ تیعقاو  هک  تهج  نآ  زا  یجراـخ  تیعقاو  چـیه  ...هک  تسا  نیا  تیهاـم ، ندوب  يراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  رب  رگید  لـیلد 
صخشت و هب  فصتم  دباین  یجراخ  دوجو  ات  یتیهام  چیه  رگید  يوس  زا  .ددرگ  صخشت  مدع  تیلک و  هب  فصتم  دناوت  یمن  تسا ،

یب دارفا  رب  قدص  تینأش  هک  تسا  ینهذ  یموهفم و  تیثیح  نامه  يوهام  تیثیح  هک  دیآ  یم  تسد  هب  اجنیا  زا  .دوش  یمن  تیئزج 
صوصخم ینیع  تیعقاو  و  دراد ، ار  رامش 
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(1) .تسا نآ  یتاذ  قادصم  ینعی  دشاب ؛ یم  دوجو 

: مییوگ

: دیتفگ هک  روطنامه  یلب ،

(2) .دوش یمن  تیئزج  صخشت و  هب  فصتم  دباین  یجراخ  دوجو  ات  یتیهام  چیه 

! دنناد یمن  دوجوم  مه  ار  یجراخ  یئزج  تیهام  یتح  هک  یناسک  بهذـم  هن  تسا ، دوجو  تلاصا  نافلاخم  بهذـم  نامه  نیا  یلو 
تیهاـم هکلب  دراد ! صخـشت  ققحت و  جراـخ  رد  تسا  نهذ  نآ  نطوم  هک  یلک  تیهاـم  هک  تسا  هتفگن  يدـحا  هک  دـینادب  دـیاب  و 

.تسا دوجوم  جراخ  رد  هک  تسا  تخرد  ناویح و  ناسنا و  یئزج 

: دنا هتفگ 

زا هزنم  یهلا ، سدـقم  تاذ  هک  تسا  هفـسالف  لوـبق  دروـم  هچنآ  رب  ینبم  درک  هماـقا  ناوـت  یم  زین  دوـجو  تلاـصا  رب  يرگید  لـیلد 
نیرت لیـصا  هک  یتروصرد  درادـن ؛ ثحب  دروم  يانعم  هب  تیهام  ینعی  دوش ؛ تیاکح  اهنآ  زا  يوهام  میهافم  اـب  هک  تسا  يدودـح 
یهلا تاذ  تیعقاو  یتسیاب  دوب ، تیهاـم  یتاذ  قادـصم  یجراـخ  تیعقاو  رگا  و  تسا ، يدوجوم  ره  هب  شخب  تیعقاو  اـه و  تیعقاو 

(3) .دشاب تایهام  زا  یتیهام  قادصم  مه 

: مییوگ

: تسا تایهام  زا  یتیهام  قادصم  یهلا  تاذ  افرع  هفسالف و  همه  فارتعا  هب  هکلب  و  یحو ، لقع و  یعطق  مکح  هب  اعطق و  یلب ،
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!؟ هّیئامو هّّینإ  هلف  لئاسلا : لاق 

(1) .هّیئامو هّینإب  ّالإ  ءیشلا  تبثی  ال  معن ، مالسلا :] هیلع  قداصلا  مامإلا   ] لاق

؟ تسه زین  تیهام  تینا و  ياراد  وا  ایآ  دیسرپ : لئاس 

.تیهام تینا و  اب  رگم  درادن  دوجو  زیچ  چیه  يرآ ، دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: ناتدوخ فارتعا  هب  و 

نیا هب  ار  نآ  معا  حالطـصا  ...تسا  يرگید  زا  معا  اـهنآ  زا  یکی  هک  دوـش  یم  لامعتـسا  تروـص  ود  هـب  هفـسلف  رد  ...تیهاـم  هژاو 
(2) .دنناد یم  زین  یهلا  سدقم  تاذ  لماش  دوجو و  ینیع  تقیقح  لماش  ار  نآ  وه و  وه  ییشلا ء  هب  ام  دننک  یم  فیرعت  تروص 

فالخ رب  هکلب  تسین ، ثحب  لحم  الصا  دودح  يانعم  هب  تیهام  هک  ارچ  دیا ، هتفرگ  هابتشا  ار  ثحب  لحم  رد  تیهام  يانعم  امش  اما 
دوجو لمح  یعقاو  تحـص  كالم  ناتدوخ  فارتعا  هب  هک  تسا  یتیئیـش  تیوه و  يانعم  هب  تیهام  نامه  ثحب  دروم  امـش  ياعدم 

.تسا تایهام  تاّینا و  رب 

: دنا هتفگ 

(3) و تسا دوجو  یتاذ  قادصم  ینیع ، تیعقاو  هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  يانبم  هک  دیایب  نهذ  هب  يا  ههبـش  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
اب ضرعلاب و  شا  یجراخ  دارفا  رب  ناسنا  دـننام  یتیهام  لمح  ینعی  دـشاب ، تیهام  يارب  ضرعلاـب  قادـصم  هک  تسا  نیا  شا  همزـال 

دارفا زا  ناسنا  موهفم  بلس  دیاب  نیاربانب  .تسا  بلس  لباق  يزاجم و  یفاصتا  یموهفم ، نینچ  هب  فاصتا  و  دشاب ، ضورع  رد  هطساو 
.تسین هطسفس  زج  يزیچ  نیا  دشاب و  حیحص  یجراخ 
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، یبدا یفرع و  رظن  زا  شا  یجراخ  دارفا  رب  یتیهام  ره  لمح  میدرک ، هراشا  لوا  لیلد  ریرقت  رد  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  نیا  خـساپ 
اهنآ لح  دـیلک  هک  نانچ  تسین ، یبدا  یفرع و  زاجم  تقیقح و  عبات  یفـسلف ، قیقد  ماکحا  اما  تسا ، زوجت  زا  یلاخ  یقیقح و  لمح 

، یفـسلف رظن  زا  دشاب و  تقیقح  یبدا ، رظن  زا  هک  یلامعتـسا  اسب  هچ  و  درک ، وجو  تسج  ظافلا  هب  طوبرم  دـعاوق  نایم  ناوت  یمن  ار 
تایبدا و ياملع  ًالثم  دـشاب ؛ تقیقح  یفـسلف ، رظن  زا  یلو  زاجم  یبدا ، رظن  زا  هک  یقـالطا  اـسب  هچ  سکعرب  و  دوش ، هدرمـش  زاـجم 

ٌتاذ ّقتـشملا  يانعم   ) دشاب تباث  نآ  يارب  قاقتـشا  أدبم  هک  یتاذ  زا  تسا  ترابع  تاقتـشم  یقیقح  يانعم  هک  دـنا  هتفگ  هقف  لوصا 
.دراد دوجو »  » هک يزیچ  ینعی  دوجوم »  » و دراد ، ملع »  » هک یسک  ینعی  ملاع »  » هک نانچ  ءدبملا ،) هل  َتَبَث 

(1) .تسین نینچ  یفسلف  رظن  زا  یلو  دوب ، دهاوخ  زاجم  یبدا  رظن  زا  دوش ، قالطا  ینیع  دوجو  دوخ  رب  دوجوم »  » هژاو رگا  سپ 

: مییوگ

.درادن یملع  بلطم  هب  یتهابش  چیه  یفسلف ،" زاجم  تقیقح و   " نتخاس و  تسا ، یظاّفل  افرص  و  انعم ، یب  اّدج  خساپ  نیا 

یب هناهب  هب  دـناوتب  یـسک  هک  دـشاب  یفرع  يزاجم  طقف  هکنیا  هن  دنـشاب ، موهوم  اتقیقح  ءایـشا  هک  دـمآ  مزال  روکذـم  لـیلد  زا  اـیناث 
.دراذگب اپ  ریز  ار  یلقع  عطق ي  نشور و  دعاوق  یلقع ، ثحابم  رد  یبدا  دعاوق  يرابتعا 

يوهام يانعم  هب  بلقنم  یناـث  لوقعم  و  دوش ، ققحم  فوصوم  نودـب  تفـص  هک  دـیآ  یم  مزـال  دوجو ، يارب  تینیع  ضرف  زا  اـثلاث 
!! تسا دوجو  طقف  هکلب  ...هن  و  نامسآ ، هن  نیمز و  هن  و  قولخم ، هن  تسا و  قلاخ  هن  هک  دشاب  هتشاد  تینیع  يزیچ  و  دوش ،
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: دنا هتفگ 

تقیقح يارب  یلقع  بلاق  ای  ینهذ  حَبَـش  تیهام ،  » هک دنک  یم  دـیکأت  شدوخ  ياه  باتک  رد  اهراب  نیهلأتملاردـص  هک  تسا  نینچ 
(1) .تسا ینیع 

: مییوگ

تلاصا ياراد  ینیع ، تایعقاو  يارب  یلقع  بلاق  ای  ینهذ ، حبش  يانعم  هب  ار  تیهام  يو  نافلاخم  هک  تسا  هدرک  رکف  اردص  الم  رگا 
يا هشیدـنا  نینچ  هدوب ، يوهام  تلاصا  هک  ینامز  مه  شدوخ  رگا  و  تسا ؛ هدـشن  عازن  لحم  هجوتم  اـعطق  دـنا  هتـسناد  تیجراـخ  و 

.تسا هدوب  دادعتسا  یب  اعقاو  یلقع  حضاو  بلاطم  مهف  رد  سپ  تسا  هتشاد 

یم ار  روصتم  مییوـگ ، یمن  ار  روـصت  موـهفم ! هن  ینهذ ، تروـص  هن  تیهاـم  ياـنعم  ینعی  تسا ، يراـبتعا  تیهاـم  مییوـگ  یم  رگا 
(2) .تسا ثحب  عوضوم  دنک  یم  تیاکح  نآ  زا  موهفم  هچ  نآ  .مییوگ 

: دنا هتفگ 

نامه نآ  ینیع  ققحت  تسا و  نهذ  طقف  تسا ، تیهام  هک  تهج  نآ  زا  تایهام ، یقیقح  هاگیاج  هک  دـش  نشور  تاحیـضوت  نیا  اب 
(3) .دشاب یم  شدارفا  دوجو 

: مییوگ

و دوجو ! ینیع  ققحت  هن  دشاب ، یم  تیهام _  دارفا  دوجو  ینعی  شدارفا _  دوجو  نامه  نآ ، ینیع  ققحت  ناتدوخ  رارقا  هب  اعطق  یلب ،
نافلاخم بهذم  نامه  نیا 
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! تسامش

: دنا هتفگ 

(1) .دبای یمن  ینیع  ققحت  تاذلاب  تیهام ، هاگ  چیه  یفسلف  قیقد  رظن  اب 

: مییوگ

دوجو هب  هکنیا  هن  دوش  یم  دوجوم  دبای و  یم  ققحت  تاذلاب  زیچ  نآ  اعطق  دیامرف  یم  قلخ  يزیچ  لاعتم  دـنوادخ  هک  یماگنه  هکلب 
.دیآ یم  مزال  ...و  دوجو  ِدوجو  ِدوجو  و  دوجو ، ِدوجو  و  لسلست ، هنرگو  دوش ، دوجوم 

یعطق و دـعاوق  هفـسلف ، رد  وحن  رـص ف و  دـعاوق  يرابتعا  یب  هناهب  هب  و  تسا ، طبر  یب  ـالماک  لاکـشا  ياـنبم  دروم  رد  ناتریـسفت 
.دیراذگ یم  اپ  ریز  ار  یلقع  نشور 

ياراد شدوخ  تسا و  تایهام  یلقع  فصو  دوجو  دش  مولعم  هک  یتقو  تسین ، عرف  زا  ثحب  هب  يزاین  لصا ، نالطب  حوضو  زا  دـعب 
.تسین يزاین  ءدبم  قتشم و  تینیع  ای  تدحو  زا  ثحب  هب  رگید  تسین ، تقیقح 

هک یلاح  رد  رگید !!  دوجو  هب  هن  تسا  دوجوم  شدوخ  هکلب  تسین  دوجوم  رگید  دوجو  هب  دوجو  دییوگ  یم  امـش  رگید  ترابع  هب 
هک درادـن  تیجراـخ  الـصا  قولخم  قلاـخ و  تینیع  يارو  دوجو  دوخ  و  تسا ، قولخم  قلاـخ و  یلقع  فـصو  دوـجو  دـیوگ  رکنم 

!! رگید دوجو  هب  ای  دشاب  دوجوم  شدوخ  دهاوخب 

: دنا هتفگ 

: تسا ههبش  ود  نیا  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دنا  هدرک  کسمت  یتاهبش  هب  تیهام ، تلاصا  هب  نیلئاق 

تـسا نیا  شیانعم  درک و  لمح  نآ  رب  ار  دوجوم »  » موهفم ناوتب  یتسیاب  دشاب ، ینیع  تیعقاو  ياراد  لیـصا و  دوجو  رگا  لوا : ههبش 
ياراد دوجو  هک 
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نیا و  دوش ، یم  عقاو  دوجوم »  » يارب عوضوم  دوـخ  هبوـن  هب  هک  درک  ضرف  يرگید  ینیع  دوـجو  نآ ، يارب  دـیاب  سپ  تسا ، دوـجو 
! دشاب دوجو  تیاهن  یب  ياراد  يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دبای و  یم  همادا  تیاهن  یب  ات  نایرج 

.تسا نهذ  رابتعا  عبات  نآ ، رب  دوجوم »  » لمح رارکت  يرابتعا و  تسا  يرما  دوجو  هک  دیآ  یم  تسد  هب  اجنیا  زا 

یم یتاذ  رب  تلالد  تسا ، قتشم  هک  تهج  نآ  زا  دوجوم »  » ظفل هک  تسا  یظفل  دعاوق  هب  دانتسا  ههبش  نیا  يانبم  لوا : ههبـش  باوج 
رب دوجوم »  » موهفم هک  یماگنه  سپ  .تسا  أدـبم  تاذ و  ددـعت  نآ ، همزال  دـشاب و  تباـث  نآ  يارب  دوجو )  ) قاقتـشا أدـبم  هک  دـنک 

...نینچمه دشاب و  تباث  نآ  يارب  تسا ، يرگید  رما  هک  قاقتشا ، أدبم  هک  درک  ضرف  یتاذ  ار  نآ  دیاب  دوش ، یم  لمح  ینیع  دوجو 
.

موهفم .درک  لصف  لح و  نابز  روتسد  وحن و  فرص و  دعاوق  ساسارب  ناوت  یمن  ار  یفسلف  لئاسم  هک  میا  هدرک  ناشنرطاخ  اهراب  اما 
زا ریغ  ینهذ ، لیلحت  فرظ  رد  یجراخ  ققحت  تیثیح  هاوخ  تسا ، یجراخ  ینیع و  ققحت  زا  يا  هناشن  اهنت  یفسلف  فرع  رد  دوجوم 

لومحم عوضوم و  نیب  دوش ، یم  لمح  یتیهام  رب  موهفم  نیا  هک  یماگنه  ًالثم  دشاب ؛ نآ  نیع  هاوخ  دـشاب و  هیـضق  عوضوم  تیثیح 
نیع یجراخ  دوجو  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوش ، یم  لمح  ینیع  دوجو  تاذ  رب  هک  یماگنه  یلو  ددرگ ، یم  روظنم  يریاغت  ددعت و 

.تسا تیدوجوم  تیثیح 

.تساهنآ تدحو  هناشن  یهاگ  هکلب  تسین ، قاقتـشا  أدبم  اب  تاذ  ریاغت  ددـعت و  هناشن  هشیمه  تاذ ، رب  قتـشم  لمح  نخـس  رگید  هب 
موهفم عازتـنا  أـشنم  ینیع و  تیعقاو  تیدوجوم و  نیع  شدوـخ  هک  تسا  نیا  ینیع ، دوـجو  رب  دوـجوم  لـمح  ياـنعم  هکنآ  لـصاح 

(1) .دشاب هدش  دوجوم  يرگید  دوجو  اب  هکنیا  هن  تسا ، دوجوم » »

: مییوگ

 _ دش دوجوم  تیهام  دییوگ  رگا  هک  ارچ  تسا ، یظاّفل  ساسا و  یب  اّدج  خساپ ، و  تسا ؛ تناتم  تیاغ  رد  لاکشا 
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تسا هدش  دوجوم  تیهام  نودب  دوجو  هک  دییوگ  رگا  و  تسامش ، نافلاخم  هدیقع  نامه  نیا  هک  دیدومن _  رارقا  احیرـص  اهراب  هک 
! میدرک رارکت  ار  نآ  ندوب  لوقعم  ریغ  اهراب  هک 

: دنا هتفگ 

تاذـلاب یتیعقاو  ره  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـشاب ، دوجو  تاذـلاب  قادـصم  ینیع  تیعقاو  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  ههبـش  مود : ههبش 
يادـخ اـهنت  تاذـلاب  دوجوم  هک  یتروص  رد  دـشاب ، دوـجولا  بجاو  یجراـخ  تیعقاو  ره  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  تسا و  دوـجوم 

.تسا یلاعتم 

نانچ درادن ، توبث  رد  هطساو  هک  تسا  نیا  شیانعم  دور و  یم  راک  هب  ریغلاب »  » لباقم رد  یهاگ  تاذلاب »  » هژاو مود ...: ههبش  باوج 
داجیا تلع  تسین و  ریغلاب  ینعی  تسا ، تاذلاب » دوجولا  بجاو   » ای تاذلاب » دوجوم   » هک دوش  یم  هتفگ  یلاعتم  يادـخ  دروم  رد  هک 

.تسین توبث  رد  هطساو  هب  دنمزاین  وا ، رب  دوجولا » بجاو   » ای دوجوم »  » لمح رگید  ریبعت  هب  و  درادن ، هدننک 

، درادـن ضورع  رد  هطـساو  هب  زاین  لومحم  لمح  هک  تسا  نیا  شیانعم  دور و  یم  راک  هب  ضرعلاـب »  » لـباقم رد  یهاـگ  هژاو  نیمه 
، تسا دوجوم  تاذلاب  قادصم  ینیع ، تیعقاو  مییوگ  یم  دوجو  تلاصا  ربانب  هک  نانچ  .دـشاب  توبث  رد  هطـساو  هب  دـنمزاین  دـنچره 

.دشاب یم  نآ  ِضرعلاب  قادصم  تیهام ، یلو 

قادـصم تسا _  تاذـلاب »  » زین لوا  حالطـصا  قبط  درادـن و  توبث  رد  هطـساو  هک  یلاـعتم _  يادـخ  دوجو  مه  مود  حالطـصا  قبط 
، تیدوجوم هک  تسا  نیا  شیانعم  و  دراد ، توبث  رد  هطـساو  هدـننیرفآ و  تلع  هک  تاقولخم  دوجو  مه  دـشاب و  یم  دوجو  تاذـلاب 

(1) .دنوش یم  تیدوجوم  هب  فصتم  ضرعلاب  اه  تیهام  یفسلف ، هاگدید  زا  و  ناشتیهام ، تفص  هن  تساهنآ  دوجو  یقیقح  تفص 

: مییوگ

315 ص :
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هک ارچ  تسا  تسردان  الماک  ترابع  نیا  هک  یلاح  رد  ناشتیهام ،" تفـص  هن  تساهنآ  دوجو  یقیقح  تفـص  تیدوجوم ، : " دیتفگ
! قلخ ادخ و  دوجو  یقیقح  تفص  هن  تسا ، قلخ  ادخ و  یقیقح  تفص  تیدوجوم ،

: مییوگ لاح  ره  رد  و 

خـساپ يارب  هکلب  دنا ، هدادن  خساپ  یفـسلف  ینابم  ظفح  اب  الـصا  ناشیا  و  تسا ، تسردان  اّدج  خساپ  و  مکحم ، اّدج  لاکـشا  مه  زاب 
! دنا هتخیر  هفسلف  بایسآ  هب  ار  بآ  تیاهن  رد  و  هدروآ ، هانپ  دوجو  تدحو  نافلاخم  یمالک و  ینابم  هب  هشیمه  لثم  نداد 

(1)! دشاب دارم  ریغلاب  دوجو  هک  درادن  دوجو  يریغ  الصا  ییاردص  يدوجو  تلاصا  بتکم  رد  هک  دنلفاغ  ناشیا  ایوگ 

لایخو مهو  ار  ملاع  و  هدرک ، راکنا  ار  دوجولا  بحاو  تاذ  زا  ریغ  زیچ  همه  دوجو  و  هتفریذپ ، ار  لاکـشا  نایدوجو  تلاصا  دوخ  اذل 
دوجولا بجاو  تاذ  ریغ  مه  ار  هلاـسوگ  تب و  و  هتـسناد ، ادـخ  تاذ  يازجا  و  یکی ، اـنیع  ار  یـسوم  نوعرف و  ناطیـش و  و  هتـسناد ،

یتسرپ تب  و  هتسنادن ، تاذلاب 

316 ص :

تسا دنوادخ  اهنآ  دِجُوم  ریغلاب و  دوجوم  نارگید  تسا و  تاذلاب  دوجوم  دنوادخ  هکنیا  هب  ادخ  رد  دوجو  رـصح  ریـسفت  اما  و  - . 1
هن ضرع و  دننام  دراد  یطبار  دوجو  هن  یلاعت  بجاو  هب  تبسن  ناهج  ْنافرع ، رد  .تسین  گنهامه  دوجو  یـصخش  تدحو  اب  زگره 

اهنت دوجو  یـصخش  تدـحو  ساسا  رب  اریز  درادـن ، يدوس  هرـس ) سدـق   ) نیّهلأتملا ردـص  رارـصا  فرح و  دـننام  دراد  طبار  دوجو 
چیه .تسین  وا  يارب  يرگید  قادـصم  زگره  دـشاب و  یم  لقتـسم  هک  تسا  بجاو  اـنامه  تـسا  دوـجو  موـهفم  يارب  هـک  یقادـصم 

 / 65  / 1 دعاوقلا ، دیهمت  ریرحت  هللا ، دـبع  یلمآ ، يداوج   ) .تسا مودـعم  هراومه  وا  هجو  زج  هچره  تسین و  دـنوادخ  زج  يدوجوم 
(. 395  / 72
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.میا هتشاد  نایب  اررکم  ار  نآ  دهاوش  هک  دنا  هدرمش  دنوادخ  تاذ  شتسرپ  نیع  مه  ار  یتسرپ  هلاسوگ  و 

: دنا هداد  همادا 

یمن يزیچ  نینچ  و  درادـن ، مدـع  دوجو و  هب  تبـسن  ییاضتقا  ًاتاذ  تیهام  هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  رب  لیلد  نیرت  هداس  هصـالخ :
(1) .میا هتفگن  ینخس  نآ  ینیع  تیعقاو  زا  مینکن ، تیهام  رب  لمح  ار  دوجو  موهفم  ات  زین  .دشاب  ینیع  تیعقاو  رگنایامن  دناوت 

: خساپ

: تسا مسق  هس  رب  ًاتاذ  تیهام  هکلب 

تسا عنتمم  لاحم و  شدوجو  ( 1

تسا لاحم  شمدع  ( 2

لاـیخ و مهو و  ار  نآ  دوجو  سک  ره  و  دـیامرف ، یم  دوـجوم  ار  نآ  لاـعتم  قلاـخ  و  درادـن ، مدـع  دوـجو و  هب  تبـسن  ییاـضتقا  ( 3
.دیآ مزال  لسلست  دشاب  هتشاد  تیجراخ  دوجو  دوخ  رگا  هک  هتسنادن  ایناث  تسا ، یطسفوس  الوا  دنادب  يرابتعا 

.درادن دوجو  تینیع  نافلاخم  ياعدم  ثحب و  لحم  هب  یطبر  جیه  بلطم  نیا  لاح  نیع  رد  اما 

هب فارتعا  بلطم ، نیا  اما  میا ، هتفگن  ینخس  نآ  ینیع  تیعقاو  زا  مینکن ، تیهام  رب  لمح  ار  دوجو  موهفم  ات  ناتدوخ  فارتعا  هب  زین 
.تسا نایدوجو  تلاصا  ياعدا  لاطبا  و  دوجو ، تینیع  نافلاخم  هدیقع 

: دنا هداد  همادا 

دیاب نانآ  ربارب  رد  .دشاب  هتفای  لعاج  هب  باستنا  هک  تسا  یتیهام  لیصا ، تیهام  هک  دنا  هتفگ  تیهام  تلاصا  ناراد  فرط  زا  یضعب 
تفگ
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يدوجو ِنآ  زا  تلاصا  سپ  .دنک  داجیا  ار  نآ  لعاج  هک  دوش  یم  لصاح  یماگنه  دـشاب ، تیهام  نتفای  تیعقاو  اب  مأوت  هک  یباستنا 
(1) .دوش یم  هضافا  تیهام  هب  هک  تسا 

: خساپ

: دیتفگ هک  روطنامه  یلب ،

يدوجو ِنآ  زا  تلاصا  سپ  .دنک  داجیا  ار  نآ  لعاج  هک  دوش  یم  لصاح  یماگنه  دـشاب ، تیهام  نتفای  تیعقاو  اب  مأوت  هک  یباستنا 
(2) .دوش یم  هضافا  تیهام  هب  هک  تسا 

: دییوگب هکنیا  ياج  هب  .تسا و  نایدوجو  تلاصا  ياعدا  لاطبا  دوجو و  تینیع  نافلاخم  هدیقع  هب  فارتعا  نیا  اما 

دوش یم  هضافا  تیهام  هب  هک  تسا  يدوجو  ِنآ  زا  تلاصا  سپ 

: دییوگب دیاب 

.تسا هدش  داجیا  هک  تسا  یتیهام  نآ  زا  تینیع ، سپ 

: دنا هداد  همادا 

زا يرثا  دریگ ، یم  رارق  دوهش  دروم  هطـساو  یب  ینیع  تیعقاو  دوخ  هک  يروضح ، ملع  رد  هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  رب  مود  لیلد 
(3) .دوش یمن  تفای  تیهام 

: مییوگ

رب لیلد  نیرت  حـضاو  نیا  تسین و  راـک  رد  يرگید  زیچ  تاـیوه  تاـیهام و  تینیع  روضح و  سفن  زج  يروضح  ملع  رد  هک  میتفگ 
.تسا تیهام  تینیع  نارکنم  نایدوجو و  تلاصا  ياعدم  دض  تابثا  هکلب  و  ضقن ،

318 ص :
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.334 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 2
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: دنا هداد  همادا 

تیهام هک  یتروصرد  تسا ، دارفا  رب  قدـص  زا  ابِا  صخـشت و  تیثیح  یجراخ ، ياه  تیعقاو  یتاذ  تیثیح  هک  تسا  نیا  موس  لـیلد 
(1) .دبای یمن  صخشت  دوجو  نودب  درادن و  دارفا  رب  قدص  زا  ییابا 

: مییوگ

تیهاـم و یلقع  فصو  هک  دوجو  هن  هدـش  دوجوم  هک  تسا  تیهاـم  اـحوضو  یلو  درادـن ، صخـشت  دوشن  دوجوم  تیهاـم  اـت  یلب ،
! تسا نآ  فلاخم  هدیقع  تابثا  و  دوجو ، تلاصا  نالطب  نیا  و  تسا ، یناث  لوقعم 

: دنا هداد  همادا 

(2) .دشاب تیهام  ياراد  مه  یلاعتم  دنوادخ  دیاب  دوب ، تیهام  یتاذ  قادصم  یجراخ  تیعقاو  رگا  هک  تسا  نیا  مراهچ  لیلد 

: مییوگ

موهوم مودـعم و  هن  رگو  دراد  ار  تیوه  ققحت  تّینا و  لصا  يانعم  هب  تیهام  افرع ، هفـسالف و  همه  فارتعا  هب  لاعتم ، دـنوادخ  هلب ،
! دوب دهاوخ 

نیا هب  ار  نآ  معا  حالطـصا  ...تسا  يرگید  زا  معا  اـهنآ  زا  یکی  هک  دوـش  یم  لامعتـسا  تروـص  ود  هـب  هفـسلف  رد  ...تیهاـم  هژاو 
(3) .دنناد یم  زین  یهلا  سدقم  تاذ  لماش  دوجو و  ینیع  تقیقح  لماش  ار  نآ  وه و  وه  یشلا ء  هب  ام  دننک  یم  فیرعت  تروص 

تسا ازجا  ياراد  يایشا  تاقولخم و  هب  صتخم  هک  دوجو  دودح  دح و  يانعم  هب  تیهام  لاعتم ، دنوادخ  هک  نانچ 

319 ص :
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! نافلاخم ياعدم  لاطبا  هب  یطبر  هن  و  دراد ، دوجو  تلاصا  تابثا  هب  یطبر  هن  نیا  یلو  درادن ،

: دنا هداد  همادا 

، دـشاب حیحـص  نآ  زا  تیهاـم  بلـس  دـیاب  مینادـب ، تیهاـم  ضرَعلاـب  قادـصم  ار  ینیع  تیعقاو  رگا  هک  دوش  مهوت  تسا  نکمم  . 6
(1) .تسین حیحص  یجراخ  صاخشا  زا  ناسنا »  » بلس ًالثم  هک  یتروصرد 

ياه بلاـق  دودـح و  زا  اـهنت  تیهاـم  هک  تسا  نیا  تیهاـم  يارب  تیعقاو  ندوب  ضرعلاـب  قادـصم  زا  روظنم  هک  تسا  نآ  خـساپ  . 7
يروما یفسلف  قیقد  رظن  زا  اما  دنتسه ، تیعقاو  ياراد  یفرع  رظن  زا  دنچره  دودح  نیا  و  اهنآ ، تاذ  زا  هن  دنک  یم  تیاکح  تایعقاو 

(2) ...دنور یم  رامش  هب  یمدع 

: مییوگ

عازن لحم  هب  یطبر  الـصا  دـینک  یم  ثحب  نآ  زا  امـش  هک  ءایـشا  تایوه و  دوخ  هن  تایعقاو ، ياه  بلاق  دودـح و  يانعم  هب  تیهام 
هب ار  یهاو  بلطم  نیا  هک  دـیتسین  رـضاح  زگره  مه  امـش  دوخ  اعطق  و  تسین ، مه  دوجو  تلاصا  نافلاخم  زا  يدـحا  دارم  و  درادـن ،

! دیهد تبسن  دوب  يوهام  تلاصا  هک  ینالوط  ياهلاس  رد  اردصالم 

: دنا هداد  همادا 

، دـشاب حیحـص  نآ  رب  دوجوم »  » لمح دـیاب  دوب ، ینیع  يرما  دوجو  رگا  هک  تسا  نیا  تیهام  تلاـصا  ناراد  فرط  تاهبـش  زا  یکی 
ياـهدوجو تاـبثا  نآ  همزـال  و  دریگ ، رارق  دوجوم »  » موهفم يارب  عوـضوم  دوـخ  هبوـن  هب  هک  دوـش  تاـبثا  نآ  يارب  يدوـجو  ینعی 

! تسا يدحاو  دوجوم  ره  يارب  یهانتمان 

تسانعم نیا  هب  ینیع ، دوجو  رب  دوجوم »  » لمح هک  تسا  نیا  خساپ  . 10
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(1) .تسا موهفم  نیا  عازتنا  أشنم  ینیع  تیعقاو  دوخ  هک 

: مییوگ

!؟ دوجو تقیقح  ای  تسا  قولخم  قلاخ و  سفن  ینیع ، تیعقاو  ایآ  اما  تسا ، عازتنا  أشنم  ینیع  تیعقاو  دوخ  هک  تسین  یکش  هلب 

! تسین يزیچ  هدراصم  زج  امش  خساپ  تسا و  عازن  لوا  نیا  الوا  اذل 

ینیع و مزلتسم  نوهوم و  اّدج  دشاب  قولخم  هچ  قلاخ و  هچ  ءایشا  تیوه  یلقع  تفـص  هکنیا  ضرف  نودب  ینیع ، تیعقاو  ضرف  ایناث 
.تسا لسلست  یناث و  لوقعم  ندوب  یجراخ 

: دنا هداد  همادا 

دوـجولا بجاو  يدوـجوم  ره  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  دـشاب ، دوـجوم  تاذـلاب  قادـصم  ینیع  تیعقاو  رگا  هکنآ ، رگید  ههبـش  . 11
.دشاب

هک تسا  نیا  شدافم  و  ریغلاـب ،»  » لـباقم رد  هن  تسا ، ضرعلاـب »  » لـباقم رد  اـجنیا ، رد  تاذـلاب »  » زا روظنم  هک  تسا  نیا  خـساپ  . 12
(2) .دشاب يدوجوم  ره  ندوب  دوجولا  بجاو  شا  همزال  ات  دشاب  هتشادن  مه  توبث  رد  هطساو  هکنیا  هن  درادن ، ضورع  رد  هطساو 

: مییوگ

.تسین نآ  دهاوش  رارکت  هب  يزاین  و  دنا ، هتفریذپ  نافرع  هفسلف و  ینابم  زا  ناهاگآ  مومع  تسا  يدج  رایسب  هک  ار  لاکشا  نیا 

: دنا هتفگ 

هک تسا  نیا  اجنیا ، رد  يرابتعا  لیصا و  لباقتم  موهفم  ود  زا  روظنم 
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ینعی .دنک  یم  تیاکح  ینیع  تیعقاو  زا  یفـسلف ، قیقد  هطـساو  چیه  نودب  ًاتاذ و  دوجو ، موهفم  يوهام و  موهفم  ود  زا  کی  مادـک 
و يوهاـم ، موـهفم  کـی  نآ  عوـضوم  هک  دوـش ، یم  سکعنم  هطیـسب » هیله   » تروـص هب  نهذ  رد  ینیع  تیعقاو  هکنیا  لوـبق  زا  دـعب 

اهنآ زا  کیره  ًاعبط  و  دوش ، یم  لمح  نآ  رب  دوجوم »  » موهفم تروص  هب  قاقتـشا و  لـمح  اـب  هک  تسا  دوجو »  » موهفم نآ  لومحم 
ناوت یم  هک  نانچ  تسا ،» ناسنا  یجراخ ، صخـش  نیا   » ًالثم تفگ  ناوت  یم  دوب و  دـهاوخ  ینیع  تیعقاو  رب  لمح  لـباق  یلکـش  هب 

یفـسلف قیقد  هاگدید  زا  لاح  نیعرد  تسین ، يزاجم  یبدا  یفرع و  رظن  زا  اهنآ  زا  مادک  چـیه  و  تسا » دوجوم  صخـش ، نیا   » تفگ
تاـیثیح میهاـفم و  نیا  ددـعت  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  و  ینیع ، تیعقاو  تطاـسب  تدـحو و  هـب  هجوـت  اـب  هـک  دوـش  یم  حرط  لاؤـس  نـیا 

یلقع و صاخ  تیانع  اب  دوجو  موهفم  هک  تسناد  يوهام  تیثیح  نامه  ار  ینیع  تیعقاو  دـیاب  اـیآ  تسا ، نهذ  فرظ  هب  صوصخم 
تـسا یتیثیح  نامه  ینیع  تیعقاو  هکنیا  ای  دراد ، يوناث  یعرف و  هبنج  ور  نیا  زا  دوش و  یم  لمح  نآ  رب  يوهام  موهفم  تطاـسو  اـب 
تـسا ینیع  دوجو  تیعقاو و  بلاق  دودـح و  زا  ینهذ  یـساکعنا  اهنت  يوهام  موهفم  دوش و  یم  تیاکح  نآ  زا  دوجو  موهفم  اـب  هک 

؟ دراد يوناث  یعرف و  هبنج  هک  تسا  يوهام  موهفم  عقاو  رد  و  دوش ، یم  بوسحم  نآ  دوخ  یقیقد  تیانع  اب  هک 

تیهام تلاصا  هب  لئاق  میتسناد ، تیهام  هطـساو  یب  یتاذ و  قادصم  ار  ینیع  تیعقاو  میتفریذپ و  ار  لوا  قش  رگا  لاؤس  نیا  ربارب  رد 
میتسناد دوجو  موهفم  هطساو  یب  تاذلاب و  قادصم  ار  ینیع  تیعقاو  میتفریذپ و  ار  مود  قش  رگا  و  میا ، هدش  دوجو  ندوب  يرابتعا  و 

هدـش تیهام  ندوب  يرابتعا  دوجو و  تلاصا  هب  لئاق  میدرمـش ، دودـحم  ياه  تیعقاو  دودـح  يارب  ینهذ  یبلاق  ار  يوهاـم  موهفم  و 
.میا

هدـش تیهام  ندوب  يرابتعا  دوجو و  تلاصا  هب  لـئاق  میدرمـش ، دودـحم  ياـه  تیعقاو  دودـح  يارب  ینهذ  یبلاـق  ار  يوهاـم  موهفم 
.(1) میا

: هک ارچ  تسا  هداس  رایسب  خساپ 

تلاصا ياعدم  هب  یطبر  بلطم  نیا  هکنیا  زا  هتشذگ 
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و هدش ، ضرف  اهنآ  نیب  ضراعت  نیا  هک  دنتـسین  ضرع  مه  تیهام  اب  دوجو  موهفم  الوصا  درادن ، نافلاخم  هدـیقع  لاطبا  نایدوجو و 
جراخ تسا  یلوا  لوقعم  هک  تیهام  هاگیاج  نطوم و  هکلب  دشاب ، يرگید  ندوب  ضرعلاب  ایناث و  مزلتـسم  یکی ، ندوب  تاذلاب  الوا و 
هکلب یلوا ، لوقعم  هب  یناث  لوقعم  بالقنا  هن  رگو  تیجراخ ، تینیع و  هن  تسا  لقع  تسا  یناـث  لوقعم  هک  دوجو  هاـگیاج  و  تسا ؛

.دیآ یم  مزال  لسلست 

ضرعلاب ایناث و  ای  تاذـلاب ، الوا و  يرگید  هب  تبـسن  مادـک  چـیه  و  عیاـم ، قادـصم  مه  بآ ، قادـصم  مه  بآ ، ـالثم  هک  روطناـمه 
.تسین

اعطق تسا " ریـش  یلع  : " دوش هتفگ  رگا  اذـل  دنتـسه ، ضرع  مه  يوهام  ياـنعم  ود  ریـش ،"  " و ناـسنا "  " موهفم ـالثم  هک  یلاـح  رد 
.تسا يزاجم  يرگید  یقیقح و  يانعم  یکی  راچان  هب  اذل  دشاب ، ود  ره  تاذلاب  الوا و  ای  ضرع  مه  قادصم  وا  هک  تسین  نکمم 

یناـث لوقعم  یمود  و  يوهاـم ، موهفم  یلوا  هکلب  دنتـسین  ضرع  مه  موهفم  ود  تسا _  عازن  لـحم  هک  مه _  دوجوم "  " و بیـس " "

.تسا تسردان  اهنآ  دروم  رد  ندوب  تقیقح  ای  زاجم  تیوناث و  تیلوا و  ضراعت و  ضرف  و  تسا ،

: دنا هتفگ 

نیا زا  تسا ، يددعتم  تاحالطـصا  ياراد  زین  دوب  هتفر  راک  هب  هلأسم  نیا  ناونع  رد  نیهلأتملاردـص  مالک  رد  هک  تقیقح »  » هژاو اما 
: رارق

تـسا يرگید  يانعم  رد  نآ  لامعتـسا  هک  زاجم  لباقم  رد  هدـش ، عضو  نآ  يارب  هک  ییانعم  رد  ظفل  لامعتـسا  يانعم  هب  تقیقح  . 1
ناسنا يانعم  هب  و  تقیقح ، فورعم ، هدنرد  ناویح  يانعم  هب  ریش »  » لامعتـسا ًالثم  دشاب ؛ هتـشاد  یقیقح  يانعم  اب  تبـسانم  یعون  هک 

؛ تسا زاجم  دنمورین ،

ثحبم رد  هک  نانچ  عقاو ، اب  قباطم  تخانش  يانعم  هب  تقیقح  . 2
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؛ تشذگ یسانش  تخانش 

؛ دنتسه هقیقحلا » قفتم   » ناسنا درف  ود  دوش  یم  هتفگ  هک  نانچ  تیهام ، يانعم  هب  تقیقح  . 3

؛ ینیع تیعقاو  يانعم  هب  تقیقح  . 4

، نآ ربارب  رد  دور و  یم  راک  هب  افرع  حالطـصا  رد  تسا و  یلاعتم  يادـخ  هب  رـصحنم  هک  قلطم  لقتـسم  دوجو  ياـنعم  هب  تقیقح  . 5
؛ دنمان یم  يزاجم »  » ار تاقولخم  دوجو 

.تسین یلقع  كرد  لباق  یهلا  تاذ  تقیقح  دوش  یم  هتفگ  هک  نانچ  نطاب ، ْهنک و  يانعم  هب  تقیقح  . 6

(1) .تسا مراهچ  حالطصا  نامه  اجنیا  رد  تقیقح  زا  روظنم  هک  تسا  نشور 

: مییوگ

امـش هچنآ  و  تسا ، امـش  ناـفلاخم  هدـیقع  ناـمه  هک  دـییوگ  ار  قولخم  قلاـخ و  تیوه  ینیع  تیعقاو  ناـمه  رگا  مراـهچ  دروم  رد 
! دیناد یم  عازن  لحم  زا  جراخ  ار  نآ  اجنیا  رد  هک  تسا  لوا  يانعم  نامه  دییامن  یم  حرطم  عازن  لحم  ناونع  هب  هشیمه 

هبو بـالقنا ، لسلـست و  مزلتـسم  هک  دـییوگ  ار  دوجو  یلقع  فصو  هب  فـصتم  ینیع  تیهاـم  هن  دوـجو ، سفن  ینیع  تیعقاو  رگا  و 
.تسا يرابتعا  یموهفم  ناتدوخ  فارتعا 

هک دنتـسه  نآ  تاروطت  روص و  لاکـشا و  اهنت  تایهام  هدوب و  لعج  لباق  ریغ  یلزا و  تیاهن و  یب  هک  يدوجو  ینیع  تیعقاو  رگا  و 
مامت یفن  و  تیدحا ، تاذ  روطت  ریغت و  و  لاعتم ، قلاخ  تیقلاخ  راکنا  و  دوجو ، تدـحو  بهذـم  نامه  و  عازن ، لحم  اقیقد  نیا  هتبلا 

...و داعم  شاداپ و  ازج و  فیلکت و  تماما و  توبن و  یفن  و  یلقع ، ینابم  روما و 
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.تسا

: دنا هتفگ 

هک نانچ  دوش ، یم  لمح  نآ  رب  طوبرم  موهفم  دـشاب ، يوهام  موهفم  ياراد  هک  يدوجوم  ره  هک  تسین  یکـش  عازن : لحم  حیـضوت 
ره رب  قاقتـشا ) لمح  تروص  هب   ) دوجو موهفم  هک  تسین  یکـش  نینچمه  .تسا  لمح  لـباق  یجراـخ  صاخـشا  رب  ناـسنا »  » موهفم

ترابع هب  .تسا  دوجوم  تفگ  ناوت  یم  درادـن  تیهاـم  هک  مه  لاـعتم  يادـخ  دروم  رد  یتح  و  ددرگ ، یم  لـمح  یجراـخ  دوجوم 
نانچ .دوجو  تیثیح  يرگید  و  تیهام ، تیثیح  یکی  تسا :  تیثیح  ود  ياراد  يدوجولا  نکمم  دوجوم  ره  یلقع ، هاگدید  زا  رگید 

میا هدرک  هراشا  اهراب  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  و  دوجو ،» هیهاـم و  نم  بکرم  یبیکرت ، جوز  نکمم  لـک  : » دـنا هتفگ  هفـسالف  هک 
موهفم کـی  زا  تیهاـم ) يذ  روـما  رد  ینعی   ) ًـالومعم هک  تسا  يا  هیـضق  تروـص  هب  نهذ  رد  یجراـخ  ياـه  تیعقاو  ساـکعنا  هک 

.دبای یم  لیکشت  دوجو  موهفم  يوهام و 

موهفم ینعی  دراد ، دوجو  یجراـخ  ینیع و  تیثـیح  کـی  موهفم ، ود  نیا  زا  کـیره  يازا  رد  هک  دوش  ضرف  رگا  يدراوم  نینچ  رد 
، دنا هدش  بیکرت  رگیدکی  اب  جراخ  رد  هک  دنک  یم  تیاکح  يرگید  ینیع  تیثیح  زا  دوجو  موهفم  و  ینیع ، تیثیح  کی  زا  يوهام 

تیهاـم مه  هک  تسا  نآ  ضرف  نیا  ياـنعم  تسا ، ینیع  یجراـخ و  یبـیکرت  تیهاـم ، دوجو و  زا  دوجوم  بیکرت  نخـس  رگید  هب  و 
(1) .دوجو مه  تسا و  لیصا 

: مییوگ

رد تیوه  ققحت  ینعی  شدوخ _  نطوم  رد  مادک  ره  ندوب  یعقاو  زا  دنتسین و  ضرع  مه  ود  نیا  اریز  تسا  هجو  یب  مالک  نیا  اعطق 
 _ یناث لوقعم  رابتعا و  لقع و  نطوم  ملاع و  رد  دوجو  هب  مکح  ققحت  و  جراخ ، نطوم  ملاع و 
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.دیاین مزال   (1) یضراعت ای  تیئود  ای  بیکرت  چیه 

یعقاو قادصم  هک  تسین  نکمم  یجراخ  تیعقاو  کی  اذل  دنتسه  ضرع  مه  يوهام  يانعم  ود  ورـس "  " و ناسنا "  " يانعم ود  لاثم :
: مییوگب و  دیفـس ! ایو  دشاب  ذغاک  دیاب  ای  زیچ  نیا  مییوگب  هک  دنتـسین  ضرع  مه  تیوه  ود  يدیفـس "  " و ذغاک "  " اما دشاب ، ود  ره 

زیچ کی  هک  تسا  یهیدب  هکلب  دشاب ،! زیچ  ود  زیچ  کی  هک  دیآ  یم  مزال  هن  رگو  دشاب  دیفـس  ازاجم  دیاب  دشاب  ذـغاک  اتقیقح  رگا 
رع ض مه  رما  هس  دوجولا " نکمم   " و دوجوم "  " و ناسنا "  " روط نیمه  دیفـس ؛ اتقیقح  مه  و  دـشاب ، ذـغاک  ااتقیقح  دـناوت  یم  مه 

دـشاب اه  نآ  زا  یکی  یقیقح  قادـصم  رگا  و  دوجولا ! نکمم  ای  دوجوم و  ای  دـشاب و  ناسنا  دـیاب  ای  زیچ  کی  دوش  هتفگ  هک  دنتـسین 
مه و  دشاب ، ناسنا  اتقیقح  مه  دـناوت  یم  زیچ  کی  تسا  یهیدـب  هک  ارچ  دـشاب ! يرگید  یقیقح  ریغ  يزاجم و  قادـصم  دـیاب  امتح 

.دوجولا نکمم  اتقیقح  مه  و  دوجوم ، اتقیقح 

: دنا هتفگ 

رد يرگید  هیـضق  تروص  هب  اهنآ  زا  کیره  دشاب ، ینیع  تیثیح  ود  ياراد  يدوجوم  ره  رگا  اریز  تسین ؛ یحیحـص  ضرف  نیا  یلو 
اهنآ زا  کیره  يازا  رد  دیاب  تسا و  موهفم  ود  رب  لمتشم  هک  دوش  یم  سکعنم  نهذ 

326 ص :

ار هلوقم  کی  قیداصم  دیناوت  یمن  امش  .دنـشاب  خناستم  هک  یمیهافم  دنـشاب ؟ هتـشاد  یقادصم  داحتا  دنناوت  یم  یمیهافم  هچ  - . " 1
ررقت بسح  هب  گنر  اب  شیوهام  ررقت  بسح  هب  طخ  .تسا  طخ  مک  هلوقم  قادـصم  ًالثم  دـیهد ؛ رارق  يرگید  هلوقم  قادـصم  ًاـنیع 
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.دنتسناد یمن  ندرک 

تـسا ایرد  هوک و  تخرد و  ناسنا و  ادخ و  دننام  ءایـشا  یجراخ  تیوه  تیعقاو و  نامه  ثحب  نیا  رد  تیهام ، تینیع  زا  روظنم   . 3
، ثحب لحم  هک  دندرک  یمن  لایخ  دنتشاد و  انعم  نیا  هب  هتسیاش  هجوت  يو  عابتا  اردصالم و  رگا  و  دنشاب ، یم یعقاو  راثآ  ياراد  هک 

.دنتسناد یمن  یعقاو  ریغ  يرابتعا و  يرما  ار  تیهام  زگره  یجراخ ،_  هن  تسا  یلقع  يرما  ًافرص  هک  تسا _  یه  ثیح  نم  تیهام 

تروص نیا  رد  و  تسا ، يزاجم  یلامعتسا  هکلب  عازن ، لحم  ریغ  رد  یلامعتسا  یجراخ ، تیعقاو  هب  هراشا  يارب  دوجو ، لامعتـسا   . 4
یکی تلاصا  زا  نخس  ضرف  نیا  رد  اذل  .مکح  ود  هن  دنراد  مکح  کی  تهج  ره  زا  و  زیچ ، ود  هن  دنزیچ  کی  تیهام  دوجو و  هتبلا 

، يرگید ندوب  ضرعلاب  ایناث و  و  یکی ، ندوب  تذـلاب  ـالوا و  زا  نخـس  هکنیا  اـمک  تسا ، ساـسا  یب ـالماک  يرگید  تلاـصا  مدـع  و 
.تسا يوغل  یثحب  یظفل و  یعازن  و  هدیاف ، یب  یثحب  و  عازن ، لحم  زا  جورخ 

دوجو تلاصا  هلدا  هب  یهاگن 

: دسیون یم  هفسلف  شزومآ 

ًاتلاصا سکع ، رب  ای  دوش  یم  لمح  نآ  رب  دوجو  موهفم  ضرعلاب ، دریگ و  یم  رارق  يوهام  موهفم  ءازا  رد  ًاـتلاصا  ینیع  تیعقاو  اـیآ 
، ینیع تـیعقاو  اـیآ  نخــس : رگید  هـب  و  ددرگ ؟ یم  لـمح  نآ  رب  يوهاـم  موـهفم  ضرعلاـب  دریگ و  یم  رارق  دوـجو  موـهفم  ءازا  رد 

؟(1) دوجو ای  تسا  تیهام  تاذلاب  قادصم 

فصو ثیح  زا  ینیع ، تیعقاو  اریز  تسا  حضاو  خساپ 
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نیهلأتملاردـص لوق  هب  دـنک و  ینیع  تیعقاو  زا  تیاکح  هک  تسین  نآ  هرابرد  یـضرف  نینچ  ياج  دـشاب ، اـیاضق  رد  طـبار  یفرح و 
.دوب دهاوخن  تیهام  تلاصا  هب  لوق  زج  يا  هراچ  ًاعبط  و  دشاب ، ینیع  تقیقح  ياراد 

يزیچ دوجو  موهفم  هک  درادنپب  نینچ  یـسک  رگا  ینعی  يوهام ؛ موهفم  دوجو و  موهفم  ود  هب  یناکما  تادوجوم  لیلحت  نتفریذپ  . 2
تـسا یتیهام  يانعم  نامه  يا ، هیـضق  ره  رد  دوجو  يانعم  هک  هدش  لقن  نیملکتم  زا  یـضعب  زا  هک  نانچ  تسین ، تیهام  موهفم  زج 

و دـنام ، یمن  یقاب  دوجو  تلاصا  تیهاـم و  تلاـصا  نیب  دـیدرت  ياـج  زاـب  یـضرف  نینچ  رد  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  نآ  عوضوم  هک 
.دیدرگ نشور  مود  تسیب و  سرد  رد  ضرف  نیا  نالطب  یلو  دوب ، دهاوخ  نیعتم  تیهام  تلاصا 

يازا رد  یکی  هک  درادـن  دوجو  زیامتم  تیثیح  ود  جراخ  نتم  رد  تسا و  ینهذ  یبیکرت  تیهام ، دوجو و  بیکرت  هکنیا  نتفریذـپ  . 3
.دش نایب  هک  نانچ  تسین ، یحیحص  ضرف  ودره ، تلاصا  ضرف  ینعی  دریگ ؛ رارق  دوجو  موهفم  يازا  رد  يرگید  و  يوهام ، موهفم 

دریگ و یم  رارق  يوهام  موهفم  ءازا  رد  ًاتلاصا  ینیع  تیعقاو  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لکـش ، نیا  هب  هلئـسم  لـصا ، هس  نیا  ساـسا  رب 
رب يوهام  موهفم  ضرعلاب  دریگ و  یم  رارق  دوجو  موهفم  ءازا  رد  ًاتلاصا  سکع ، رب  ای  دوش  یم  لمح  نآ  رب  دوجو  موهفم  ضرعلاـب ،

تخانـش لوا ، ضرف  رباـنب  دوـجو ؟ اـی  تسا  تیهاـم  تاذـلاب  قادـصم  ینیع ، تیعقاو  اـیآ  نخـس : رگید  هب  و  ددرگ ؟ یم  لـمح  نآ 
بلاق تخانش  يانعم  هب  تایهام  تخانـش  مود ، ضرف  ربانب  یلو  تسا ؛ ینیع  ياه  تیعقاو  تخانـش  نامه  يوهام ، ماکحا  تایهام و 

(1) .اهنآ ینیع  ياوتحم  تخانش  هن  دوش  یم  سکعنم  نهذ  رد  هک  تسا  يدودح  تادوجوم و  ياه 

: مییوگ

بکرم جراخ ، رد  هن  نهذ و  رد  هن  يزیچ  چیه  جراخ ، هب  دـسر  هچ  ات  تسا  طلغ  مه  نهذ  رد  یتح  ضرع ، مه  ریغ  زیچ  ود  بیکرت 
دوجو و دسرب ، يرگید  تلاصا  مدع  یکی و  تلاصا  زا  ثحب  هب  تبون  هک  تسین  تیهام  دوجو و  زا 
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رهوج و یکی  هک  تسا  ندوب  عیام  بآ و  دننام  هن  و  دشاب ، یجراخ  نیبگنا  هکرس و  زا  بکرم  هک  تسا  نیبجنکـس  دننام  هن  تیهام 
اذـل تسا ، ینیع  تایوه  يارب  یلقع  ماکحا  فاـصوا و  ..و  مدـع  دوجو و  ناـکما و  بوجو و  هکلب  دـشاب ، یجراـخ  ضرع  يرگید 

.تسا توبکنع  تیب  زا  نهوا  دوجو ، تلاصا  هدیقع  ساسا 

تیهام دوجو و  تیرابتعا  ای  تلاصا  ثحب  يانبم 

هب هک  تسا  يا  همدـقم  دوجو " تلاصا   " و دـنزیچ ، ود  دوجو " تدـحو   " هدـیقع و  دوجو " تلاصا   " هدـیقع هک  دـنا  یعدـم  یخرب 
.دماجنا یم  دوجو " تدحو   " هدیقع هب  رگید  یتامدقم  کمک 

: دنا هتفگ  هک  نانچ 

ندوب يراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  .دـبای 1 ) یم  لیکـشت  همدـقم  هس  زا  نآ  نایب  ...هدومرف و  هماقا  ار  يرگید  ناـهرب  نیهلاـتملا  ردـص 
(1) .تلع هب  تبسن  نآ  دوجو  ندوب  یقلعت  ندوب و  یطبر  نامه  تلع  هب  لولعم  زاین  كالم  ...دوجو 3 ) نتشاد  بتارم  ( 2 ...تیهام

تلاصا هدـیقع  هک  دوش  یم  نشور  الماک  دوش  لمأت  یبوخ  هب  یفـسلف  دوجو " تلاـصا   " ياـنعم رد  رگا  تسا و  هابتـشا  هدـیقع  نیا 
.تسا لاعتم  قلاخ  دوجو  راکنا  دوجو و  تدحو  نامه  انیع  يرگید  همدقم  چیه  هب  زاین  نودب  یفسلف  دوجو 

: دیازفا یم  روبزم  باتک 

.درک ریرقت  تروص  نیا  هب  نیهلاتملا  ردص  برشم  ساسا  رب  ار  نیقیدص  ناهرب  ناوت  یم  تامدقم  نیا  هب  هجوت  اب 
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یگتسباو طبر و  نیع  دشاب  یم  قلطم  لالقتسا  يزاین و  یب  یهانتمان و  لامک  ياراد  هک  نآ  هبترم  نیرتیلاع  ءانثتـسا  هب  دوجو  بتارم 
ققحت نودـب  بتارم  ریاس  ققحت  ضرف  همزال  اریز  تفای  یمن  ققحت  مه  بتارم  ریاـس  تشاد  یمن  ققحت  یلعا  هبترم  نآ  رگا  تسا و 

رقف طبر و  نیع  اهنآ  يدوجو  تیثیح  هک  یلاح  رد  دنشاب  نآ  زا  زاین  یب  لقتـسم و  روبزم  بتارم  هک  تسا  نیا  دوجو  هبترم  نیرتیلاع 
(1) .تسا يدنمزاین  و 

: مییوگ

همدقم هن  دش  تسا _  ملاع  دوخ  یتاذ  بوجو  تابثا  ادـخ و  راکنا  هتبلا  هک  امـش _  ناهرب  مامت  دوجو " تلاصا  رگید  ریرقت ، نیا  اب 
: دسیون یم  مسیلائر " شور  هفسلف و  لوصا  " هک نانچ  نآ !

رد تیهام  مدع و  تسا و  ضحم  تیعقاو  ضحم و  دوجو  یلاعت  قح  هک  دش  تباث  تسا و  دوجو  نآ  زا  تلاصا  دش  تباث  هک  یتقو 
اراد ار  یعقاو  لامک  قح  تاذ  سپ  دنـشاب  یم  صقن  اشنم  تیهام  مدع و  تسا و  دوجو  يواسم  لامک  هک  دش  تباث  درادـن و  هار  وا 
قح تاذ  نوچ  دـشاب و  هدوب  تیعقاو  دوجو و  مزاول  ماـکحا و  زا  ددرگرب و  تیعقاو  دوجو و  هب  هک  تسنآ  یعقاو  لاـمک  اریز  تسا 

(2) .تسا ضحم  لامک  سپ  تسا  ضحم  دوجو 

: دیازفا یم  هفسلف " شزومآ 

(3) .تسا دوجو  تلاصا  رب  عرف  ناهرب  نیا  هک  تسا  یهیدب 

: مییوگ مه  زاب 

.تسین راک  رد  یعرف  لصا و  الصا  تسا و  دوجو  تلاصا  مامت  امش  نایب 
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و دوجو ، تدـحو  تابثا  زج  عقاو  رد  هک  یفـسلف _  دوجولا  بجاو  تابثا  يارب  اردـصالم  هک  یناهرب  دروم  رد  يراوزبس  هک  ناـنچ 
تلاصا زج  دـنک  یمن  کسمت  يا  همدـقم  نایب و  ناهرب و  لـیلد و  چـیه  هب  تسا ، هدروآ  تسین _  يرگید  زیچ  لاـعتم  قلاـخ  راـکنا 

: دیوگ یم هک  نانچ  دوجو !!

اهیلع عنتمی  هلـسرم  هقیقح  عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  دوجولا : هلاصأ  توبث  دعب  لاقی  نأ  رـصخألا  ّدسألا 
هّیئاذـکلا دوجولا  هقیقحف  تاذـلاب ، دوجولا  هبجاو  مدـعلا  اهیلع  عنتمی  یتلا  هلـسرملا  هقیقحلاو  لباقمل  لباق  ریغ  لباقم  ّلک  ذإ  مدـعلا ،

(1) .بولطملا وهو  تاذلاب  هبجاو 

رما ره  اریز  تسا ، لاـحم  نآ  مدـع  هک  تسا  ییاـهتنا  یب  دـیق  یب  تقیقح  تسا  عقاو  قاـح  ناـیعا و  نیع  هک  دوـجو  تقیقح  اـنامه 
سپ تسا ، تاذـلاب  دوجولا  بجاو  دـشاب  لاحم  شمدـع  هک  ییاهتنا  یب  دـیق  یب  تقیقح  و  دـنک ، یمن  لوبق  ار  دوخ  لباقم  یلباقم ،

.دوب نیمه  ام  دصقم  و  تسا ، تاذلاب  بجاو  ینینچ ، نیا  دوجو  تقیقح 

: دسیون یم میدرک  لقن  يراوزبس  زا  هک  یمالک  حیضوت  رد  دروم و  نیمه  رد  هیادب " حرش   " و

همدـقم کی  رب  اهنت  و  تسا ، رتهاتوک  لاح  نیع  رد  و  رتراوتـسا ، نیهلأـتملا  ردـص  ناـهرب  زا  وا  ناـهرب  هک  تسا  یعدـم  ...يراوزبس 
زیچ هن  دـنک  یم يربـهر  قـح  تاذ  هب  امیقتـسم  ار  اـم  لـقع  دوـجو ، تلاـصا  سپ  ...تسا  دوـجو  تلاـصا  نآ  تسا و  ینتبم  یفـسلف 

(2) .رگید

: دنک یم  لقن  بجاو  دوجو  رب  لالدتسا  رد  زین  همکحلا " هیاهن  هیادب و   " فلؤم

اهیلع عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »
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(1) .تاذلاب دوجولا  هبجاو  مدعلا 

لاحم نآ  مدـع  دـشاب و  یم تاذـلاب  دوجولا  بجاو  ...تسا  ءایـشا ] همه  لماش  و   ] عقاو قاح  نایعا و  نیع  هک  دوجو  تقیقح  انامه  »
.تسا

هک تسا  هدش  انب  یناسک  هشیدـنا  ساسا  رب  اهنت  تیهام ، ای  دوجو  تلاصا  ثحب  دوش  یم مولعم  دـش  هداد  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  اب 
ره .دنا و  هداد  رارق  دوجو  تدحو  هدـیقع  نییبت  يارب  یحیـضوت  ار  دوجو  تلاصا  عقاو  رد  و  هتفریذـپ ،  ار  دوجو  تدـحو  شیپاشیپ 

لباق تیقولخم و  دـنوادخ و  تیقلاخ  ساسا  رب  هک  یحو _  لقع و  بتکم  ینابم  اـب  ثحب  نیا  هک  دـبای  یم  لـمأت  كدـنا  اـب  یـسک 
(2) .تسا راکشآ  داضت  رد  دیوگیم _  نخس  ود  نآ  نیب  یتاذ  نیابتو  ایشا ، یقیقح  ندوب  مدع  دوجو و 

: هک میهد  یم  رکذت  قوف  یفسلف  تاکن  دقن  رد  لاح  نیا  اب 

دوخ سفن  هب  تسا _  قولخم  قلاخ و  زا  معا  ایشا ، یلقع  تفص  یناث و  لوقعم  هک  دوجو _ "  " تسا لاحم 

332 ص :

.268 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
لاغشا ار  یمالسا  تموکح  دنـسم  قحان  هب  هک  سابع  ینب  هیما و  ینب  رگمتـس  ياه  هاگتـسد  هک : دنا  هدرک  فارتعا  اج  هب  هچ  و  - . 2

ینعی ؟ص ؟ ربمایپ تیب  لها  هک  یلاح  رد  و  دندرک ، یم  زاین  ساسحا  ناناملـسم  نایم  رد  یمدرم  یهاگیاپ  هب  تدش  هب  دندوب ، هدرک 
دیدهت و زج  يا  هلیسو  دارفا ، بلج  يارب  مکاح  ياه  هاگتسد  دندوب ، یهلا  یحو  راد  هنازخ  ملع و  ندعم  مدرم ، قح  هب  يایلوا  نامه 

یقنور شیوخ  هاگتـسد  هب  نارظن ، بحاص  يروآ  درگ  نادنمـشناد و  قیوشت  اب  ات  دندیـشوک  ور  نیا  زا  .دنتـشادن  راـیتخا  رد  عیمطت 
، يدزی حابـصم   ) .دـنیاشگب یناکد  مهع ؟ ؟ تیب لها  نایاوشیپ  ربارب  رد  ناـیناریا  ناـیمور و  ناـینانوی و  مولع  زا  هدافتـسا  اـب  دنـشخب و 

(. 34  / 1 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم 
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.سب تسا و  دوجوم  یش ء  تسه  هچنآ  هکلب  دشاب ، هتشاد  تیعقاو 

و هدرک ، ریـسفت  دوجو  رد  یهانت  مدـع  هب  ار ، دوجو  تقیقح  دوخ ، ياعدـم  ریـسفت  رد  نافرع  هفـسلف و  لـها  دوخ  هک  دـنامن  یفخم 
نکمم هکنیا  رب  تسا  راکـشآ  یفارتـعا  دوخ  نیا  و  دـنراگنا ، یم  دوجولا  بجاو  دوجو و  تقیقح  ار  تادوجوم  یهاـنتمان  هعومجم 

سفن هن  تسا  دوجوم  یـش ء  مه ، دوجوم  يایـشا  هعوـمجم  هکنیا  هچ  دـشاب ، هتـشاد  قادـصم  دوـخ  سفن  هب  دوـجو  تقیقح  تسین 
.دوجو

دوجو تلاصا  اردصالم و 

ییاردص دوجو  تلاصا  هیرظن  حیضوت 

: دیوگ یم  دوجو  تقیقح  تینیع  تابثا  يارب  هفسلف 

نأ امک  هقیقح ، اذ  نوکی  نأب  ءیـشلا  کلذ  نم  یلوأ  دوجولاـف  هل ، تبثی  یتلا  هدوجو  هیـصوصخ  یه  ءیـش  لـک  هقیقح  تناـک  اّـمل 
اهتاوذـب تسیل  دوجولا  ریغ  ءایـشألا  رئاسو  دوجوم  هتاذـب  دوجولاف  .ضایبلا  هل  ضرعو  ضایبب  سیل  اـمم  ضیبأ  هنوکب  یلوأ  ضاـیبلا 

(1) .اهل هضراعلا  تادوجولا  لب  هدوجوم ،

رتراوازس دوش  یم  ضراع  اهنآ  رب  يدیفس  دنتسین و  دیفس  هک  ییاهزیچ  هب  ندوب  دیفس  تبسن  زا  يدیفـس ،"  " هب ندوب  دیفـس  تبـسن 
زا هکلب  زیچ ، نآ  زا  دوجو ،"  " سپ دشاب ، یم  تباث  شیارب  هک  تسا  نآ  دوجو  تیصوصخ  نامه  يزیچ  ره  تقیقح  نوچ  و  تسا ،

دندوـجو ریغ  هک  ءایـشا  ریاـس  اـما  تسا ، دوـجوم  شدوـخ  دوـجو  سپ  .دـشاب  تقیقح  ياراد  هک  تسا  نیا  هـب  رتراوازـس  يزیچ  ره 
.تسا دوجوم  اه  نآ رب  ضراع  ياه  دوجو هکلب  دنتسین  دوجوم  ناشدوخ 
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لباق ریغ  دننام   ) یجیاتن راثآ و  مزاول و  هب  هجوت  اب  و  فلتخم ، دراوم  رد  شعابتا  يو و  تاحیرـصت  زین  اردصالم و  مالک  رد  ربدت  اب 
هفـسلف لها  ریاس  وا و  هک  ...و ) فلتخم  ياه  تروص راوطا و  هب  تیدحا  تاذ  ندـش  روطتم  و  تادوجوم ، یعقاو  ندوب  مدـع  قلخ و 

: هک تسا  نیا  قوف  نخس  لاثما  زا  ناشیا  دارم  دنناد  یم  بترتم  دوجو " تقیقح  تینیع  تلاصا و   " هدیقع رب 

دنیآ یم  رظن  هب  دوجوم  هک  یتایهام  ءایـشا و  یماـمت  و  دـهد ، یم  لیکـشت  تیاـهن  یب  قلطم و  يدوجو  ار  یجراـخ  ینیع و  تیعقاو 
ره ِندوب  تقیقح  .دنوش  یم  لصاح  تیاهن  یب  قلطم و  تقیقح  نامه  ياه  ینوگرگد  زا  هک  دـنا  یعقاو  ریغ  یلایخ و  يروما  افرص 
هک تسا  نیا  هب  رتراوازـس  یتـقیقح  ره  زا  تقیقح  نآ  دوخ  سپ  تسا ، تیاـهن  یب  قلطم و  دوجو  تقیقح  ناـمه  روطت  هب  یتـقیقح 

.تسین تینیع  تیعقاو و  ياراد  تیاهن  یب تقیقح  نآ  دوجو  ریغ  يرگید  زیچ  چیه  دشاب و  تیعقاو  تقیقح و  ياراد 

ییاردص دوجو  تلاصا  هیرظن  ساسا  دقن 

ینافرع یفـسلف و  ياه  هشیدـنا  راکفا و  ساسا  تساه  نرق  هک  دوجو  تقیقح  تینیع  تلاصا و  تابثا  دروم  رد  اردـصالم  لالدتـسا 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يراکشآ  تالاکشا  ياراد  دهد  یم  لیکشت  ار  وا  ناوریپ  هفسالفلا و  ردص 

يزیچ چـیه  یتسین  نـالطب و  مدـع و  زج  دوجو ، نودـب  تسا و  اـه  نآ  دوجو  سفن  هب  ءایـشا  ِندوب  تقیقح  هک  تسین  یکـش  فلا )
یلاعتم یقلاخ  دوجو  رب  تلالد  هک  تسا  یتسین  مدـع و  لباق  قولخم و  یتقیقح  دوجو ، نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  اما  دنتـسین ،

و قلخ ، هیرظن   ) دنک یم  لک  ءزج و  نتشاد  زا  رتارف  و  مدع ، دوجو و  تیلباق  زا 
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يدوجو ِنآ  زا  تلاصا  سپ  .دنک  داجیا  ار  نآ  لعاج  هک  دوش  یم  لصاح  یماگنه  دـشاب ، تیهام  نتفای  تیعقاو  اب  مأوت  هک  یباستنا 
(1) .دوش یم  هضافا  تیهام  هب  هک  تسا 

: خساپ

: دیتفگ هک  روطنامه  یلب ،

يدوجو ِنآ  زا  تلاصا  سپ  .دنک  داجیا  ار  نآ  لعاج  هک  دوش  یم  لصاح  یماگنه  دـشاب ، تیهام  نتفای  تیعقاو  اب  مأوت  هک  یباستنا 
(2) .دوش یم  هضافا  تیهام  هب  هک  تسا 

: دییوگب هکنیا  ياج  هب  .تسا و  نایدوجو  تلاصا  ياعدا  لاطبا  دوجو و  تینیع  نافلاخم  هدیقع  هب  فارتعا  نیا  اما 

دوش یم  هضافا  تیهام  هب  هک  تسا  يدوجو  ِنآ  زا  تلاصا  سپ 

: دییوگب دیاب 

.تسا هدش  داجیا  هک  تسا  یتیهام  نآ  زا  تینیع ، سپ 

: دنا هداد  همادا 

زا يرثا  دریگ ، یم  رارق  دوهش  دروم  هطـساو  یب  ینیع  تیعقاو  دوخ  هک  يروضح ، ملع  رد  هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  رب  مود  لیلد 
(3) .دوش یمن  تفای  تیهام 

: مییوگ

رب لیلد  نیرت  حـضاو  نیا  تسین و  راـک  رد  يرگید  زیچ  تاـیوه  تاـیهام و  تینیع  روضح و  سفن  زج  يروضح  ملع  رد  هک  میتفگ 
.تسا تیهام  تینیع  نارکنم  نایدوجو و  تلاصا  ياعدم  دض  تابثا  هکلب  و  ضقن ،

335 ص :

.334 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 1

.334 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 2

.335 هفسلف ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 3

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 369 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_335_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_335_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_335_3
http://www.ghaemiyeh.com


تسا نیا  هب  رتراوازـس  يزیچ  ره  زا  یمرگ  ترارح و  تقیقح  سپ  تسا ، نآ  یمرگ  ترارح و  تیـصوصخ  هب  زیچ ، ره  ِندوب  مرگ 
! دشاب مرگ  هک 

! دشاب نیریش  هک  تسا  نیا  هب  یلوا  ینیریش  تقیقح  سپ  تسا ، نآ  ینیریش  هب  زیچ ، ره  ِندوب  نیریش 

! تسا ندوب  جوز  هب  یلوا  تیجوز  تقیقح  سپ  تسا ، نآ  تیجوز  هب  يددع ، ره  ِندوب  جوز 

! دشاب نیگنس  هک  تسا  نیا  هب  یلوا  ینیگنس  تقیقح  سپ  دشاب ، نیگنس  هک  تسا  نیا  هب  زیچ  ره  ِندوب  نیگنس 

یلوا ندوب ، بیرغ  بیجع و  ِتقیقح  سپ  تسا ، ندوب  بیرغ  بیجع و  تقیقح  ياراد  هک  تسا  نیا  هب  اـه  لاـثم  نیا  ِندوـب  بیجع 
! دشاب بیرغ  بیجع و  هک  تسا  نیا  هب 

دیفس يایشا  يارو  يدیفس  تقیقح  سفن  تسین  نکمم  زگره  تسا و  یتاذ  لاحم  دیفـس  يایـشا  يارو  يدیفـس  تقیقح  ققحت  ج )
ضرف : " دوـشیم هتفگ  رگا  .تسا و  ناریو  نآ  ناـینب  زا  تیعبت  تیع و  رف  تلاـصا و  هلأـسم  ياـنبم  لـصا  اذـل  دـشاب ، قادـصم  ياراد 

هب یطبر  دشاب  هدش  جاتنتسا  تسا  لاحم  نآ  یعقاو  دوجو  هک  يزیچ  دوجو  ضرف  زا  هک  یمکح  تسناد  دیاب  تسین ." لاحم  لاحم ،
رگا : " دوش هتفگ  هچنانچ  الثم  .سب  دـنک و  یم  نایب  ار  یلات  مدـقم و  یلقع  همزالم  اهنت  هکلب  هتـشادن ، زیچ  نآ  یقیقح  عوقو  ناکما 

نآ زا  دیابن  میا و  هتـشاد  نایب  ار  لاحم  ضرف  نامه  ربانب  یلات  مدـقم و  همزالم  اهنت  تسا ؛" ود  رب  میـسقت  لباق  دـشاب  جوز  هس  ددـع 
عقاو رد  روکذـم  مکح  هکنیا  هچ  دـشاب ،" یم  دوجوم  جراخ  رد  اعقاو  تسا  ود  رب  میـسقت  لباق  هک  يا  هس  ددـع  : " هک میریگب  هجیتن 

نینچ هک  تسا  تهج  نیمه  هب  هتبلا  و  دوب ." دهاوخن  جوز  رگید  دشاب  هس  اعقاو  ددع  نآ  رگا  : " هک تسا  مکح  نیا  ضقانم 
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.مییوگ یم  لاحم  ضرف  ار  یضرف 

عوضوم و  دناد ، یم  لاحم  يریدقت  ره  ربانب  ار  روکذـم  تاعوضوم  ققحت  ضرف  لقع ، تسا  یهیدـب  میتشاد  نایب  هک  ییاه  لاثم  رد 
.تسا یتاذ  لاحم  اهنآ  دوجو  ضرف  هک  دنیب  یم  یتاموهوم  ار  روکذم  ياه  تیولوا 

دوجو ياراد  هدـش  دای  تاـعوضوم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  قوف  ياـه  لاـثم  عوضوم  دوجو  هلاحتـسا  هب  لـقع  مکح  دوش : هتفگ  رگا 
.دنشاب هتشاد  دوجو  فوصوم  رهوج و  نودب  هک  تسا  لاحم  فصو  ضرع و  و  دنشاب ، یم  یفصو  یضرع و 

تافـص و هچ  رگ  هکنیا  هچ  تسا ، روکذم  ياه  لاثم  زا  رت  یهیدب  رایـسب  دوجو ، تینیع  هلاحتـسا  هب  لقع  مکح  هک  تسا  نیا  خساپ 
طلغ ضرف  اذـل  دراد ، یجراخ  دوجو  مه  ضرع  لاح  نیع  رد  اـما  دـنرادن ، دوخ  تاـفوصوم  رهاوج و  زا  لقتـسم  يدوجو  ضارعا ،

، دـشاب یم  تسا  یناث  لوقعم  هک  دوجو  تلاصا  تیعقاو و  تینیع و  ضرف  زا  رت  ناسآ  رایـسب  لقع  رظن  رد  تفـص  ضرع و  تلاـصا 
لاثم تاعوضوم  دوجو  هلاحتـسا  هرابرد  نآ  مکح  زا  رت  نشور  دوجو ، ِتقیقح  ِعوضوم  ِدوجو  هلاحتـسا  هرابرد  لقع  مکح  نیارباـنب 

.تسا هدش  نایب  ياه 

و دوجو "  " يانعم دروم  رد  تیهام ، دوجو و  تلاصا  هلأسم  حرط  ماـگنه  هب  هفـسلف  لـها  هک  تسا  هدـش  بجوم  رما  نیمه  دوخ  اذـل 
، هدرک فیرحت  دوخ  تقیقح  زا  ار  تیهام  يانعم  دنا  هدش  راچان  هک  اجنآ  ات  دنشاب  هتشاد  ناوارف  ياه  طلخ  تلاصا ،"  " و تیهام " "

یفرعم دوجو " يدبا  یلزا و  تقیقح  فلتخم  تاروهظ   " و ایشا ،" تخانش  ینهذ  ياه  بلاق   " و یش ء ،" دوجو  دودح   " يانعم هب  و 
دوجو تلاصا  شریذپ  رب  ینتبم  اه  نآ  همه  شریذپ  هتبلا  هک  دننک _ 
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.تسا رت  شیپ  هلحرم  رد 

نیا دراو  میدش  راچان  دنا  هدرک  حرطم  دوجو  تلاصا  ناونع  تحت  هفسالف  هک  يراب  هطسفس  و  یملع ، ریغ  الماک  ياضف  تهج  هب  ام 
حیحـص دیاقع  زا  ندش  رود  و  یمگ ، رد  رـس  و  هشیدـنا ، رکف و  رد  ضقانت  زج  ثحب  نیا  هک  دـنادب  یلقاع  ره  هنرگ  و  میوش ، هلأسم 

ار رگیدکی  هتـسویپ  هفـسلف  لها  دینیب  یم  یفـسلف  نوتم  هب  عوجر  اب  هک  يا  هنوگ  هب  درادن ، يرگید  هجیتن  ینایحو  یناهرب و  یلقع و 
رد مه  ار  انیس  نبا  قارـشا و  خیـش  اردصالم و  دوخ  یتح  و  هداد ، رارق  مجاهت  دروم  دوجو  تلاصا  هلأسم  حیحـص  دربراک  مهف و  رد 

!! دنا هتسناد  نیرصاق  زا  دروم  نیا 

: دنا هتفگ  هک  نانچ 

دوش یم  دوجو  تیرابتعا  تیهام و  تلاصاب  لئاق  فرط  کی  زا  قارشا  خیش  هکنیا  زا  دنک  یم  بجعت  راهظا  تخـس  نیهلاتملا  ردص 
(1) .تسین راگزاس  تیهام  تلاصا  اب  هنوگچیه  هک  دنک  یم  یتاراهظا  رون  ناونع  تحت  رگید  فرط  زا  و 

: دنا هتفگ  و 

تـسیاب یم  دنا  هتـشاد  يا  هدیقع  نینچ  میدق  زا  نیئاشم  رگا  دـنهد  یم  تبـسن  نیئاشم  هب  ار  دوجو  تلاصا  هتـسبرس  امکح  نیرخأتم 
باب نیا  رد  یـسک  ره  هکنآ  لاح  دـشاب و  هدرک  لقن  لقاال  ای  لوبق  ار  هدـیقع  نیا  احیرـص  هتفای  بقل  نیئاـشملا  سیئر  هک  انیـس  نبا 

(2) .تسا لئاق  انیس  نبا  يارب  هدیقع  عون  کی 

دنا هدوب  تیهام !! تلاصا  دوجو و  تلاصا  داضتم  هدیقع  ود  ياراد  اهنامز ، همه  رد  هفـسالف  همه  ایوگ  اردص  الم  دوخ  رظن  رد  هکلب 
رد رس  ندیمهفن و  ینعی  احیرص  نیا  و 
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!: اهنآ همه  یمگ 

دقتعم مدرک و  یم  عافد  امدق  زا  ادیدش  مدوب و  تیهام  تلاصاب  لئاق  قباس  رد  مدوخ  نم  دیوگ  یم  رافـسا  رد  نیهلاتملا  ردـص  دوخ 
اب تلاصا  هک  دـش  تباث  نم  رب  حوضو  روطب  درک و  تیادـه  ارم  ادـخ  هکنآ  ات  دـنا  هدوب  تیهام  تلاصا  هب  لئاق  اـهنآ  همه  هک  مدوب 
یم عافد  ءامدق  زا  تدشب  ینعی  دنک  یم  رارکت  ار  شیوخ  قباس  نشور  انیع  دوش  یم  دوجو  تلاصا  هک  ادـعب  هیلا  راشم  تسا  دوجو 

تلاصا هلأسم  رگا  اریز  ام  بلطم  رب  تسا  یحـضاو  لیلد  دوخ  نیا  هتبلا  ...دـنا و  هدوب  يدوجو  تلاصا  اـهنآ  همه  دـیوگ  یم  دـنک و 
هدیقع ود  امدق  هرابرد  دراد  هدـیقع  ود  نامز  ود  رد  هک  نیهلاتملا  ردـص  دوخ  دوب  حرطم  امدـق  دزن  رد  لئاسم  زا  يا  هراپ  لثم  دوجو 

(1) .درک یمن  ادیپ  داضتم 

!: دنرادن هتسیاش  یهاگآ  مه  اهنآ  دربراک  دراوم  دوخ و  ینابم  زا  اه  يدوجو  تلاصا 

(2) .دهد یم  تیهام  تلاصا  يوب  دنا  هدرک  دامتعا  اهنآ  هب  دوجو  تلاصا  نارادفرط  هکنیا  نیع  رد  نیهارب  نآ  زا  یخرب 

(3) ...تسا هدرکن  اجنیا  رد  دوجو  تلاصا  زا  ار  هدافتسا  رثکا  دح  زین  اردص 

(4) .هدرک ثحب  تیهام  تلاصا  کبس  يور  دنوخآ  اجنیا  رد 

مه ار  اردـص  الم  بلاطم  رافـسا و  یتح  وا ، زا  دـعب  نافرع  هفـسلف و  گرزب  دـیتاسا  مظاعا و  یتح  دـنا  هتفگ  دـنامب ، هک  اردـص  الم 
: دنا هدیمهفن 

نهذ هب  جراخ  زا  امیقتسم  اه  موهفم  زا  کی  مادک  هک  تسین  نیا  رد  ثحب 
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ثحب الصا  .دنک ..  یمن  مادک  دنک و  یم  تیاکح  تیدوجوم  زا  مادک  هک  نیا  ای  دیآ  یم  تسد  هب  یلقع  لیلحت  اب  مادک  دیآ و  یم 
.(1) موهفم رد  هن  دوب  انعم  رد  ثحب  نوچ  تسین ، نیا 

تسا و جراخ  رد  دوجو  هک  دناسر  اج  نیدب  ار  ام  هیاهن  هیادب و  رد  همالع  نانخس  زا  دوجو  تلاصا  زا  ام  راوگرزب  دیتاسا  ياهریسفت 
مرظن هب  مدرک ، ریرقت  مدـیمهف و  روط  نیا  هدـنب  یتقو  .تسین  جراخ  رد  تیهام  هک  میدوب  هدـیمهف  اـنعم  نیا  هب  ار  تیهاـم  تیراـبتعا 
جراخ رد  دوجو  مه  ینعی  دـش ؛ لیاق  تیهام  دوجو و  تلاصا  هب  دـیاب  تسین و  تسرد  تیهام  تیراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  هک  دـمآ 

تیهام دوجو و  تلاصا  ار  شمان  هدنب  هچ  نآ  هک  دـمآ  مرظن  هب  مدـش ، قیقد  اردـصالم  تاملک  رد  هک  اهدـعب  ...تیهام  مه  تسا و 
...تسا نآ  هب  لیاق  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  ناونع  هب  اردصالم  هک  تسا  يزیچ  نامه  متسه ، دقتعم  نآ  هب  ما و  هتشاذگ 

ار نآ  هکلب  مراذـگ ، یمن  تیهاـم  دوجو و  تلاـصا  ار  نآ  ماـن  رگید  یلو  .مدـقتعم  زین  نونکا  مه  مدوـب ، دـقتعم  ًـالبق  هک  ار  هچ  نآ 
تیهام تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  ثحب  رد  مه  اردـصالم  دارم  هک  نیا  هب  مدـقتعم  مماـن و  یم  تیهاـم  تیراـبتعا  دوجو و  تلاـصا 
...تسا دوجو  تلاصا  هنیمز  رد  ینعی  لوا  ثحب  نامه  هدودـحم  رد  تسا و  اردـصالم  نخـس  میوگ ، یم  نم  هچ  نآ  ...تسا  نیمه 

...دیوگب دهاوخ  یم  ار  نیمه  مه  اردصالم  يرآ 

زا ام  هک  تسا  يرگید  ریـسافت  نآ  اب  ریـسفت  نیا  یـساسا  تواـفت  نیا  تسا و  تیهاـم  نیع  جراـخ  رد  دوجو  دـیوگ : یم  اردـصالم 
؛ دشاب دوجو  نیع  تیهام  تسا  لاحم  هک  دنک  یم  حیرـصت  ییابطابط  همالع  .دـنراد  هر )  ) ییابطابط همالع  میا و  هدینـش  نام  دـیتاسا 

(2) .تسا دوجو  نیع  جراخ  رد  تیهام  هک  هتشاد  نایب  راب  نیدنچ  اردصالم  یلو 

هکلب تسین ، تیدوجوم  میدـیمهف _ یم  راوگرزب  دـیتاسا  همالع و  ترـضح  تاـشیامرف  زا  هک  هچ  نآ  فـالخرب  تلاـصا _  زا  دارم 
يانعم هب  تلاصا 
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(1) .تسا تاذلاب  تیدوجوم 

دح تیهام ، دـیوگ  یم  اردـصالم  یتقو  هک  دـهد  ناشن  اج  کـی  تسناوت  یـسک  رگا  دوجو ! دـح  ینعی  هن  تسا ، يراـبتعا  تیهاـم 
(2)! تسا دوجو  تایتاذ  فرعم  يانعم  هب  هک  یقطنم  دح  يانعم  هب  هن  دشاب ، زرم  يانعم  هب  دح  شدارم  تسا ، دوجو 

نیفلؤم و دـیتاسا و  مومع  ابیرقت  ینعی  دـنناوخ _  یم  رافـسا  هیاـهن و  هیادـب و  اـب  ار  هفـسلف  هک  یناـسک  همه  هک  دـنفرتعم  رخآ  رد  و 
!: دنمهف یمن  مه  ار  اه  نآ  زا  فرح  کی  هکلب  دنسر ، یمن  یحیحص  مهف  هب  هفسلف _ ! مرتحم  بالط 

یقلت رد  میدـناوخ ، یم  رافـسا  ام  هک  ینامز  : » دـندومرف لقن  نینچ  ییابطابط  همـالع  موحرم  دوخ  داتـسا  لوق  زا  هر )  ) يرهطم داتـسا 
جیردت هب  اه  شالت  نیا  دوجو  ببس  هب  .میدیشک  یم  يرایـسب  تمحز  زین  ثحابم  ریرقت  عقوم  رد  میتشاد و  یناوارف  شـشوک  سرد 

، منک یم  ریرقت  نم  هک  یبـیترت  نیا  هب  ار  دوخ  بلاـطم  دـهاوخب  دوـش و  هدـنز  اردـصالم )  ) دـنوخآ رگا  هک  دـمآ  دـیدپ  مهوـت  نیا 
(3) .تسناوت دهاوخن  ًانیقی  دسیونب ،

: ندیشک تمحز  رگید  لاس  نیدنچ  زا  دعب  یلو 

(4) !! ما هدیمهفن  مه  ار  فرح  کی  رافسا  زا  مدیمهف 

: مه زاب  و 

یتشادرب هب  هجوت  اب  دوب  لاس  هدفه  هدزناش _  ًابیرقت  مراد _  رطاخ  رد  هک  روط  نآ  یضایف _  داتـسا  بانج  منک : یم  ضرع  نیاربانب 
یقلت ناشراوگرزب  دیتاسا  زا  هک  هچ  نآ  هب  تیانع  اب  زین  دنتشاد و  دنوخآ  تاشیامرف  زا  هک 
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يراشفاپ مه  رظن  نیا  رب  دـندوب و  لیاق  تیهام  دوجو و  تلاصا  هب  دـنتفرگ و  یم  عضوم  دـنوخآ  موحرم  رظن  ربارب  رد  دـندوب ، هدرک 
نیا هب  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  رکف  رد  يروطت  ناشیا  يارب  سیردـت ، قیقحت و  اهلاس  زا  سپ  ادـخ  فطل  هب  نونکا  یلو  دـندرک ؛ یم 

تبسن رظن  نیا  .تسا  نیمه  مه  دنوخآ  دارم  هک  دنیامرف  یم  ...دندحتم و  جراخ  رد  تیهام  دوجو و  هک  دنا  هدیسر  كرابم ]![ هجیتن 
(1) .تسا یقاب  نآ  رکش  ياج  تسا و  رت  هتفرشیپ  رایسب  ناشیا  قباس  رظن  هب 

: دنا یعدم  رخآ  رد  و 

(2) .تسا اردصالم  دوخ  اوعد  نیا  أشنم 

هک يا  هنوگ  هب  تسا ، ناهرب  لقع و  فالخ  ساسا  یب  بلاطم  و  حـضاو ، تاضقانت  وا ، تاملک  ياپ  ات  رـس  هکنیا  تهج  زا  اما  يرآ !
! دوب هدیمهفن  ام  داتسا  هک  دیوگب  وا  زا  دعب  داتسا  ای  و  تسا ، هدیمهفن  هک  دنک  رارقا  دوش  روبجم  شدوخ  ای  يا  یعدم  ره 

: هک تسا ! هتخاون  کلف  ماب  رب  ار  دوخ  ناگتفیش  ییاوسر  سوک  هنوگچ  یهاو  هشیدنا  نیا  هک  راصبالا ! یلوا  ای  اوربتعاف 

سکعلاب ...یهدن و  صیخـشت  اب  زا  ار  فلا  هچ  رگا  ینارود ، ملعا  يدرک  هدیقع  یـصخش  دحاو  ار  دوجوم  و  دوجو ، اب  ار  لصا  رگا 
(3)! یشاب نارود  ملعا  هچ  رگا  یمدرم  نیرت  لهاج  ینک  رظن  راهظا  دوجوم  تدحو  هب  عجار  رگا 

زین دوجو  تقیقح  زا  دوجو  بلس  .دشاب  یم  نآ  دوخ  زا  یش ء  بلـس  مزلتـسم  تسا و  لاحم  يدیفـس  تقیقح  زا  يدیفـس  بلـس  .د 
لاحم هفسلف  لها  دوخ  فارتعا  ربانب 
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ضرف مدع و  روصت  دشاب  دوجو  تقیقح  سفن  یجراخ  يایشا  تیعقاو  رگا  اذل  دشاب ، یم  نآ  دوخ  زا  یـش ء  بلـس  مزلتـسم  هدوب و 
.دوب دهاوخ  تاذلاب  دوجولا  بجاو  ملاع  همه  و  لاحم ، ءایشا  همه  يارب  یعقاو  تیقولخم 

یم مزتلم  تحارـص  هب  ءایـشا _  یعقاو  تیقولخم  راـکنا  تیدـبا و  تیلزا و  ینعی  دوخ _  هدـیقع  هجیتـن  نیا  هب  هفـسلف  لـها  هچ  رگا 
.تسا یهلا  فراعم  ياه  هیاپ  نیرت  یعطق  یلقع و  لوصا  نیرت  یهیدب  زا  یکی  فالخ  رب  نآ  هب  مازتلا  دیدرت  نودب  اما  دنشاب ،

قولخم قلاخ و  نیب  یتوافت  چـیه  تهج  نیا  رد  .دـشاب و  یم  هسفن ) وه  ءیـشلا  هب  ام   ) اـهنآ یعقاو  تقیقح  ناـمه  ایـشا ، تیهاـم  . 2
مدع دوجو و  ياریذـپ  ناصقن و  هدایز و  لباق  يددـع و  يزجتم و  اهنآ  همه  هک  تسا  نیا  تاقولخم  یعقاو  تیوه  هکنیا  زج  تسین ،

لـک و ءزج و  نتـشاد  زا  رتارف  و  ایـشا ، همه  فـالخ  رب  تسا  یتاذ  وا  هک  تسا  نیا  یلاـعت  كراـبت و  قلاـخ  تیوه  یلو  دنـشاب ، یم 
.ناصقن هدایز و  شریذپ  مدع و  دوجو و  تیلباق  تروص و  حبش و  لکش و  ناکم و  نامز و  رادقم و 

اهنت هک  تسا  يزیچ  دسر ، یم  روهظ  هب  دوجو  تقیقح  هتسویپ  تاروطتو  تایلجت  زا  هک  دوجو  دودح  يانعم  هب  تیهام  ریسفت  اما  و 
يارب دشاب  یـششوپ  هکنیا  ات  دریگ  یم  ماجنا  تقلخ  راکنا  دوجو و  تدحو  شریذـپ  زا  سپ  و  ینافرع ، یفـسلف و  تایرظن  ساسا  رب 

ای و  يدوـجو ، ياـه  هصح  اـی  بتارم  هعوـمجم  ار  یلاـعت  كراـبت و  قلاـخ  تاذ  هک  دوـجو ، تدـحو  تلاـصا و  هیرظن  هـیرک  هرهچ 
.دناد یم  دودحم  تادوجوم  هعومجم 

هدیقع ِنتفرگ  ضرف  شیپ  نودب  و  ناهرب ، لقع و  ساسا  رب  دوجو  هلأسم  نییبت  رد  هک  تسا  نیا  قح  نیاربانب ،
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: دوش هتفگ  نینچ  دوجو ، تدحو  تلاصا و 

: تسا مسق  ود  رب  یش ء  ِتقیقح 

یلزا یتقیقح  هن  تسا ، لاعتم  دنوادخ  هدیرفآو  قولخم  اعقاو  هک  ثداح ، یقیقح و  مدـع  دوجو و  لباق  ازجا و  ياراد  تقیقح  فلا )
.مدع لباق  ریغ  يدباو و 

تیدـبا تیلزا و  هب  فاصتا  تیلباق  زا  رتارف  هک  یلاعت ،) كرابت و  قلاخ   ) ازجا رادـقم و  لک و  ءزج و  نتـشاد  زا  یلاعتم  تقیقح  ب )
.تسا نوگانوگ  فلتخم و  روص  رد  یلجت  لدبت و  ریغت و  شریذپ  ناکما  زا  یلاعتم  و  هدوب ، یناکم  ینامز  يدادتما و 

حرطم نافرع  هفسلف و  لها  بتک  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دوجو " تلاصا   " هلأسم حرط  هک  دوش  یم  نشور  الماک  میسقت ، نیا  هب  هجوت  اب 
تلاصا و هکلب  هدـش ، هتفریذـپ  هرداصم  وحن  هب  و  هدـش ، حرط  دوجوم _  تدـحو  هکلب  دوجو _  تلاصا  هلأسم  ضرف  شیپ  اـب  تسا 

.دنشاب یم  یظفل  كرتشم  و  انعم ، کی  يارب  مان  ود  دوجو ، تدحو 

مه و  دنایقاب ، دوجوم و  یلاعت  يراب  تیشم  داجیا و  هب  هک  دنـشابیم  یعقاو  تیئیـش  ياراد  تاقولخم  مه  یهلا ، تفرعم  بتکم  رد  اذل 
دوـجو تقیقح  قادـصم  هکنیا  هن  دوـش ، یم  نآ  دوـجو  هب  مکح  هتفرگ و  رارق  قیدـصت  دروـم  هک  تـسا  یئیـش "  " لاـعتم دـنوادخ 

.دشاب تانکمم  نایعا  نیع  و  یلایخ ، دوجو  نامه  سفن  زین  وا  تینا  تیهام و  و  هدوب ، موهوم  یهانتمان 

ِنتـشاد زا  رتارف  دوخ  یتاذ  یلاـعت  سفن  هب  و  دراد ، تینا  تیهاـم و  اـتقیقح  و  تیئیـش ، تقیقح  هب  تسا  یـش ء  یلاـعت  كراـبت و  وا 
نایب فصو و  كاردا و  لوصو و  مهوت و  روصت و  هنوگ  ره  زا  جراخ  و  یهانت ، مدـع  یهاـنت و  هب  فاـصتا  تیلباـق  ازجا و  رادـقم و 

.دشاب یم 

ییادتبا لحارم  رد  يرشب  تفرعم  هک  تسا  نیا  بلاج 
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" ضرع  " نآ زا  سپ  دناد ، یم  مسقنم  ضرع " رهوج و   " هب ار  نکمم "  " سپس دیامن ، یم  میـسقت  نکمم " بجاو و   " هب ار  دوجوم 
دوـجو هدرب ، داـی  زا  ار  تامیـسقت  نیا  همه  هاـگنآ  .دـشاب  یم  رادـقم " تـیمک و   " اـهنآ زا  یکی  هـک  درامـش  یم  یماـسقا  ياراد  ار 

ار وا  دوجو  هدینارتسگ ، دوش _  یمن  هداد  تبـسن  رادـقم  تیمک و  هب  زج  هک  ناکم _  نامز و  هنهپ  رد  یهانتمان  روط  هب  ار  دـنوادخ 
.دریگ یم  هجیتن  نآ  زا  ار  دوجو " تدحو   " دناد و یم  زیچ  همه  دوجو  محازم 

یمن ار  قولخم  رادـقم و  ناکم و  نامز و  زج  هک  درگن  یم  تیعقاو  هب  یکنیع  زا  اهنت  يدوجو ، تدـحو  تلاصا و  يرـشب و  تفرعم 
یلاح رد  تسردان ، رادنپ  نیمه  ساسا  رب  و  دنیب ، یم  یهانت  مدع  یهانت و  هب  فاصتا  لباق  دوجوم  هب  رـصحنم  ار  دوجو  اذل  دنایامن ،

ار دوجو  تسا ، لفاغ  الماک  یهانت ، مدع  یهانت و  هب  فاصتا  تیلباق  و  ازجا ، رادقم و  نتـشاد  زا  هزنم  یلاعتم و  تقیقح  دوجو  زا  هک 
و دناد ، یم  دوجولا  نکمم  ار  یهانتم  دوجوم  و  دوجولا ، بجاو  ار  یهانتمان  دوجوم  هدرک ، میسقت  یهانتمریغ  یهانتم و   " مسق ود  هب 
زج يزیچ  چیه  سپ  دنام ، یمن  یقاب  نآ  ریغ  دوجو  يارب  یلاجم  یهانتمان ، ِدوجوم  دوجو  ضرف  اب  دیوگ : یم  نآ  زا  سپ  یمدـق  رد 

: هکنیا لاح  و  دوجو ،) تدحو   ) دنتسین يزیچ  وا  تاذ  نوگانوگ  ياه  تروص  تاروطت و  زج  تانکمم  و  درادن ، دوجو  دنوادخ 

، تسین يزجتم ) يدادتما و   ) یهانت مدع  یهانت و  هب  فاصتا  لباق  دوجوم  هب  رصحنم  دوجوم ، الوا :

رد یتح  هدوب و  لاحم  دوخ  يدوخ  هب  یهانتمان  دوجو  هکنیا  هچ  تسا ، يرـشب  نهذ  هتخاس  ماهوا  زا  یهانتمان  دوجو  هب  داقتعا  اـیناث :
.تسین نکمم  نآ  دوجو  مه  رادقم  ملاع 
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.دوب دناوتن  دوجولا  بجاو  تسا و  یقیقح  يرادقم  يازجا  ياراد  اموزل  نآ  شریذپ  ضرف  رب  مه  یهانتمان  دوجوم  اثلاث :

:... اعبار

: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یقیدنز 

؟ تسیچ لاعتم  دنوادخ  تاذ  تقیقح 

و مهفب ، ار  یعقاو  ییاـنعم  تاـبثا  تسا  ءیـش "  " وا میوگ  یم  هکنیا  زا  اـهزیچ ، همه  فـالخ  رب  تسا  يزیچ  وا  دـندومرف : ترـضح 
هناـگجنپ ساوـح  اـب  هن  دوـش و  یم  سوـسحم  هن  تروـص ، هن  تسا و  مسج  هن  یلو  تسا ، یقیقح  تیئیـش  ياراد  وا  هک  ریگب  هجیتـن 

.دنزاس یم  شنوگرگد  دنهاک و  یم  وا  زا  اه  نامز  هن  دنبای و  یمرد  ار  وا  ماهوا  هن  ددرگ ، یم  كاردا 

؟ دیناد یم  ریصب  عیمس و  ار  وا  ایآ  دیسرپ : لئاس 

دوخ تاذ  تقیقح  سفن  هب  وا  اما  تسا ، تلآ  نودب  ریصب  هحراج و  نودب  ياونش  تسا ، ریصب  عیمـس  وا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
يزیچ وا  هک  تسانعم  نیدـب  هن  تسانیب  اونـش و  دوخ  سفن  هب  میوگ  یم  هکنیا  و  تساـنیب ، دوخ  یلاـعتم  دوجو  سفن  هب  تساونش و 

.منامهفب وت  هب  مهاوخ  یم  نم  ینک و  یم  لاؤس  وت  هک  ارچ  مدروآ  شیوخ  زا  يریبعت  نکل  رگید ، يزیچ  سفن  تسا و 

ریبعت منامهفب و  وت  هب  متساوخ  نکل  دشاب ، ازجا  ياراد  هک  دشاب  هتشاد  یلک  وا  هکنیا  هن  هتبلا  دونـش  یم  دوخ  لک  هب  میوگ : یم  سپ 
توافتم و يازجا  ياراد  یتاذ  هکنیا  نودب  تسا ، ریبخ  ملاع  ریـصب  عیمـس  وا  هک  تسین  نیا  زج  نم  مالک  لصاح  .تسا و  نم  نآ  زا 

.دشاب هتشاد  فلتخم 

!؟ تسیچ وا  سپ  دیسرپ : لئاس 

فورح نیا  تاـبثا  اـهنت  هللا "  : " نم هتفگ  و  تسا ، هللا  وا  تسا ، دوـبعم  وا  تسا ، راـگدرورپ  وا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
نیا تساهنآ ، عناص  ءایـشا و  هدـننیرفآ  هک  تسا  یتاذ  نامه  اـنعم  نآ  و  مراد ، رظن  رد  ار  اـنعم  نم  هکلب  تسین ، اـه " مـال و  فلا و  "

وا و  دوش ، یم  هدناوخ  نآ  دننام  زیزع و  میحر و  نامحر و  هللا و  مان  هب  هک  تسا  یتیعقاو  نامه  وا  و  دـناسر ، یم  ار  انعم  نآ  فورح 
.تسا ّزع  ّلج و  دوبعم  نامه 

.دشاب یم  قولخم  هکنیا  رگم  میروآ  یمن  رظن  رد  زیچ  چیه  ام  تفگ : لئاس 

فیلکت سپ  ییوگ ، یم  وت  هک  دشاب  نانچ  رگا  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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.تسین نکمم  نآ  هب  یهجوت  الصا  هک  میشاب  هتشاد  داقتعا  يزیچ  هب  میتسین  فلکم  ام  اریز  تسا ، هتشادرب  ام  ندرگ  زا  دیحوت  هب 

قولخم دسانـشب  دـبایب و  ار  نآ  ساوح  هک  هچ  ره  سپ  ددرگ ، یم  كاردا  دوـش  هتفاـی  ساوـح  اـب  هک  يزیچ  ره  مییوـگ : یم  نکلو 
.تسا

مدـع لاطبا و  نامه  یفن  اریز  هیبشت ، هن  دـیآ و  مزال  یفن  هن  هک  يا  هنوگ  هب  مینک ، تابثا  زین  ار  ءایـشا  عناص  دوجو  هک  میراچان  ام  و 
.تسا راکشآ  نآ  دوجو  رد  فیلأت  بیکرت و  هک  تسا  یقولخم  نآ  زا  زین  هیبشت  و  تسا ،

نآ دنـشاب و  هتـشاد  قلاخ  دیاب  راچان  هب  تاقولخم  هک  ارچ  درک ، تابثا  دـیاب  ار  ءایـشا  قلاخ  عناص و  سپ  دـندوجوم  تاقولخم  نوچ 
.تسین اهنآ  هیبش  تساهنآ و  دوخ  ریغ  قلاخ 

.دیا هتسناد  زین  تخانش  لباق  هدرک و  فیرعت  ار  وا  سپ  دیدرک ، تابثا  ار  وا  دوجو  امش  رگا  تفگ : لئاس 

یموس زیچ  ندوبن " ندوب و   " نیب اریز  مدرک ، تاـبثا  ار  وا  اـهنت  هکلب  مدرکن  ناـیب  فیرعت و  ار  وا  تاذ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
.درادن دوجو 

؟ تسه زین  تیهام  تینا و  ياراد  وا  ایآ  تفگ : لئاس 

.تیهام تینا و  اب  رگم  درادن  دوجو  زیچ  چیه  يرآ ، دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسه زین  تیفیک  ياراد  ایآ  دیسرپ : لئاس 

ام .دریگ  یم  رارق  كاردا  تخانـش و  فـصو و  دروـم  نآ  هطـساو  هب  ءیـش  هک  تسا  يزیچ  تـیفیک  اریز  ریخ ، دـندومرف : ترـضح 
ره .تسا و  هدرک  لاطبا  ار  وا  تیبوبر  هدومن ، وا  دوجو  راکنا  درک  یفن  ار  وا  سک  ره  اریز  میوش ، جراخ  هیبشت  لیطعت و  زا  میراچان 

.تسا هدرک  تابثا  دنتسین  تیبوبر  قیال  هک  یتاعونصم  تاقولخم و  فاصوا  ياراد  ار  وا  تسناد  ریغ  هیبش  ار  وا  سک 

و دریذپن ، دننامه  کیرـش و  تقیقح  نآ  رد  وا  و  دشابن ، نآ  راوازـس  وا  ریغ  هک  يا  هنوگ  هب  تیفیک ، نودب  درک  تابثا  ار  یتاذ  دیاب 
(1) .دسانشن ار  نآ  وا  دوخ  زج  و  دریگن ، رارق  تخانش  كاردا و  هطاحا و  دروم 
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: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبأ  لاق  وه ؟ امف  لئاسلا : لاق  .ینعملا  فالتخا  الو  تاذلا  فالتخا  الب  ریبخلا  ملاعلا  ریـصبلا  عیمـسلا  ّهنأ  یلإ  ّالإ 
ءیـش وه  ینعم ، یلإ  عجرأ  یّنکلو  ءاه ،" مـال ، فلأ ، : " فورحلا هذـه  تاـبثإ  هللا "  : " یلوق سیلو  هللا .  وهو  دوبعملا  وهو  ّبرلا  وه 

نم کلذ  هابـشأو  زیزعلاو  میحرلا  نمحرلاو و  هللا  هب  یّمـسی  يذـلا  ینعملا  وهو  فورحلا  هذـه  هیلع  تعقو  اـهعناصو ؛ ءایـشألا  قلاـخ 
، لوقت امک  کلذ  ناک  ول  مالـسلا : هیلع  هللا  دبع  وبأ  لاق  .ًاقولخم  ّالإ  ًاموهوم  دـجن  مل  ّانإف  لئاسلا : لاق  .ّزعو  ّلج  دوبعملا  وهو  هئامـسأ 

ّساوحلا هدـجت  امف  كردـم ، ّساوحلاب  موهوم  ّلک  لوقن : اّنکلو  .موهوم  ریغ  دـقتعن  نأ  فّلکن  مل  اـّنأل  .ًاـعفترم  اـّنع  دـیحوتلا  ناـکل 
لاطبإلا وه  یفنلا  ناک  ذإ  یفنلا ، امهیدـحإ : نیتمومذـملا : نیتهجلا  نم  جراخ  ءایـشألا  عناص  تابثإ  نم  ّدـب  ـالو  قولخم ، وهف  هّلثمتو 
دوجول عناصلا  تابثإ  نم  ّدب  نکی  ملف  .فیلأتلاو  بیکرتلا  رهاظلا  قولخملا  هفـص  نم  هیبشتلا  ناک  ذإ  هیبشتلا ، هیناثلا : ههجلاو  .مدعلاو 

ّتبثأ ذإ  هتدّدـح  دـقف  لئاسلا : لاـق  ...مهلثم  سیلو  مهریغ  مهعناـص  ّنأو  نوعونـصم  مّهنأ  تبثأ  هیلإ  مهنم  رارطـضالاو  .نیعونـصملا 
: لاق هّیئامو !؟ هّّینإ  هلف  لئاسلا : لاق  .هلزنم  یفنلاو  تابثإلا  نیب  نکی  مل  ذإ  هّتبثأ ، نکلو  هّدحأ  مل  مالسلا : هیلع  هللا  دبع  وبأ  لاق  هدوجو !

نم جورخلا  نم  ّدب  نکلو ال  هطاحإلاو ، هفصلا  ههج  هیفیکلا  ّنأل  لاق ال ، هّیفیک ؟ هلف  لئاسلا : لاق  .هّیئامو  هّینإب  ّالإ  ءیشلا  تبثی  ال  معن ،
نیذلا ال نیعونـصملا  نیقولخملا  هفـصب  هتبثأ  دقف  هریغب  ههّبـش  نمو  هلطبأو ، هتّیبوبر  عفرو  هرکنأ  هافن  نم  ّنأل  هیبشتلاو ، لیطعتلا  ههج 

.هریغ اهملعی  الو  اهب  طاحی  الو  اـهیف  كراـشی  ـالو  هریغ  اهّقحتـسی  ـال  هّیفیک ، ـالب  تاذ  تاـبثإ  نم  ّدـب  ـال  نکلو  .هّیبوبرلا  نوّقحتـسی 
(. 247  _ 244 دیحوت ، )
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: دوش یم  هدافتسا  فیرش  ثیدح  زا  هک  یتاکن  زا  یخرب 

و قولخم ، قلاخ و  دوجو  يدننامه  تیخنس و  هب  نافوسلیف  هدیقع  دراد و  نیابت  ءایـشا  اب  دوخ  تقیقح  تاذ و  رد  لاعتم  دنوادخ   . 1
.تسا هجو  یب  تسردان و  قولخم  قلاخ و  تاذ  ندوب  یکی  تینیع و  رب  ینتبم  نافراع  رادنپ  زین 

یم رارق  دوجو  هب  مکح  قیدـصت و  دروم  هک  تیئیـش ، تقیقحب  تسا  یئیـش  وا  هکلب  تسین ، دوجو "  " لاـعتم دـنوادخ  تاذ  هنک   . 2
.دریگ

بتارم اه و  هصح  تسین و  زیچ  همه  لماش  ماـع  اـی  قلطم  دوجو  ناـفرع ،_  هفـسلف و  لـها  رادـنپ  فـالخ  رب  لاـعتم _  دـنوادخ   . 3
.درادن لک  ءزج و  يدوجو و  فلتخم 

هب وا  یلجت  زین  و  تسا ، نافوسلیف  هدـیقع  هک  وا  تاذ  زا  ءایـشا  رودـص  سپ  تسین ، فلتخم  يازجا  ياراد  لاـعتم  دـنوادخ  تاذ   . 4
.تسا نکممریغ  تسا  نافراع  رادنپ  هک  نوگانوگ  يایشا  روص 
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: دوش یم  هدافتسا  فیرش  ثیدح  زا  هک  یتاکن  زا  یخرب 
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.دریگ
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.درادن لک  ءزج و  يدوجو و  فلتخم 

هب وا  یلجت  زین  و  تسا ، نافوسلیف  هدـیقع  هک  وا  تاذ  زا  ءایـشا  رودـص  سپ  تسین ، فلتخم  يازجا  ياراد  لاـعتم  دـنوادخ  تاذ   . 4
.تسا نکممریغ  تسا  نافراع  رادنپ  هک  نوگانوگ  يایشا  روص 
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، تسا تسردان  دشاب  هتشاد  وا  دوجو  تقیقح  تاذ و  نایب  هب  هراشا  هک  یخـساپ  ره  دوش ، لاؤس  دنوادخ  تاذ  تقیقح  زا  هاگره   . 5
دننام ینیوانع  اب  اهنت  هکلب  درک ، یفرعم  دوجو  تقیقح  ناونع  اب  درادـنپ  یم  يرـشب  هشیدـنا  هکنانچ  ار ، وا  تاذ  هنک  ناوت  یمن  سپ 

.دریگ یم  رارق  تابثا  هراشا و  دروم  نآ  لاثما  اهزیچ و  همه  فالخرب  يزیچ  بر ، قلاخ ، دوبعم ،

وا دوجو  هب  ام  مکح  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  تسا  نایدا  یـساسا  نکر  هک  وا  تاذ  رد  رکفت  تیعونمم  و  دـنوادخ ، تاذ  قلطم  هیزنت 
.دیآ مزال  لیطعت  دشاب و  هتفرگ  قلعت  قلطم  لوهجم  هب  یلاعت  كرابت و 

تقیقح تخانـش  يارب  هک  یفـصو  ای  هشیدنا و  هنوگ  ره  دوجو ، تابثا  هلحرم  زا  دعب  اما  تسا ، تسردان  ود  ره  هیبشت ، لیطعت و   . 7
.تسا هیبشت "  " قادصم دشاب  وا  تاذ 

تیاهن رد  دـنزادرپ و  یم  وا  دوجو  تقیقح  زا  ثحب  هب  دـنوادخ  دوجو  تابثا  هلحرم  زا  سپ  هک  نافرع  هفـسلف و  لها  هریـس  نیاربانب 
.تسا هیبشت  رد  لوخد  هدوب و  تسردان  دننک  یم  نییعت  لاعتم  دنوادخ  تاذ  هنک  ناونع  هب  ار  یهانتمان  دوجو  تقیقح  سفن 

نودب وا  دوجو  هکنیا  رب  ینبم  نافرع  هفسلف و  لها  ياعدا  دشاب و  یم  وا  تاقولخم  دوجو  هار  زا  اهنت  لاعتم  دنوادخ  دوجو  تابثا   . 8
.تسا تسردان  دریگ  یم  رارق  تابثا  دروم  دوخ  يدوخ  هب  هطساو و 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ناقیدنز  زا  یکی 

؟ تسا يزیچ  مه  دنوادخ  هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ 

زیچ نیمادـک  ایآ  يوگب  : " تسا هدومرف  هدرک و  داـی  ناونع  نیا  هب  دوخ  زا  نآرق  رد  زین  شدوخ  يرآ ، دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا يزیچ  وا  سپ  تسا ،" دهاش  امش  نم و  نیب  دنوادخ  يوگب  تسا ، رترب  دنوادخ  زا  شتداهش 
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(1) .تسین وا  دننامه  زیچ  چیه  هک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

(2) .هقلخ نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح  هتاذ 

.دشاب یم  شقلخ  زا  وا  يرتارف  ییادج و  وا  دوجو  هنک  تقیقح و  وا  تاذ 

351 ص :

ینَیب دیهَـش  ُهللا  ُلق  هَداَهَـش  رَبکَأ  ءیَـش  ُّيَأ  ُلق  : < لاقف هباتک ، یف  کلذب  هسفن  یّمـس  دقو  معن ، لاقف : ءیـش ؟ ّهنإ  لاقی هللا :  له  - . 1
.ءیش هلثمک  سیل  ءیش  وهف  مکَنَیبَو ،>

.مالسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  دیحوت و  زا  ، 4/228 راونألا ، راحب  - . 2
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دریذپ یمن  ار  ملاع  ثودح  نافرع  هفسلف و  مهن : لصف 

هراشا

دوجو هب  طورشم  ار  زیچ  ره  دوجو  ناکما  ناشیا  تسا ، لاحم  ًاقلطم  نیشیپ  هدام  نودب  ءایشا  شنیرفآ  نافرع  هفـسلف و  لها  رادنپ  رد 
و دنرامش ، یم  وا  تاذ  نیع  هکلب  دنوادخ ، دوجو  اب  رـصاعتم  میدق و  یلزا و  ار  ملاع  دوجو  و  دنناد ، یم  نآ  يدوجو  هقباس  لصا و 

.دنراگنا یم  تسردان  ار  نآ  دوجو  ندوب  ادتبا  ياراد  ملاع و  ثودح  هب  داقتعا 

: دیوگ یم  اردص " الم  "

هدوجوم اـّهنأکف  اـهیلع ، دوجولا  ماـکحأ  هبلغل  ّیبوبرلا  عقـصلاب  هقحلم  اـهنوکل  ثودـحلاب  مکحلا  نع  هجراـخ  هقراـفملا  لوـقعلا  ّنإ 
(1)  _. ّینامزلا يأ  ّیعیبطلا _  ثودحلاب  هثداح  اهضرعی  امو  ماسجألاو  سوفنلا  نم  لوقعلا  يوس  امو  .هداجیإب  یلاعت ال  هدوجوب 

رب دوجو  ماکحا  دنا و  یبوبر  دوجو  هنماد  هب  قحلم  اهنآ  اریز  دنـشاب ، یم  جراخ  ثودـح  مکح  زا  درجم ) تادوجوم   ) قرافم ِلوقع 
ماسجا و سوفن و  ینعی  لوقع ، ياوس  ام  .وا و  شنیرفآ  داجیا و  هب  هن  دـندوجوم  یلاعت  دـنوادخ  دوجو  هب  اـیوگ  تسا ، بلاـغ  اـهنآ 

.دنشاب یم  ینامز _  ینعی  یعیبط _  ثودح  ياراد  دوش  یم  ضراع  ماسجا  رب  هچنآ 

زا شیوخ ، راتفگ  نیا  رد  اردصالم  روظنم  هک  دینک  هجوت 
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دوجو هب  طورشم  ار  زیچ  ره  دوجو  ناکما  ناشیا  تسا ، لاحم  ًاقلطم  نیشیپ  هدام  نودب  ءایشا  شنیرفآ  نافرع  هفـسلف و  لها  رادنپ  رد 
و دنرامش ، یم  وا  تاذ  نیع  هکلب  دنوادخ ، دوجو  اب  رـصاعتم  میدق و  یلزا و  ار  ملاع  دوجو  و  دنناد ، یم  نآ  يدوجو  هقباس  لصا و 

.دنراگنا یم  تسردان  ار  نآ  دوجو  ندوب  ادتبا  ياراد  ملاع و  ثودح  هب  داقتعا 

: دیوگ یم  اردص " الم  "

هدوجوم اـّهنأکف  اـهیلع ، دوجولا  ماـکحأ  هبلغل  ّیبوبرلا  عقـصلاب  هقحلم  اـهنوکل  ثودـحلاب  مکحلا  نع  هجراـخ  هقراـفملا  لوـقعلا  ّنإ 
(1)  _. ّینامزلا يأ  ّیعیبطلا _  ثودحلاب  هثداح  اهضرعی  امو  ماسجألاو  سوفنلا  نم  لوقعلا  يوس  امو  .هداجیإب  یلاعت ال  هدوجوب 

رب دوجو  ماکحا  دنا و  یبوبر  دوجو  هنماد  هب  قحلم  اهنآ  اریز  دنـشاب ، یم  جراخ  ثودـح  مکح  زا  درجم ) تادوجوم   ) قرافم ِلوقع 
ماسجا و سوفن و  ینعی  لوقع ، ياوس  ام  .وا و  شنیرفآ  داجیا و  هب  هن  دـندوجوم  یلاعت  دـنوادخ  دوجو  هب  اـیوگ  تسا ، بلاـغ  اـهنآ 

.دنشاب یم  ینامز _  ینعی  یعیبط _  ثودح  ياراد  دوش  یم  ضراع  ماسجا  رب  هچنآ 

زا شیوخ ، راتفگ  نیا  رد  اردصالم  روظنم  هک  دینک  هجوت 
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ثودح هب  اعقاو  هکنیا  هن  تسا ، یلزا  يرهوج  تکرح  يانبم  رب  هظحل  هب  هظحل  نآ و  هب  نآ  ثودح  نامه  ماسجا ، سوفن و  ثودح 
.دشاب دقتعم  ماسجا  سوفن و  ملاع  ِندوب  دوجو  يادتبا  ياراد  یقیقح و  شنیرفآ  و 

: دیوگ یم  زین  و 

دحاو ّلک  هایح  هّدم  یف  سافنألا  ءاقبک  لاثمألا ، دراوتب  هؤاقب  اّمنإو  نیح ، ّلک  یف  لئاز  لّدبتم  مئاقلاو  مئاد ، قاب  هللا  دـنع  نم  ضیفلا 
(1) .سانلا نم 

، نآ ره  هک  تسا  نیا  تهج  زا  ملاع  ياقب  .تسا  لاوز  لدـبت و  لاح  رد  هظحل  ره  ملاع  و  تسا ، یقاب  امئاد  دـنوادخ  بناج  زا  ضیف 
.ناشیا زا  کی  ره  یگدنز  تدم  رد  نایمدآ  ياه  سَفَن  ياقب  دننام  دوش  یم  دراو  یپ  رد  یپ  نآ  ِلاثما 

: دسیون یم  و 

قبـس دـقو  ّالإ  ًاضرع  وأ  ناک  ًارهوج  ًابّکرم ، وأ  ناک  ًاطیـسب  ًارـصنع ، وأ  ناک  ًاکلف  صاخـشألا  نم  صخـش  الو  تاـّیوهلا  نم  هّیوه  ـال 
(2) .ًاّینامز ًاقبس  هَمدع  هُدوجوو  هَدوجو ، هُمدع 

، ضرع هچ  دنـشاب و  رهوـج  هچ  و  بکرم ، هچ  دنـشاب و  طیـسب  هچ  و  رـصنع ، هچ  دنـشاب و  کـلف  هچ  صاخـشا  همه  اـهزیچ و  هـمه 
.ینامز تقبس  تیلبق و  هب  دشاب  یم  ناشمدع  زا  لبق  ناشدوجو  زین  تسا و  هدوب  ناشدوجو  زا  لبق  ناشمدع 

: دیوگ یم  انیس " نبا  "

(3) .هفلک الو  عنم  الب  ًامئاد  هنع  اهرودص  ناکو  ...موزللا  لیبس  یلع  هنع  تادوجوملا  رودص 

رودص و نیا  ...دشاب و  یم  موزل  روط  هب  یلاعت  يراب  زا  تادوجوم  رودص 

354 ص :

.7/328 رافسا ، - . 1
.230 هیشرع ، اردص ، الم  - . 2

.لقن هب  ، 193 ردق ، ربج و  در  رد  رثالا  ریخ  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 3
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.دشاب یم  تمحز  جنر و  نودب  یگشیمه و  یمئاد و  يرما  حشرت 

: دسیون یم  هموظنم " حرش  "

ملاع هک  میـسر  یم  يا  هظحل  هب  هرخالاب  ...میدرگرب  ارقهق  هب  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  یناـمز  ثداـح  ملاـع  دـنیوگ : یم  نیملکتم 
ملاع ناکرا  لوصا و  ینعی  تسا  میدـق  ملاع  هک  دـندقتعم  یهلا  يامکح  اما  ...تسا  هدوبن  یملاع  هظحل  نآ  زا  لـبق  و  هدـمآ ، دـیدپ 

.درادن ییاهتنا  ادتبا و  نامز  میسر ، یمن  یعورش  زاغآ  أدبم و  هب  میدرگرب  بقع  هب  هزادنا  ره  نامز  ظاحل  زا  تسا و  یلزا 

وا زا  شیپ  مه  تسا و  هتـشاد  يدادعتـسا  لماح  هدام  البق  يا  هزات  زیچ  ره  هّدـمو : هّدامب  قوبـسم  ثداح  ّلک   " یهلا يامکح  رظن  زا 
(1) ". تسا هدوب  ینامز 

: تسا هدمآ  نینچ  مسیلائر " شور  هفسلف و  لوصا   " یقرواپ رد 

طوبرم دزاسب ، زیچ  کی  چیه "  " زا دناوت  یمن  رشب  هکنیا  سپ  یلبق ، هدام  هب  تسا  قوبسم  هفـسالف  هدیقع  هب  يا  هدیدپ  ثداح و  ره 
عوضوم کی  شیادـیپ  لوا  طرـش  هیرظن  نیا  قبط  .تسا  عنتمم  لاحم و  هتاذ  دـح  یف  راـک  نیا  هکلب  تسین ، رـشب  یناوتاـن  زجع و  هب 

(2) .تسا هدام  دوجو 

: دسیون یم  مسیلائر " شور  هفسلف و  لوصا   " یقرواپ زین 

، تسا نیعم  یماظن  قبط  رب  تسا  تاهجلا  عیمج  نم  دحاو  طیـسب و  ناهرب ، مکح  هب  هک  لک  عناص  لک و  أدبم  زا  تادوجوم  رودص 
سپـس تسا و  راک  رد  هطـساوالب ، و  تسین ) ینامز  تیلوا  دوصقم   ) لوا لولعم  ياپ  امتح  تسا و  بیترت  هب  تادوجوم  رودص  ینعی 

و لوا ، لولعم  لولعم  ياپ 

355 ص :

.257  _ 256  / 1 هموظنم ، حرش  یضترم ، يرهطم ، - . 1
.4/13 مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یضترم ، يرهطم ، - . 2
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(1) .روط نیمه 

هک ییانعم  ره  هب  لوا ،" ِلولعم   " ناونع هب  يزیچ  ِندیمان  لوا " ، " ملاع تیلزا  هب  داقتعا  یفـسلف و  ینابم  شریذپ  اب  هک  دنامن  یفخم  )
(. تسا ضقانت  نیع  دشاب 

: دسیون یم  اردصالم 

(2) .تادوجولا رخآ  یلإ  ...لّوألا  رداصلل  هتاذب  ضتقم  ّهنإ 

.تادوجو رخآ  ات  ...تسا  لوا  رداص  یضتقم  ادخ  تاذ  انامه 

: دسیون یم  و 

(3) .هاّیإ هیضتقملا  هتّلع  تاذ  مزاول  نم  لولعم  ّلک 

.تسا دوخ  تلع  تاذ  مزاول  زا  یلولعم  ره 

: دسیون یم  هتسناد ، یهلا  تاذ  ندش  هتسب  زاب و  يانعم  هب  ار  داعم  ملاع و  ندش  دیدپ  نازیملا ،"  " ریسفت

(4) .دوعوملا داعملا  وهو  ...ًاضبق  ّمث  ًاطسب  ّالإ  نکی  ملف  ...هدنع  نم  تلزن  ...ءایشألا  دوجو 

.تسا دوعوم  داعم  نیمه  ...تسین و  ندش  عمج  ندش و  هدرتسگ  زج  سپ  ...هدمآ  نییاپ  ادخ  دزن  زا  ءایشا  دوجو 

: دسیون یم  هتکن " کی  رازه و  "

(5) .تسا میدق  ملاع 

: دسیون یم  دارملا  فشک  تاقیلعت 

356 ص :

.3/510  _ 1 مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یقرواپ  یضترم ، يرهطم ، - . 1
.178  / 6 رافسا ، - . 2
.177  / 6 رافسا ، - . 3

.11  / 10 نازیملا ، ریسفت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 4
.103 هتکن ، کی  رازه و  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 5
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(1)! ًامیدق وا  ًاثداح  نوکی  نأ  نع  ًالضف  يوس  هل  سیل 

! دشاب میدق  ای  ثداح  هکنیا  هب  دسرب  هچ  ات  درادن  دوجو  يزیچ  جیه  ادخ  زج  الصا  ینعی 

ناهرب : " ترابع تحت  دنراد  یناونع  هکلب  دننک  یم  هلباقم  فلتخم  ياحنا  هب  ملاع  ثودح  هراب  رد  نیملکتم  هیرظن  اب  هتـسویپ  ناشیا 
(2) "! نآ هرابرد  یمالک  رکفت  دقن  ثودح و 

: دنیوگ و 

زا هچرگ  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  تابثا  ناوت  دراد  یمالک  رکفت  هک  یـسک  دـهد  یمن  هزاـجا  زگره  دوجو  یـصخش  تدـحو  تبوعص 
(3) .دشاب رادروخرب  مه  یفسلف  ینابم 

ضارعا و روحم  رد  ملاع  نیاربانب  تسا ، ثداح  شّریغت  روحم  رد  زین  يّریغتم  ره  تسا و  ّریغتم  فاـصوا  ضراوع و  روحم  رد  ملاـع 
(4) .دوخ تیوه  نتم  رد  هن  تسا  ثداح  فاصوا  ضراوع و 

هن بقاـعتم  یهاـنتمان و  هنوگ  هب  دوب ، دـهاوخن  اـه  نآ  نودـب  مرج  مسج و  هک  نآ  فاـصوا  دـشاب و  یلزا  مرج ، لـصا  تسا  نکمم 
(5) .نآ يانبریز  هن  تسا  تعیبط  ملاع  يانبور  هب  قلعتم  ْثودح  سپ  دنوش ، تفای  عمتجم ،

نکیل و  دنناد ، یمن  زیاج  یضرف  چیه  رد  ار  ضحم  لیطعت  هتسناد و  میدق  ار  دنوادخ  ضیف  تمکح ، اب  نایانشآ  تعیرـش و  نیققحم 
زا دعب  دنوادخ  هک  تروص  نیا  هب  دنا ، هداد  دانتـسا  دـنوادخ  تیـشم  هدارا و  هب  ار  قولخم  نیلّوا  داجیا  ...مالک  لها  زا  نیققحم  ریغ 

هدارا هدوبن  يزیچ  چیه  هک  نآ 

357 ص :

.478  _ 477 ناضمر 1407 ، دارملا ، فشک  تاقیلعت  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 1
.608  / 16 مینست ، هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 2

.72  / 1 دعاوقلا ، دیهمت  ریرحت  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 3
.610  / 16 مینست ، هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 4
.614  / 16 مینست ، هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 5

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 392 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_357_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_357_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_357_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_357_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_357_5
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دومن ار  ءایشا  داجیا 

دّدجتم و ياه  هدارا  هب  ار  ملاع  ثداوح  دنا و  هدش  رکنم  زین  ار  یهلا  تباث  یلزا و  هدارا  ملاع  ثودح  ظفح  يارب  نیمّلکتم  زا  یخرب 
قلخ نیون  یئیش  هدرک و  ادیپ  دیدج  هدارا  یـش ء  ره  داجیا  زا  سپ  ناحبـس  دنوادخ  دنا  هدرب  نامگ  دنا و  هداد  تبـسن  یهلا  رمتـسم 

(2) .دنک یم 

زین یعرـش  دـهاوش  زا  یـضعب  رد  هدوب و  یلعف  هدارا  زا  ریغ  هک  یتاذ  هدارا  و  تسین ، بجاو  یتاذ  هدارا  هب  ملاع  دانتـسا  زج  يا  هراچ 
رد اهنآ و  نیع  قادـصم ، تهج  زا  نکیل  تسا و  ...و  تردـق  ملع و  اب  ریاـغم  موهفم ، تهج  زا  هچرگ  ، تسا هدـش  عقاو  هراـشا  دروم 

(3) .تسا یلزا  میدق و  اهنآ  دننامه  هجیتن 

(4) .تسوا تاذ  نیع  زین  يو  تردق  دشاب و  یم  دنوادخ  تردق  نیع  تسا ، همات  ّتلع  هک  ناحبس  دنوادخ  یتاذ  هدارا 

شخب هب  عوضوم  نیا  تالالدتـسا  نیهارب و  نابلاط  .تسا  لطاب  ملاع  مدق  هدارا و  تیلزا  هب  داقتعا  یحو ، ناهرب و  لقع و  هاگرظن  زا 
یسوط و نیدلا  ریصن  هجاوخ  یبلح و  یضترم و  دیـس  دیفم و  خیـش  هفیاطلا و  خیـش  دننام  بتکم  مالعا  تافیلأت  باتک و  نیمه  لوا 

.دنیامن عوجر  مهرارسا  هللا  سدق  ناشیا  لاثما  دادقم و  لضاف  یلح و  همالع 

.میروآیم اجنیا  رد  دشابیم  زین  هفسالف  تاهبش  در  نقتم و  نیهارب  رب  لمتشم  هک  ار  بتکم  صوصن  زا  یخرب 

: دیامرف یم  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  موحرم 

داجیإ هلاحتسال  ًادوجوم  نوکی  هداجیإ ال  لاحف  هریغ ، نم  نکمملا  دوجو  ّنإ 

358 ص :

.326  / 3_1 موتخم ، قیحر  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
.371  / 2ْ  _ 2 موتخم ، قیحر  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 2
.326  / 3  _ 1 موتخم ، قیحر  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 3
.470  / 5  _ 2 موتخم ، قیحر  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 4
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بجاولا يوس  ام  ّلکف  .ًاثدحم  دوجوملاو  ًاثودح ، یّمـسی  دوجولا  اذهو  همدعب ، قوبـسم  نکمملا  دوجوف  ًامودـعم ، نوکیف  دوجوملا ،
اهناکمإ توبث  دـعب  لئاط  نایب  یلإ  جاتحی  ـال  ّیفـسلفلا _  هلوقی  اـمک  لّوأ _  یلإ  ـال  ثداوحلا  هلاحتـساو  ثدـحم ، تادوجوملا  نم 

.اهثودحل یضتقملا 

هک يزیچ  داـجیا  اریز  دـشابن  دوجوم  نآ  زا  شیپ  هک  دـشاب  یلاـح  رد  دـیاب  نآ  داـجیا  سپ  دـشابیم ، شدوـخ  ریغ  زا  نکمم  دوـجو 
سپ .تسا  ثودـح  دوجو ، هنوگ  نیا  مان  .دـشابیم  شمدـع  زا  سپ  نآ  دوجو  تسا و  هدوب  مودـعم  سپ  .تسا  لاحم  دـشاب  دوجوم 

هیرظن نالطب  رگید  دشابیم  اهنآ  ثودح  یـضتقم  هک  ثداوح  ناکما  هب  هجوت  اب  و  دنـشابیم ، ثدحم  لاعتم  دـنوادخ  ياوسام  یمامت 
.درادن نایب  هب  زاین  درادن " ادتبا  ثداوح  : " دنیوگیم هک  هفسالف 

: دیامرف یم  و 

(1)  _. مّدقت امل  لطاب _  مزاللاو  همیدق ، تانکمملا  تناکل  ًابجوم  ناک  ول  اذإ  رداق ، تانکمملا  یف  ّرثؤملا  بجاولا 

هک یلاح  رد  دنـشاب  یلزا  تاقولخم  هک  دمآیم  مزال  دوبیم  راتخم  ریغ  رگا  اریز  دشابیم  رداق  تسا  هدیرفآ  ار  تانکمم  هک  يدـنوادخ 
.تسا لطاب  تاقولخم  تیلزا  میتفگ  هک  نانچ 

: دیامرف یم  و 

.یلاعت هللا  يوس  میدق  الو 

.درادن دوجو  يایلزا  دوجوم  چیه  یلاعت  دنوادخ  زا  ریغ 

: دیامرف یم  یفسلف  بهاذم  در  رد  مالک ، نیا  حرش  رد  یلح  همالع  موحرم 

(2) .ثداح نکمم  ّلکو  نکمم ، هللا  يوس  ام  ّلک  ّنأل  هلطاب ، بهاذملا  هذه  ّلکو 

359 ص :

.54/245 راونألا ، راحب  هب  دینک  عوجر  - . 1
.57 دارملا ، فشک  - . 2
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نکمم دـنوادخ  ياوسام  يامت  اریز  تسا ، لطاب  تادوجوم ) ندوب  میدـق  تیلزا و  دروم  رد  یفـسلف  بهاذـم   ) بهاذـم نیا  یماـمت 
.دشابیم ثداح  مه  ینکمم  ره  و  تسا ، دوجولا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنانچ  تسا  یهلا  ناملعم  یناهرب  ینارون و  ینابم  لوصا و  نامه  قوف  نانخس  يانبم  هتبلا  و 

لبق نم  نکی  مل  هّلثمو ، هأشنأ  هنم  لعف  هناحبـس  همالک  اّمنإو  عمـسی ، ءادـن  الو  عرقی  تروصب  .نوکیف ال  نک " : " هنوک دارأ  امل  لوقی 
(1) .ًایناث ًاهلإ  ناکل  ًامیدق  ناک  ولو  ًانئاک ، کلذ 

هب هن  و  دوش ، هدینـش  هک  ییادـص  هلیـسو  هب  هن  .دـشاب  یم  سپ  شاب ،" : " دـیوگ یم  اهنت  دـیامرف ، هدارا  ار  نآ  هک  يزیچ  ره  هراـبرد 
دـیامرف و یم  اشنا  ار  نآ  وا  تسا و  هدوبن  دوجوم  نآ  زا  شیپ  هک  تسوا  لعف  هناحبـس ، وا  مالک  انامه  .دـسر و  شوگ  هب  هک  ییادـن 

.دوب یمود  دوبعم  دوب  میدق  رگا  و  دنک ، یم  داجیا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.(2) دّحومب سیلف  ًایئاش  ًادیرم  لزی  مل  یلاعت  هللا  ّنأ  معز  نمف  لاعفألا ، تافص  نم  هدارإلاو  هّیشملا 

دحوم تسا ، هدوب  تیشم  هدارا و  ياراد  الزا  یلاعت  دنوادخ  دشاب  دقتعم  سک  ره  سپ  .دنـشاب  یم  لاعفا  تافـص  زا  هدارا  تیـشم و 
.تسین

: دندومرف نییرهد  اب  نخس  نمض  لص ،؟ ؟  ادخ لوسر 

؟ هانتم ریغ  مأ  هانتم  راهنلاو  لیللا  نم  مکلبق  ام  نولوقتأ 

(3) .امهنم ءیش  الو  ناک  دقف  هانتم  متلق  نإو  هلّوأل ، هیاهن  الب  رخآ  مکیلإ  لصو  دقف  هانتم  ریغ  ّهنأ  متلق  نإف 

360 ص :

.54/97 - . 1
.54/37 راونألا ، راحب  338 ؛ دیحوت ، - . 2
.9/262 راونألا ، راحب  25 ؛ جاجتحا ، - . 3
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هدیسر امش  هب  يرخآ  سپ  تسا ، یهانتمان  دییوگب  رگا  یهانتمان ؟ ای  تسا  یهانتم  امش  زا  لبق  ياهزور  اهبـش و  دییوگ  یم  امـش  ایآ 
.دنا هدوبن  دوجوم  ود  نآ  زا  مادک  چیه  سپ  تسا  یهانتم  دییوگب  رگا  و  درادن ! لوا  هک  تسا 

: دنیامرف یم  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(1) .هتّیلزأ یلع  ءایشألا  ثودحب  دهشتسملا  ناک ، دق  ام  نّوک  ءیش  نم  الو  ناک ، ءیش  نم  يذلا ال  دمحلا هللا 

رارق شیوخ  تیلزا  رب  هاوگ  ار  ءایشا  ثودح  و  هدومرفن ، داجیا  يزیچ  زا  زین  ار  ءایـشا  هدماین ، دیدپ  يزیچ  زا  هک  ار  يدنوادخ  دمح 
.تسا هداد 

: دنیامرف یم  ترضح  نآ  زین  و 

(2) .ءیش نم  عنصو ال  قلخ  لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هللاو  هعنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإ 

يزیچ زا  ار  اهنآ  هکنیا  نودب  ار  ءایـشا  ماقمالاو  هتخانـشان  ِراگدیرفآ  دـنوادخ  و  دزاس ، یم  رگید  يزیچ  زا  ار  ءایـشا  يا  هدـنزاس  ره 
.تسا هدومرف  داجیا  دزاسب 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یقیدنز 

؟ ءایشألا هللا  قلخ  ءیش  ّيأ  نم 

.ءیش نم  ال  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ ءیش ءیش  نم ال  ءیجی  فیک  لاقف :

ّنإف هعم  ناک  ءیـش  نم  تقلخ  تناک  نإف  ءیـش ، ریغ  نم  وأ  ءیـش  نم  تقلخ  نوکت  نأ  اّمإ  ولخت  ـال  ءایـشألا  ّنإ  مالـسلا : هیلع  لاـق 
...ّریغتی الو  ینفی  الو  ًاثیدح  نوکی  میدقلاو ال  میدق ، ءیشلا  کلذ 

؟ هّیلزأ ءایشألا  ّنإ  اولاق : نیأ  نمف  لاق :

مهتلاقمو لسرلا  اوبّذکف  ءایشألا  ّربدم  اودجح  موق  هلاقم  هذه  لاق :

361 ص :
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...مهتاناسحتساو مهئارآب  ًانید  مهسفنأل  اوعضو  و  ریطاسأ ، مهبتک  اوّمسو  هنع ، اوأبنأ  امو  ءایبنألاو 

(1) .ءانفلا هیلع  یتأی  الو  ماّیألا  هّریغت  ّیلزألا ال  ّنإو  لاح ، یلإ  لاح  نم  ّریغتی  مل  همیدق  تناک  ول 

؟ تسا هدیرفآ  يزیچ  هچ  زا  ار  ءایشا  دنوادخ 

.تسا هدیرفاین  يزیچ  زا  ار  اهنآ  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

!؟ دیآ دیدپ  يزیچ  چیه ،"  " زا تسا  نکمم  هنوگچ  تفگ :

هک دنشاب  هدش  هدیرفآ  يزیچ  زا  رگا  دنشاب ، هدشن  هدیرفآ  يزیچ  زا  هکنیا  ایو  دنـشاب ، هدش  هدیرفآ  يزیچ  زا  دیاب  ای  ءایـشا  دندومرف :
ینوگرگد اـنف و  دـشاب و  ثداـح  دـناوت  یمن  میدـق  هک  یلاـح  رد  دوب ، دـهاوخ  میدـق  زیچ  نآ  سپ  تسا  هدوب  دـنوادخ  اـب  زیچ  نآ 

.دریذپب

!؟ دنا یلزا  ءایشا  هک  دنا  هتفگ  اجک  زا  سپ  تفگ :

و هدومن ، بیذـکت  ار  نانآ  راـتفگ  اـیبنا و  دـنا ، هدرک  راـکنا  ار  ءایـشا  ّربدـم  دوجو  هک  تسا  یناـسک  داـقتعا  راـتفگ ، نیا  دـندومرف :
دوخ راکفا  اه و  هشیدنا  ساسا  رب  یبهذم  نتـشیوخ  يارب  و  هتـشاگنا ، هناسفا  ار  اهنآ  ياه  باتک  .دنا  هدرمـش  غورد  ار  اهنآ  ياهربخ 

و دنزاس ، یمن  نوگرگد  ار  نآ  اه  نامز  هک  تسا  نآ  یلزا  تفریذـپ ، یمن  لاوحا  رد  ینوگرگد  دوب  یم  میدـق  رگا  ...دـنا  هداهن  انب 
.درادن هار  نآ  رد  یتسین  انف و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ّهنأل رفک ، دقف  ءیش  نم  ءایـشألا  قلخ  یلاعت  هللا  ّنأ  معز  نمو  ءیـش  نم  ءایـشألا ال  قلخ  ًامیدق ، ًاملاع  لزی  مل  یلاعتو  كرابت  هللا  ّنإ 
نم اهّلک ال  ءایشألا  ّلجو  ّزع  هللا  قلخ  لب  ًاّیلزأ ، کلذ  ناک  هتّیوهو  هتّیلزأ  یف  هعم  ًامیدق  ءایشألا  هنم  قلخ  يذلا  ءیـشلا  کلذ  ناک  ول 

(2) .ءیش

هک دـشاب  دـقتعم  سک  ره  تسا و  هدـیرفاین  يزیچ  زا  ار  ءایـشا  .تسا  هدوب  میدـق  ملاـع و  هتـسویپ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه 
نآ زا  ءایشا  هک  يزیچ  نآ  رگا  اریز  .تسا  هدش  رفاک  اقیقحت  تسا  هدیرفآ  يزیچ  زا  ار  ءایشا  دنوادخ 

362 ص :

.10/166 راونألا ، راحب  338 ؛  _ 337 جاجتحا ، - . 1
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دنوادخ هکلب  .دوب  دهاوخ  یلزا  زیچ  نآ  ِدوخ  سپ  تسا  هتـشاد  دوجو  دنوادخ  اب  تیوه  تیلزا و  رد  هدوب ، میدق  دـنا  هدـش  هدـیرفآ 
.تسا هدیرفاین  يزیچ  زا  ار  ءایشا  یلاعت 

: دنیامرف یم  و 

هّماعلا رارقإب  انل  ناب  دقف  هتّیمومید ، یف  هعم  ءیـش  الو  هلبق ، ءیـش  ّهنأ ال  یلع  لقاعلا  ّتلد  هفـص  مدقلاو  میدـق  یلاعتو  كرابت  هللا  ّنإ 
ّهنأ کلذو  ءیش ، هعم  ناک  وأ  هلبق  ناک  ّهنأ  معز  نم  لوق  لطبو  هئاقب ، یف  هللا  عم  ءیش  الو  هللا ،  لبق  ءیـش  ّهنأ ال  هفـصلا ، هزجعم  عم 

ءیـش هلبق  ناک  ولو  هعم ؟ لزی  مل  نمل  ًاقلاخ  نوکی  فیکف  هعم  لزی  مل  ّهنأل  هل ، ًاقلاخ  نوکی  نأ  زجی  مل  هئاقب  یف  ءیـش  هعم  ناـک  ول 
(1) .یناثلا لّوألل  ًاقلاخ  نوکی  نأب  یلوأ  لّوألا  ناکو  اذه ، ءیشلا ال  کلذ  لّوألا  ناک 

، تسا هدوبن  وا  زا  لبق  زیچ  چیه  دنامهف  یم  لقاع  هب  هک  تسا  دنوادخ  تفص  نآ  مِدق  و  تسا ، میدق  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه 
هک دش  راکـشآ  ام  يارب  ناگمه  رارقا  هب  دنوادخ و  تفـص  ِندوب  یـصاصتخا  هب  سپ  .دوب  دـهاوخن  وا  اب  یگنادواج  رد  زیچ  چـیه  و 

يزیچ وا  دوجو  اب  ای  وا  زا  لبق  دنرادنپ  یم  هک  یناسک  داقتعا  و  دوب ، دـهاوخن  وا  اب  شیاقب  رد  يزیچ  هدوبن و  دـنوادخ  زا  لبق  يزیچ 
رد هکنیا  هچ  دـشاب ، زیچ  نآ  قلاخ  دـنوادخ  هک  دوبن  نکمم  رگید  دوب  یم  دـنوادخ  اب  اقب  رد  يزیچ  رگا  اریز  .دـش  لطاب  تسا  هدوب 

؟ تسا هدوب  وا  اب  هشیمه  هک  دشاب  يزیچ  قلاخ  دنوادخ  دوب  نکمم  هنوگچ  سپ  تسا  هدوب  دـنوادخ  اب  هتـسویپ  زیچ  نآ  تروص  نیا 
.دشاب یکی  نیا  قلاخ  هک  دوب  رتراوازس  یلوا  نآ  و  نیا ، هن  دوب  نآ  یلوا  دوجوم  دوب  یم  يزیچ  دنوادخ  زا  لبق  رگا  و 

: دنیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هرابرد  دوخ ، نامز  فوسلیف  یباص  نارمع  اب  نخس  نمض  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  و 

یناث ًادرف ال  هعم ، ءیش  ًادحاو ال  لزی  مل  لّوألا  نئاکلا  دحاولا  ئدبملا  هللا  ّنإ 

363 ص :
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نم الو  .هریغ  ءایـشألا  نم  ءیـش  مسا  هیلع  عقی  ائیـش  الو  ًاّیـسنم  الو  ًاروکذـم  الو  ًاهباشتم  الو  ًامکحم  الو  ًالوهجم  الو  ًامولعم  ـال  هعم ،
لبق هّلک  کلذو  نکتسا ، ءیش  یف  الو  دنتـسا ، ءیـش  یلإ  الو  موقی ، ءیـش  یلإ  الو  ماق ، ءیـشب  الو  نوکی ، تقو  یلإ  الو  ناک ، تقو 

.مهف نم  اهب  مهفی  همجرتو  هثدحم  تافص  یهف  ّلکلا  نم  هیلع  تعقوأ  امو  هریغ ، ءیش  ذإ ال  قلخلا  هقلخ 

ءیش ّلجو  ّزع  هلبق  سیل  ّهنأل  عادبإلل  قباس  یلاعتو  كرابت  هللاو  ...هثالث  اهؤامسأو  دحاو  اهانعم  هدارإلاو  هّیـشملاو  عادبإلا  ّنأ  ملعاو 
(1) .ءیش هعم  ناک  الو 

يزیچ هن  .دشاب  دوجوم  يرگید  زیچ  وا  اب  هکنیا  نودب  تسا  هدوب  درف  دحاو و  هتـسویپ  لوا ، دوجوم  دـحاو  هدـننیرفآ  دـنوادخ  انامه 
و هدش ، اهر  هدنام و  او  يزیچ  هن  هدش و  نایب  يزیچ  هن  و  مهبم ، يزیچ  هن  راکـشآ و  يزیچ  هن  و  هتخانـشان ، يزیچ  هن  و  هدش ، هتخانش 

ياهتنا نامز و  هن  هتـشاد و  دوجو  يادـتبا  هن  دـنوادخ  و  دـنوادخ ، زا  ریغ  دوبن  زیچ  چـیه  داـهن ، نآ  رب  ءیـش  ماـن  ناوتب  هک  يزیچ  هن 
.تسا هتفرگ  ياج  يزیچ  رد  هن  و  دراد ، یهاگ  هیکت  هن  و  تسا ، مئاق  يزیچ  هب  شدوجو  هن  تشاد ، دهاوخ  دوجو 

یتافـص همه  مهن  یم  نآ  رب  لـک  ناونع  هچنآ  .تشادـن و  دوجو  وا  زا  ریغ  زیچ  چـیه  هک  دوب  تاـقولخم  شنیرفآ  زا  لـبق  همه  اـهنیا 
تسا و دـحاو  ییاـنعم  ار  هدارا  تساوخ و  داـجیا و  هک  نادـب  .دـیمهف و  نآ  هطـساو  هب  دـیمهف  سک  ره  هک  تسا  یناـیب  و  ثدـحم ،

دوجو زیچ  چیه  دنوادخ  اب  دنوادخ و  زا  لبق  اریز  تشاد  دوجو  ءایـشا  داجیا  زا  شیپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ...هناگ و  هس  ییاهمان 
.تسا هتشادن 

: دنیامرف یم  امهع ؟ ؟ رفعج نب  یسوم  ترضح 

(2) .ًاریبک ًاّولع  نیقولخملا  تافص  نع  یلاعت  ثدحم ، قولخم  هاوس  امو  میدقلا  وه 

تسا رتارف  تسا ، ثداح  قولخم و  زیچ  همه  وا  زج  تسا و  میدق  دنوادخ 

364 ص :

.314  _ 10/313 راونألا ، راحب  437 ؛  _ 435 دیحوت ، 174 ؛  _ 1/172 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.4/296 راونألا ، راحب  77 ؛  _ 76 دیحوت ، - . 2
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.یگرزب يرتارف  تاقولخم  تافص  زا 

ملاع مدق  هفسلف و 

ملاع یقیقح  ثودح  نوچ  هفـسلف  اما  تسا ، ناهج  هدننیرفآ  لاعتم و  قلاخ  دوجو  رب  لیلد  ءایـشا  ثودح  ناهرب ، یحو و  بتکم  رد 
تـسا هداهن  ناکما " بوجو و  ناهرب   " ِمان نآ  رب  هک  يزیچ  هب  نایدا ، لـها  ِمدـق " ثودـح و  ناـهرب   " ياـج هب  دـنک ، یم  راـکنا  ار 
دوجو زا  يریوصت  ملاع ، تیلزا  هب  داقتعا  زا  نتـشادنرب  تسد  نیع  رد  دشوک  یم  ناهرب  نیا  ریرقت  نمـض  رد  و  دیوج ، یم  کسمت 

.دهد هئارا  زین  ار  دنوادخ 

نآ تالاکشا  زا  یکی  اهنت  .دنک  یمن  تابثا  ار  دنوادخ  دوجو  تسا و  تسردان  یبلطم  ناکما  بوجو و  یفسلف  ناهرب  هک  یلاح  رد 
حضاو و یـضقانت  ریغ ، دوجو  هب  دنتـسم  ءدبم و  ياراد  رگید  فرط  زا  دناد و  یم  میدـق  یلزا و  ار  ملاع  فرط  کی  زا  هک  تسا  نیا 

.تسا راکشآ 

زا ناشروظنم  دنا ، هدرک  کسمت  ناکما  بوجو و  ناهرب  هب  دـنوادخ  دوجو  تابثا  هلأسم  رد  هک  نیملکتم  زا  یهورگ  دـنامن  یفخم  )
ياراد و  هتـشادن ، مدع  زگره  هک  يدوجولا  نکمم  هن  تسین ، يرگید  زیچ  ثداح  زج  نآ  قادـصم  هک  تسا  ییانعم  دوجولا  نکمم 

(. دیآ یم  مزال  یفسلف  ینابم  ربانب  طقف  روکذم  ضقانت  اذل  دشاب ، یلزا  دوجو 

، دنرادنپ یم  مه  فیدر  رد  ار  ود  نآ  هدومنن و  هجوت  ناکما " بوجو و   " و مدـق " ثودـح و   " ناهرب نیابت  هب  ثحب  لها  زا  یعمج 
: تسا هدمآ  نینچ  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد  هکنانچ 

هدوجو نوکی  دوجوم  یلإ  جاتحم  وهف  هتاذ ، نیع  هدوجو  نوکی  دوجوم ال  ّلـک  ّنإو  .میدـق  ّیلزأ  ءدـبم  هلف  ثداـح  دوجوم  ّلـک  ّنإ 
وه اذهو  هتاذ _  نیع 

365 ص :
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(1) .هّیهلإلا هفسلفلا  یف  جرادلا  ناکمإلا  ناهربو  ثودحلا ، ناهرب 

هک تسا  يدوـجوم  هب  جاـتحم  دـشابن ، شتاذ  نیع  شدوـجو  هـک  يدوـجوم  ره  و  دراد ، میدـق  یلزا و  یئدـبم  یثداـح  دوـجوم  ره 
.دراد ياج  یهلا  هفسلف  رد  هک  تسا  ناکما " ناهرب   " و ثودح " ناهرب   " نامه نیا  و  دشاب ، شدوخ  نامه  شدوجو 

: دیامن یم  مزال  یتارکذت  مالک  نیا  نوماریپ 

هدننیرفآ و ار  دنوادخ  مدق " ثودـح و   " ناهرب یلو  دـناد ، یم  ملاع  دوجو  ناضیف  ءدـبم  ار  دـنوادخ  ناکما " بوجو و   " ناهرب . 1
زا ردق " ربج و  در  رد  رثالا  ریخ   " باتک ملاع ، دوجو  ناضیف  دلوت و  حـشرت و  همـشچرس  ردـصم و  ءدـبم و  هن  دـناد ، یم  ملاع  قلاخ 

: دنک یم  لقن  انیس " نبا  "

لب ضرغل  هعبات  هدارإل  موزللا ال  لیبس  یلع  هنع  تادوجوملا  رودـص  ناک  اّمل  ّهنأل  ریغ ، لوقعلاو ال  ئرابلا  یف  لمعتـسی  اـّمنإ  ضیفلا 
(2) .ًاضیف یّمسی  نأ  هب  یلوألا  ناک  کلذ ، یف  هقحلت  هفلک  الو  عنم  الب  ًامئاد  هنع  اهرودص  ناکو  هتاذل ،

هار زا  ادخ  دوجو  زا  تادوجوم  رودص  اریز  اهنآ ، ریغ  هن  درک  لامعتـسا  ناوت  یم  درجم  لوقع  ادخ و  هرابرد  اهنت  ار  حشرت  ناضیف و 
نودـب یمئاد و  يرما  رودـص  نیا  و  دـشاب ، یم  وا  تاذ  ياضتقم  هدوب ، وا  دـنمفده  هدارا  نودـب  كاکفنا و  لباق  ریغ  روط  هب  موزل و 

.دوش هتشاذگ  حشرت  ناضیف و  نآ  مان  هک  رتهب  نامه  سپ  تسا ، تمحز  جنر و 

: دسیون یم  اردص  الم 

(3) .هریغل ًاءدبم  هنوک  اهنیعب  یه  هتاذ  رهوجتی  یتلا  هتقیقح  ّنأ  طیسبلا  ءدبملا  نم  دارملا 

366 ص :

.32 هیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
.193 ردق ، ربج و  در  رد  رثألا  ریخ  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2

.2/204 رافسا ، - . 3
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.تسا نآ  ِندوب  ریغ  ءدبم  نامه  انیع  نآ ، یتاذ  يرهوج  ِتقیقح  طیسب ، ءدبم 

: دسیون یم  همکحلا  هیاهن 

(1) .هّلعلا تاذ  سفن  وه  يذلا  هّلعلا  دوجو  وه  لولعملا ، دوجو  هنع  ردصی  يذلا  ءدبملا  نإ 

.دشاب یم  تلع  تاذ  سفن  هک  تسا  تلع  دوجو  نامه  دیآ ، یم  دیدپ  نآ  زا  لولعم  دوجو  هک  یئدبم 

: دیوگ یم  يراوزبس 

(2) .هئدبم روهظ  وه  لب  هلایح  یلع  ائیش  سیل  رثألا  ّنإ 

.تسا دوخ  ءدبم  روهظ  هکلب  تسین ، نآ  ِلباقم  رد  يزیچ  رثا ،

زین ءدـبم  ياراد  ار  نآ  دـناوت  یمن  درامـش  یم  هتـسویپ  یلزا و  یهانتمان و  دوجو  ياراد  ار  ملاـع  هک  ناـکما " بوجو و   " ناـهرب . 2
.تسا ضقانت  زیچ  کی  نتشادن " ءدبم   " و نتشاد " ءدبم   " هب داقتعا  درادن و  ءدبم  هک  تسا  نآ  یهانتمان  اریز  دنادب ،

ملاع جایتحا  اما  تسا ، هدننیرفآ  قلاخ و  هب  قولخم  جایتحا  كالم  هب  مدق " ثودح و   " ناهرب رد  لاعتم  دـنوادخ  هب  ملاع  جایتحا  . 3
هب دـنزرف   " و ردـصم " هب  رداص   " و لک " هب  ءزج   " جایتحا باـب  زا  تقیقح  رد  ناـکما " بوجو و   " یفـسلف ناـهرب  رظن  رد  ادـخ  هب 

.تسا حشرت " عبنم  هب  هحشر   " و ردام "

بوجو و  " ناهرب و  دراد ، یساسا  نیابت  هفسلف  ینابم  لوصا و  اب  و  یفـسلف ، هن  تسا  یمالک  ناهرب  کی  مدق " ثودح و   " ناهرب . 4
زا تسا و  یفسلف  ناهرب  کی  ناکما "

367 ص :

.166 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
.2/299 رافسا ، هیشاح  - . 2
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یهیدب هکنیا  هچ  دـشاب ، یم  میقع  زین  قلطم _  روط  هب  هکلب  قلخ _  دوجو  زا  یلاعتم  ِراگدـیرفآ  ِدوجو  تابثا  هجیتن و  لوصح  ثیح 
دـشاب ضقانتم  هدـیقع  ود  رب  ینتبم  هک  یناهرب  و  تسا ، ضقانتم  لسلـست " نالطب   " هب داقتعا  اب  ملاع " دوجو  تیلزا   " هب داقتعا  تسا 

.دوب دهاوخن  ناهرب 

: دبای یم  همادا  نینچ  بلطم  هراشا  دروم  باتک  رد 

هیلع اضرلا  انالوم  نع  مّدـقت  ام  بسح  ...لولعم  وهف  هریغ  یلع  دـمتعم  هریغب  مئاق  ّلکو  هریغب ، مئاق  هدوجوف  ناک ، ّمث  نکی  مل  ام  ّلک 
(1) .میدقلا بجاولا  دوجو  هیآ  ثداحلا  دوجو  ّنأ  لّصحتف  ...لولعم  هاوس  یف  مئاق  ّلک  لاق ...: ثیح  مالسلا 

نامیالوم راتفگ  زا  هک  هچنآ  ربانب  ...تسا  نآ  رب  هداهن  انب  ریغ و  هب  مئاـق  شدوجو  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  دـعب  هدوبن و  هک  يزیچ  ره 
: هک دوش  یم  نیا  هجیتن  ...تسا  لولعم  دشاب  ریغ  رد  مئاق  شدوجو  هک  زیچ  ره  دندومرف ...: هک  دـش  نایب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

.تسا میدق  يادخ  ِدوجو  ِتمالع  ثداح ، ِدوجو 

: هک داد  رکذت  دیاب  زین  اج  نیا  رد 

قلطم یتسین  زا  سپ  ار  ناهج  لاعتم  دـنوادخ  هک  ریـسفت  نیا  هب  تسا  نآ  ِندوب  قولخم  ملاـع ، ِندوب  ریغ  هب  مئاـق  حیحـص  ياـنعم  . 1
ریـسفت يا  هنوگ  هب  ار  ندوب  ریغ  هب  مئاق  ندوب و  لولعم  هفـسلف  اما  تسوا ، داجیا  هدارا و  هب  هتـسباو  ءایـشا  همه  دوجو  تسا و  هدیرفآ 

تلع هطیح  رد   " ینعی دوخ " ِریغ  رد  ِدوـجو   " و ندوـب " ریغ  ءزج   " اـی ندوـب " ریغ  تاذ  همزـال   " ياـنعم هب  تقیقح  رد  هک  دـنک  یم 
.تسا ندوب " دوخ 

هک تسین  نیا  روکذـم  تیاور  يانعم  اریز  درادـن ، یهجو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هدومرف  هب  دوخ ، هدـیقع  رد  روبزم  مالک  دانتـسا  . 2
هدوبن جراخ  تلع  دوجو  هطیح  زا  لولعم  دوجو 

368 ص :

28و29. هیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
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ناکم نامز و  رد  شدوجو  لولعم  قولخم و  هک  تسا  نیا  تیاور  حیحـص  يانعم  هکلب  درادن ، تلع  یتسه  زا  ریغ  يدوجو  لولعم  و 
، تسا لدبت  ریغت و  لباق  يزیچ  ره  يازجا  ناکم و  نامز و  امئاد  هکلب  تسین  تاقولخم  تاذ  مادک  چـیه  هک  تسا  یـضاعبا  ازجا و  و 

ضاعبا ازجا و  رد  وا  یلاعتم  تاذ  دنوش و  یمن  لدتبم  وا  رب  تافـص  ءامـسا و  درادن ، ینانچ  نآ  ِدوجو  لاعتم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد 
.دبای یمن  ققحت  هفلتخم 

دوجو هدـیرفآ  قولخم و  هک  ارچ  تساهنآ ، ِندوب  قولخم  تهج  زا  اهنت  الع ، لج و  قلاـخ  يارب  تاـقولخم  ِندوب  هناـشن " هیآ و  . " 3
تقیقح ندـمآرد " هولج   " هب يانعم  هب  ار  ءایـشا  ِندوب  تیآ  نافرع  هفـسلف و  اما  .دوخ  هدـننیرفآ  قلاخ و  شنیرفآ  هب  رگم  دـبای  یمن 

ار تاقولخم  ناـفرع  هفـسلف و  یناـبم  قبط  رب  اذـل  تادوجوم ، شنیرفآ  تقلخ و  هن  دـناد  یم  وا  يدوجو " حـشرت  دـنوادخ و "  تاذ 
حیحـص زین  اهنآ  رب  ثداح "  " مان نداهن  یتح  ناشیا  ینابم  ساسا  رب  هک  اـج  نآ  اـت  تسناد  ناوت  یمن  دـنوادخ  دوجو  زا  ریغ  يزیچ 

.تسین

: دیوگ یم  یقیقح  مدع  زا  دعب  ءایشا  داجیا  عانتما  ملاع و  تیلزا  هرابرد  هفسلف 

هّـصاخ هّدـمو  هدادعتـسال  هلماح  هّدامب  قوبـسم  وهف  ّيّدام  ثداح  ّلک  ذإ  ...ّيّدام  ببـس  نودـب  ّيّدام  دوجوم  ثدـحی  نأ  نکمی  ـال 
(1) .ًالصأ ّیعیبط  ببس  الب  ّيّدام  ثداح  دجوی  نأ  نکمی  فیکف  هقّقحتل ، ءاعو  نوکت 

هدام يدام ، ثداح  ِدوجوم  ره  نتفای  دوجو  زا  لبق  اریز  ...دوش  ثداح  يدام  یببـس  نودب  يدام ، يدوجوم  هک  درادـن  ناکما  زگره 
نکمم هنوگچ  سپ  تسا ، نآ  ققحت  يارب  مزال  نامز  دوجو و  هنیمز  لماح  هک  دراد  دوجو  يا 

369 ص :
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!؟ دوش دوجوم  یعیبط  ببس  نودب  يدام  يدوجوم  هک  تسا 

: هک میهد  یم  رکذت  اجنیا  رد 

ءایـشا يدوجو  هیام  ریمخ  هدام و  نودب  یلاعت  كرابت و  وا  هکلب  درادـن ، هقباس  تدـم  هدام و  هب  زاین  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  شنیرفآ  . 1
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنانچ  دنک ، یم  قلخ  ار  اهنآ 

(1) .هّیدبأ لئاوأ  نم  الو  هّیلزأ ، لوصأ  نم  ءایشألا  قلخی  مل 

.تسا هدیرفاین  يدبا  یلزا و  داوم  زا  ار  ءایشا  لاعتم  دنوادخ 

: دنیامرف یم  و 

(2) .قلخ ام  عنص  ءیش  نم  هللاو ال  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک 

.تسا هدیرفاین  رگید  زیچ  چیه  زا  ار  دوخ  تاقولخم  لاعتم  دنوادخ  اما  و  دزاس ، یم  رگید  يزیچ  زا  ار  شیوخ  هتخاس  یعناص  ره 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  و 

(3) .ءیش نم  عنصو ال  قلخ  لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإو 

.تسا هدیرفآ  يدوجو  هیام  نودب  ار  ءایشا  راوگرزب  تخانش  لباق  ریغ  دنوادخ  یلو  دزاس ، یم  يرگید  زیچ  زا  ار  ءایشا  یعناص ، ره 

ِثداح سپ  تسا ، هدوبن  تیلعف  ياراد  هلحرم _  کی  رد  یتح  هکلب  لحارم _  زا  يا  هلحرم  چـیه  رد  دادعتـسا ، لـماح  هداـم  رگا  . 2
رگا و  دوب ؛ دهاوخن  هدام  هب  قوبسم  نآ  ثودح  هدوب و  دوجو  يادتبا  ياراد  یقیقح  ثداح  یـش ء و  نم  ِقولخم ال  ضورفم ، يدام 

داقتعا تسا و  نآ  مدق  ققحت و  ِنیع  نآ ، یمئاد  ِتیلعف  سپ  تسا  هتشاد  تیلعف  هتسویپ 

370 ص :

.4/307 راونألا ، راحب  ، 163 هبطخ ، هغالبلا ، جهن  - . 1
.4/270 راونألا ، راحب  1/135 ؛ یفاک ، 43 ؛ دیحوتلا ، - . 2

.4/174 راونألا ، راحب  186 ؛  _ 63 دیحوتلا ، 1/120 ؛ یفاک ، - . 3

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 405 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_370_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_370_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_370_3
http://www.ghaemiyeh.com


ياه ناـمز  زا  هکلب  .تسا  هجو  یب  نداـهن  نآ  رب  ثداـح  ماـن  میتفگ  هکناـنچ  تسا و  تاـیدام  یماـمت  مدـق  هب  داـقتعا  نیع  روکذـم 
قوف هدیقع  زج  يزیچ  دـنا  هدوب  لئاق  ناوکا  ددـجت  ملاع و  مدـق  هب  یحو  لقع و  لها  لباقم  رد  هک  یناسک  هدـیقع  رهوج  تسدرود 

.تسا هدوبن 

داجیا هکنیا  هچ  تسا ، دوجو  يادـتبا  ياراد  ثداح و  یقولخم  ره  تسوا و  قولخم  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  ياوساـم  یماـمت  . 3
رد لخاد  دشاب  هتـشاد  ادـتبا  شدوجو  هچنآ  و  دـشاب ؛ یم  یهیدـب  لاحم  لصاح و  لیـصحت  درادـن ، مدـع  تسا و  دوجوم  هک  يزیچ 

يدوجوم ره  هراب  رد  هکلب  تسا _  دوجو  يادـتبا  ياراد  قولخم و  هک  يزیچ  هرابرد  نامز ، زا  درجت  هب  داقتعا  نیاربانب  .تسا  ناـمز 
میدق و دشاب  هدام  هب  قوبـسم  هتـسویپ  نآ  دوجو  هک  يدوجوم  لاح  ره  هب  .تسا  رهاظ  یـضقانت  دراد _ دوجو  دـعب  لبق و  نآرد  هک 

هفسلف یتاذ  ضقانت  رب  لمتشم  تاحالطصا  زا  مه  یتاذ  ثداح  ناونع  درادن ، یحیحص  كالم  نداهن  نآ  رب  ثداح  مان  هدوب و  یلزا 
.دشاب یم  یمئاد  تکرح  ياراد  هتشادن و  ادتبا  نآ  دوجو  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآ  زا  روظنم  هتبلا  هدوب و 

قرف يداـم  ریغ  يداـم و  دوجوم  نیب  ناوـت  یمن  رگید  دـشاب ، لاـحم  يرما  اـهنآ  يدوـجو  هقباـس  نودـب  ءایـشا  شنیرفآ  هچناـنچ  . 4
يدبا یلزا و  ار  زیچ  همه  دوجو  نافرع  هفـسلف و  اذـل  .تسناد  يدوجو  هقباس  تدـم و  هب  دـنمزاین  ار  ود  نآ  زا  یکی  اهنت  هتـشاذگ و 
تـسا دنوادخ  ِدوخ  ِدوجو  عقاو ، رد  تروص  نیا  رد  درامـش ، یم  دنوادخ  تاذ  نوگانوگ  ياه  تروص  ار  ءایـشا  دوجو  دناد و  یم 

.تسا هدش  زیهرپ  وا  هرابرد  دادعتسا  هوق و  ناونع  هب  حیرصت  زا  یلو  هتفرگ ، رارق  رگید  تیلعف  تروص و  ِدادعتسا  هوق و  نآ  ره  هک 

371 ص :
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هوق و تیاهن  یب  ندـش  مامت  رب  فقوتم  یتیلعف  ره  ققحت  دـشاب ، هتـشاد  تیعقاو  لعف " هوق و   " یهانتمان یلزا و  هتـشر  نیا  هچنانچ  . 5
زا و  دوشن ، دوجوم  يزیچ  چـیه  هک  دـیآ  یم  مزال  تسا  لاحم  تیاهن " یب   " ِندـش مامت  هک  اجنآ  زا  و  دوب ، دـهاوخ  نآ  زا  لبق  لعف 

عنتمم مه  ناـشدوجولا  بجاو  هک  دـیآ  مزـال  تسین ، تیاـهن  یب  تاروـطت  ناـمه  زج  يزیچ  مه  ناـشیا  دوـجولا  بجاو  هک  اـج  نآ 
! دشاب دوجولا 

شنیرفآ رد  لاعتم  دـنوادخ  یناوتان  زجع و  هب  داقتعا  مزلتـسم  یعیبط ، ببـس  نودـب  يدام  یـش ء  ِثودـح  ِندوب  لاحم  هب  داـقتعا  . 6
شنیرفآ هک  مییوگیم  دنادیم  نیضیقن  عامتجا  مزلتسم  لاحم و  ار  ءیش  نم  قلخ ال  هک  یفـسلف  ياه  هشیدنا  خساپ  رد  و  تسا ، ءایـشا 

نآ رد  مدع  دوجو و  نیضیقن و  عامتجا  مزلتسم  نآ  ِمدع  زا  دعب  یش ء  دوجو  ضرف  و  دشاب ، یم  ءادتبا  ياراد  یش ء  داجیا  يانعم  هب 
.دوش یمن  عقاو  تردق  قلعتم  دراد و  یتاذ  عانتما  ءایشا  ثودح  دنک  لایخ  یسک  هک  تسین  دحاو 

یهانت مدع  مزلتسم  هکلب  تسا ، نآ  ِتاذ  ِفالخ  لعف ، ماود  تیلزا و  و  دشاب ، یم  يددع  یتقیقح  ياراد  لعف و  هلوقم  زا  رودص ، . 7
.میتشاد نایب  البق  ار  نآ  نالطب  هک  دشاب  یم  زین  يددع  تقیقح 

، يرهوج تکرح  هیرظن  عارتخا  اب  اردصالم  دنا  یعدم  یخرب   (1) .دشاب یم  نایدا  ناهرب و  ترورض  فالخ  ملاع ، ِمِدق  هب  داقتعا  . 8
ساسا یب  الماک  رادنپ  نیا  .تسا  هتـشادرب  نایم  زا  ار  ملاع  مدق  ثودح و  دروم  رد  هفـسلف  یحو و  بتکم  قیمع  یـساسا و  فالتخا 

تکرح هدیقع  .تسا 

372 ص :

، مساق دیس  يدمحا ، یلع  لوا ؛ دلج  نیدحوملا ، هیافک  ق ،؟ ؟  يرون یسربط  لیعامسا  دیـس  57 ؛ راونألا ، راـحب  هب : دوش  عوجر  - . 1
.مق هبعک ، دولوم  رشن  مدعلا ، دعب  ملاعلا  دوجو 
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یقیقح ياـنعم  ناوـنع  چـیه  هب  دـناد و  یم  یلزا  يرما  ار  يرهوـج  تکرح  مه  اردـصالم  .تسین  يدـیدج  عارتـخا  الـصا  يرهوـج 
.دریذپ یمن  ار  ملاع  یعقاو  ثودح  شنیرفآ و 

: دیوگ یم  دراگنا  یم  يدامریغ  درجم و  ار  اهنآ  هک  ییایشا  دروم  رد  هفسلف 

ناکمإو هّوق  هیف  سیل  ام  لعفلاب  امب  داری  دق  نکل  نامزلا ، فرظ  یف  عقاو  وه  ام  یف  نادجوی  امّهنأ  لعفلاو  هّوقلا  فیرعت  نم  رهظ  دـق 
له ّهنأ  وه  لاؤس  انهاه  حدـقنیو  .تاّیّداملاب  ّصتخیف  هّوقلاب  ام  اّمأ  اهعم ، هّوق  تاّیلعف ال  اّهنإ  لاقیو  تاـقرافملاب  ّصتخیف  رخآ  ءیـشل 
وهف ثداح  ّلـک  ّنأ  وه  لاؤسلا  اذـه  نع  مهباوجو  ـال ؟ وأ  رخآ  ءیـش  یف  ناـکمإو  هّوقب  ًاقوبـسم  نوکی  ـال  اـم  تاـّیّداملا  یف  دـجوی 

ملاعلا ثودحب  لوقی  نم  اّمأو  ...ًاّینامز  ًاثداح  نکی  مل  کلذک  هّدامب  ًاقوبسم  نکی  مل  ام  دجو  ولف  .هدوجو  هّوقل  هلماح  هّدامب  قوبـسم 
يری الو  اهَمِدق ، رکنی  هّنکل  ّینامز  مدعب  هقوبـسم  ریغ  هّیعادبإ  یلوألا  هّداملا  ّنإ  لوقیف  هل ، ّینامزلا  ءدـبملا  دوجو  ینعمب  هتّمرب  ّيّداملا 

(1) .همیدق اهنوکو  هّیعادبإ  اهنوک  نیب  ًامزالت 

: دشاب یم  ریز  تاکن  رب  لمتشم  نخس  نیا 

.دنشاب نامز  ياراد  هک  دنشاب  یم  لعف  هوق و  ياراد  ییایشا  اهنت  دوش  یم  مولعم  لعف ،" هوق و   " فیرعت زا  . 1

.دنشاب یم  نامز  هدام و  نتشاد  زا  درجم  دنتسین و  رییغت  تیلباق  هوق و  ياراد  هک  دنتسه  تیلعف  ياراد  ياهزیچ  یخرب  . 2

.تسا يدام  دشاب ، ریغت  تیلباق  هوق و  ياراد  هچنآ  . 3

.دشاب یم  نآ  دوجو  هوق  لماح  هک  تسا  يا  هدام  دوجو  زا  سپ  هتسویپ  يدام ، یش ء  دوجو  . 4

.تسین ینامز  ثداح  دشابن  دوجو  هوق  ياراد  الزا  هک  يزیچ  . 5

373 ص :

.283 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 1
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: دنماسقا ياراد  تانکمم  هک : تسا  نیا  " 5  " و " 4  " بلطم زا  دارم  هصالخ 

( یلزا يدام   ) دشاب یم  دوجو  هوق  هدام و  ياراد  الزا  هک  يدوجوم  فلا )

( درجم  ) تسین ینامز  ثداح  و  هتفای ، دوجو  نامز  زا  جراخ  رد  هک  يدوجوم  ب )

یلوا هدام  هک : دشاب  انعم  نیا  هب  ملاع  ِندوب  ینامز  ِءدبم  ياراد  ثودح و  و  دنادب ، ثداح  ار  يدام  ملاع  لک  یسک  تسا  نکمم  ج )
.دشاب یم  میدق  هن  و  تسا ، هدوب  نآ  مدع  نامز  زا  سپ  نآ  دوجو  هن  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، یعادبا 

.درادن دوجو  يا  همزالم  نآ  ِندوب  میدق  اب  موس  يانعم  هب  ملاع  ِندوب  یعادبا  نیب  . 7

: دوش یم  دراو  قوف  تاکن  هب  تالاکشا  نیا 

مه دنـشاب و  دوجولا " نکمم   " مه هک  یتاـقرافم  دوجو  و  تسا ، دوجولا  نکمم  یتاذ  نوؤش  زا  " ریغت تیلباـق   " و لـعف " هوـق و  . " 1
.تسا لاحم  دشابن  روصت  لباق  نامز  نتشاد  ریغت و  تیلباق  و  لعف " هوق و   " اهنآ يارب 

نودب ار  يزیچ  ره  دراد  تردق  یلاعت  كرابت و  وا  هک  دشاب  دقتعم  دنادب و  دـنوادخ  قولخم  ار  ءایـشا  دوجو  سک  ره  تسا  یهیدـب 
" ندـش رگید   " ِدادعتـسا هک  یتاـقرافم  دوجو  دریذـپ  یم  ینـشور  هب  دـهد ، رییغت  یتروص  ره  هب  هدرک و  قـلخ  نآ  يدوـجو  هقباـس 
ره هب  ارنآ  تسا  رداق  هتبلا  دنک  قلخ  یتروص  ره  هب  ار  يزیچ  ره  دناوت  یم  هک  یلاعت  دنوادخ  هکنیا  هچ  .تسا  لاحم  دنـشاب  هتـشادن 

(1) .دروآرد رگید  تیلعف  هب  یتیلعف  ره  زا  دهد و  رییغت  یتروص 

374 ص :

ار ءایـشا  هک  مه _  نافرع  هفـسلف و  لها  هدـیقع  ساسا  رب  یتح  هک  مییوگ  یم  ناهرب  یحو و  بتکم  ینابم  زا  رظن  فرـص  اب  ام  - . 1
اهنت هن  دنروآ _  یم  رامـش  رد  فلتخم  ياه  تروص  هب  رهاظ  یلجتم و  ار  الع  لج و  وا  دوجو  ای  دنناد ، یم  دـنوادخ  تاذ  زا  رداص 

مه الع  لج و  دـنوادخ  دوجو  سفن  ناشیا  ياهرواب  ساسا  رب  هکلب  تسین ، یفن  لباق  تانکمم  دروم  رد  لعف " هوق و   " یتاذ ناـکما 
هن تروص  نیا  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  يا  هزات  یلجت  روهظ و  تیلعف و  يارب  يا  هوق  هظحل  ره  وا  دوجو  و  هدـش ، لعف  هوق و  رد  لـخاد 

هدـش نامز  رد  لخاد  زین  ّلج  ّزع و  قلاخ  دوجو  ِتقیقح  هکلب  هدـشن ، زاـب  ناـمز  زا  جراـخ  ِتادرجم  دوجو  هب  داـقتعا  يارب  هار  اـهنت 
.دشاب یم  نامز  رد  لخاد  ههبش  نودب  دشاب  فلتخم  تایلجت  اه و  ینوگرگد  تالاح و  ياراد  هک  يزیچ  ره  اریز  تسا ،
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: تشاد ار  هدیقع  ود  نیا  زا  یکی  امتح  دیاب  ملاع  ثودح  هرابرد  دننک  یم  نامگ  هفسلف  لها  . 2

.دنشاب یم  هتسویپ  یلزا و  دوجو  ياراد  ءایشا  همه  و  درادن ، ادتبا  نامز  .فلا 

.دنا هدمآ  دوجو  هب  دوخ ، ِمدع  ِنامز  تشذگ  زا  سپ  دنا و  هدوبن  ءایشا  ریاس  یلو  درادن ، ادتبا  نامز  .ب 

دیاب تروص  ره  رد  اریز  تسناد  ادتبا  ياراد  ار  ملاع  دوجو  ناوت  یمن  لاح  ره  هب  هک  دـنیوگ  یم  دوخ  رادـنپ  نیا  ساسا  رب  هفـسالف 
.دشاب یم  میدق  یلزا و  دوجو  ياراد  تسا ) ملاع  يازجا  زا  یکی  هک   ) نامز هک  تفریذپ 

و تسا ، لفاغ  الماک  نآ  زا  ینافرع  یفسلف و  هشیدنا  هک  تسا  یموس  هنوگ  هب  ملاع  یقیقح  ثودح  هک  تسا  نیا  قح  هک  یلاح  رد 
یم یقیقح  يادـتبا  ياراد  مه  ناکم  نامز و  یتح  ایـشا ، همه  و  تسا ، قولخم  ءایـشا  ریاـس  دـننام  ناـمز ، مییوگب : هک  تسا  نیا  نآ 

(1) .تسا هدش  ققحم  ناکم  نامز و  شنیرفآ  اب  اجنآ ، اجنیا و  دعب و  لبق و  تقیقح  و  دنشاب ،

375 ص :

هب قیدصت  اما  تسا ، لاحم  درگن  یم  ناکم  نامز و  هچیرد  زا  يزیچ  ره  هب  هک  یقولخم  يارب  ناکم  نامز و  مدع  روصت  هچرگ  - . 1
تـسین صاخ  روصت  لباق  مه  لاعتم  دنوادخ  دوجو  هک  روطنامه  درادـن ، یعنام  چـیه  یلقع  ناهرب  ساسا  رب  ناکم  نامز و  ثودـح 

نآ دوجو  دـشاب " یم  ءایـشألا _  فالخب  ءیـش  ءایـشا _  همه  فالخ  رب  تسین و  تخانـش  روصت و  لباق  هک  يزیچ   " يانعم هب  یلو 
.دریگ یم  رارق  یلقع  قیدصت  دروم 
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مدـع نامز  تشذـگ  زا  سپ  اهنآ  ثودـح  نالطب  ینعی   ) دـش نایب  هک  يا  هنوگ  هب  هللا  يوس  ام  ثودـح  ِندوب  لطاب  همزـال  نیارباـنب 
هار اـجنیا  رد  میتـفگ _  موـس  هوـحن  رد  هکناـنچ  هکلب _  مینادـب ، یگـشیمه  یلزا و  دوـجو  ياراد  ار  زیچ  همه  هک  تسین  نیا  اـهنآ )

فرظ هک  ینامز  هب  قوبـسم  ریغ  مه  تسناد و  دوجو  يادـتبا  ياراد  ثداح و  ار  ملاـع  ناوت  یم  مه  نآ  ساـسا  رب  هک  تسه  یموس 
.دشاب اهنآ  مدع 

زا میدرک _  ریرقت  ناـشیا  مـالک  داـفم  زا  متفه  هرامـش  رد  هک  نآ _  یعقاو  ياـنعم  هب  ملاـع  ندوـب  ثداـح  یعادـبا و  هب  داـقتعا  . 3
هب شیوخ  داقتعا  ساسا  رب  نافرع  هفسلف و  لها  هکلب  نافرع ، هفسلف و  لها  هن  تسا  نایدا  ناوریپ  مالک و  لها  یـصاصتخا  تاداقتعا 

بوجو هب  شیوخ  داقتعا  ياضتقم  هب  و  دنـشاب ، یم  ملاع  مدـق  هب  دـقتعم  احیرـص  تدـم ، هدام و  هب  ناهج  یمئاد  ِتیقوبـسم  بوجو 
رد دـنوادخ  تاذ  زا  هدـش  رداص  تادرجم  ملاع  هب  دـسرب  هچ  ات  مه _  ار  دـنوادخ  دوجو  یتح  لولعم ، تلع و  ینامز  مه  رـصاعت و 
رد مه  رگا  .دـننک و  یم  مان  نامز " زا  جورخ  درجت و   " ار تسردان  يانعم  نیمه  دـنناد و  یم  یهانتمان  نامز  ياراد  ناشیا _  رادـنپ 
رد ناشدوخ  تاحیرـصت  ینابم و  زا  تلفغ  و  راتفگ ، رد  ضقانت  نآ  أشنم  دـنا  هدرک  انعم  يرگید  هنوگ  هب  ار  ناـمز  زا  درجت  يدروم 

.تسا هدوب  رگید  دراوم 

، ملاع مدق  ثودح و  دروم  رد  نافرع " هفسلف و  لها   " اب یحو " لقع و  بتکم   " فالتخا هک  تسا  نشور  نیاربانب 

376 ص :
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يانعم هب  نآ  یقیقح  يانعم  فیرحت  هکلب  نآ _  یعقاو  يانعم  نتفریذـپ  نودـب  عادـبا ،"  " ماـن ِندروآ  اـب  هک  تسین  یظفل  یفـالتخا 
یعقاو يانعم  هفـسلف  لها  هک  ینامز  ات  هکلب  درک ، عفر  ار  فالتخا  ناوتب  ینامـسج _  ملاع  تیلزا  لـباقم  رد  تادرجم  تیلزا  لـطاب 

" یتاذ ثودح   " يانعم هب  ار  ثودح  و  دنریذپن ، ار  نامز _  سفن  یتح  و  اهنآ _  ندوب  يداجیا  یعادـبا و  ملاوع و  یمامت  ثودـح 
ياـنعم دـننک ، ریـسفت  دـشاب ) یم  هتـسویپ  یلزا و  یتکرح  هک  " ) يرهوج تکرح   " اـی رگید ) دوجوم  هب  يدوجوم  یلزا  یگتـسباو  )

اعقاو هک  دنا  هداهن  يزیچ  رب  ار  ثداح  مان  هک  تسا  نیا  دنا  هدرک  هک  يراک  اهنت  و  دنا ، هتفریذپن  ار  ملاع  تیقولخم  ثودح و  یعقاو 
.دنناد یم  یلزا  میدق و  ار  نآ 

لها رظن  رد  ملاع  یعقاو  ثودح  يانعم  نامه  اقیقد  دنا ، هداد  هئارا  میدـق  ریغ  ثداح و  یعادـبا  يدام  دوجوم  ناونع  هب  ناشیا  هچنآ 
تیاضر نودـب  ناشدوخ  فرط  زا  دروم  نیا  رد  ناشیا  و  درادـن ، لوبق  ار  نآ  یفوسلیف  چـیه  هتبلا  هک  تسا  هفـسلف  نافلاخم  ناـیدا و 

نودب و  دـنا ، هتفریذـپ  ار  نافلاخم  هدـیقع  و  هدرک ، ینیـشن  بقع  الماک  هفـسالف  عضاوم  زا  دـننک  یم  عافد  ناشیا  زا  هک  يا  هفـسالف 
.دنا هدرک  ضوع  ار  هنحص  دنیامن  ینیشن  بقع  نیا  هجوتم  ار  بطاخم  هکنیا 

دناوت یم  یتروص  رد  اهنت  دنادب  لطاب  ار  نامز ) فرظ  رد  اهنآ  مدـع  زا  سپ  ءایـشا  ثودـح  ینعی   ) لوا هدـیقع  هک  یـسکلاح  ره  هب 
یلو دریذـپب ، ار  نامز ) سفن  هللا و  يوس  ام  یمامت  ندوب  ادـتبا  ياراد  ثودـح و   ) موس هدـیقع  هک  دـنادب  یعادـبا  ثداح و  ار  ملاع 
مزتلم دنادب و  یعادبا  ار  یلوا  هدام  دناوت  یمن  زگره  دریذپ ، یمن  ار  موس  هدیقع  مه  دـناد و  یم  لطاب  ار  لوا  هدـیقع  مه  هک  هفـسلف 

مه ملاع  مدق  هب 
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: دیوگ یم  هتسناد  میدق  ار  نامز "  " هفسلف میتفگ  هکنانچ  اذل  ددرگن ،

هقادصم يذلا  همدعب  دوجولا  قوبـسم  هنم  ءزج  ّلک  ناک  نیتعماجملا ، ریغ  تاذـلاب  هّیدـعبلاو  هّیلبقلاب  تاذـلاب  ًافـصّتم  نامزلا  ناک  اّمل 
هکرحلل ّراق  ریغ  ًارادـقم  نامزلا  ناک  اّمل  ذإ  ّلکلا ، کلذـکو  ینعملا  اذـهب  ّینامز  ثداح  نامزلا  نم  ءزج  ّلکف  هیلع ، قباس  ءزج  ّلـک 

.ّینامزلا ثودحلا  وهو  هدوجو  هّوقب  هقوبسم  هدوجو  هّیلعف  ناک  ًاجیردت  لعفلا  یلإ  هّوقلا  نم  ءیشلا  جورخ  یه  یتلا 

قّقحت ضرف  هیفف  دـعبلا ، لبقلا  هنم  عماجی  ًاقبـس ال  هیلع  قباس  هدوجو  نم  جراـخ  مدـعب  ًاقوبـسم  ناـمزلا  نوک  ینعمب  ثودـحلا  اـّمأو 
نم همدـقب  لاق  دـقف  نامزلا  ثودـحب  لاق  نم  ّنإ  : " لّوألا مّلعملا  نع  لقن  ام  ریـشی  کلذ  یلإو  .نامزلا  قّقحت  ریغ  نم  هّینامزلا  هّیلبقلا 

(1) ". رعشی ثیح ال 

سپ نامز  زا  ءزج  ره  دوجو  دنوش ، یمن  عمج  مه  اب  دعب  لبق و  نآ  هک  دـشاب  یم  یتاذ  دـعب  لبق و  هب  فصّتم  اتاذ  نامز  هک  اجنآ  زا 
ثداح انعم  نیا  هب  نامز  زا  ءزج  ره  سپ  .دشاب  یم  نآ  زا  لبق  ءزج  دوجو  ءزج ، نآ  ِمدـع  قادـصم  هک  تسا  ءزج  نآ  دوخ  مدـع  زا 

هب مه  نامز  لک  تسا .] هدوب  دوجوم  نآ  ياج  هب  نامز  زا  يرگید  ءزج  یلو  هدوب ، مودعم  البق  ءزج  نآ  دوخ  هچ  رگ  هک   ] دـشاب یم 
لعف هب  هوق  زا  یـش ء  یجیردت  جورخ  تکرح ،"  " و درادـن ، ءاقب  هک  تسا  یتکرح  رادـقم  نامز  هکنیا  هچ  تسا ، ثداح  انعم  نیمه 

ینامز ثودح  يانعم  نامز ،] يازجا  یلزا  ددـجت  تکرح و   ] نیمه دـشاب و  یم  نآ  دوجو  هوق  زا  سپ  نآ  دوجو  تیلعف  سپ  تسا ،
.تسا

دـشاب هتـشاد  تقبـس  نامز  رب  يا  هنوگ  هب  مدع  نآ  هک  دشاب  دوخ  دوجو  زا  جراخ  یمدع  ياراد  نامز  هک  انعم  نیا  هب  ثودح "  " اما
ار ینامز  تیلبق  میشاب ، هدرک  نامز  ضرف  هکنیا  نودب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  لاکـشا  نیا  ياراد  ددرگن ، عمج  نآ  دعب  لبق و  هک 
هب لئاق  سک  ره  : " دـیوگ یم  هک  دراد  هراشا  انعم  نیمه  هب  تسا  هدـش  لقن  وطـسرا ]  ] لوا ملعم  زا  هک  مه  ینخـس  .میا  هدرک  ضرف 

". تسا هتفریذپ  ار  نامز  مدق  دمهفب  شدوخ  هکنیا  نودب  ددرگ ، نامز  ثودح 
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نآ زا  رگید  یئزج  ناـمز ، زا  یئزج  ره  دوـجو  زا  لـبق  یلو  تسا ، ثداـح  ناـمز  يازجا  زا  ءزج  ره  : " هک تسا  نیا  رب  قوـف  هدـیقع 
". دشاب یم  نیمه  زین  نامز  ثودح  يانعم  تسا و  هتشاد  دوجو 

ِدوجو لصا  هک  تسا  نیا  نامز  ثودـح  ياـنعم  هکلب  نآ ، ثودـح  هن  تسا  ناـمز  مدـق  هب  داـقتعا  نیع  هدـیقع  نیا  هک  تسا  نشور 
نودب هک  تسا  ثداح  انعم  نیا  هب  نامز  لک  اذل  هدوبن ، دوجوم  ینامز  الـصا  نامز ، ِندـش  هدـیرفآ  نودـب  هدوب و  ادـتبا  ياراد  نامز 

.تسا هتشاد  دوجو  نآ  زا  رگید  یئزج  نامز ، زا  یئزج  ره  زا  لبق  هکنیا  هن  دنا ، هدوبن  دوجوم  نآ  يازجا  زا  کی  چیه  نامز  تقلخ 

" لبق  " الصا نامز ، ِندش  هدیرفآ  نودب  و  تسین ، ینامز  ِتیلبق  نآ ، دوجو  رب  نامز  مدع  تیلبق  هک  تسا  نیا  مه  قوف  لاکـشا  خساپ 
تقبـس هک  درک  ضرف  ناوت  یمن  زگره  و  هدوب ، دروم  یب  نآ  ِدـعب  اب  لبق  ِندوب  عماـجم  ریغ  اـی  عماـجم  زا  نخـس  اذـل  درادـن ، دوجو 
روکذم ياجبان  روصت  .دشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  زا  رگید  یئزج  نامز  زا  یئزج  ره  زا  لبق  هدوب و  نامز  هب  زین  نآ  ِمدع  رب  نامز  ِدوجو 
هتشادنپ رعشی " ثیح ال  نم   " نافوسلیف لوا  ملعم  اذل  تسا ، هدش  هتـسیرگن  نامز  هچیرد  زا  زین  نامز  مدع  هب  هک  تسا  نیا  زا  یـشان 

(1) .تسا نآ  مدق  هب  داقتعا  مزلتسم  رعشی " ثیح ال  نم  ، " نامز ثودح  هب  داقتعا  هک  تسا 
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لبق هکنیا  هن  يوهام ،) ناکما   ) دشاب نکمم  نآ  يارب  اتاذ  مدع  دوجو و  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  نامز  یقیقح  ثودح  رگید  ترابع 
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هک تسا  نیا  تسا _  لـفاغ  نآ  زا  ـالماک  ناـفرع  هفـسلف و  و  تشاد _  رظن  رد  دـیاب  مدـق " ثودـح و   " ثحب رد  هـک  یمهم  هـتکن 
نآ ِدوجو  ندوب  قوبـسم   " و نآ " ِمدع  ِنامز  زا  دعب  نآ  ثودح   " هن تسا ، نآ " ندوب  ادتبا  ياراد   " يانعم هب  اهنت  نامز " ثودـح  "

: دوش هتفگ  هک  تسا  دروم  یب  ـالماک  و  تفرگ ، هجیتن  ار  ناـمز  مدـق  ریخا ، ياـنعم  هلاحتـسا  زا  ناوت  یمن  اذـل  نآ ،" مدـع  ناـمز  هب 
رد هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ینامز  نآ  زا  لبق  دـیاب  دـشاب  ثداح  نامز  رگا  اریز  تسا  نآ  مدـق  ضرف  مزلتـسم  نامز  ثودـح  ضرف  "

". دوش ثداح  نآ  زا  سپو  هدوب  مودعم  نامز  نآ ، دوجو  فرظ 

تسا و یعقاو  ثداح  قولخم و  هک  نامز _  لـصا  هب  تبـسن  دـعب " لـبق و   " ياـنعم روصت  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  یتسرداـن  تلع 
یکنیع زا  هک  تسا  نیا  رت  شیپ  يا  هلحرم  رد  هابتشا  نیا  أشنم  و  دشاب ، یم  هابتـشا  درادن  دوجو  يدعب  لبق و  الـصا  نآ  دوجو  نودب 

رد امتح  دیاب  مه  نامز  مدـع  هک  تسا  هدـش  هتـشادنپ  نینچ  اذـل  تسا ، هدـش  هتـسیرگن  نامز  مدـع  هب  دـنایامن  یمن  ار  نامز  زج  هک 
.دشاب یلزا  میدق و  يدوجوم  دیاب  امتح  نامز  و  هدوب ، نامز  فرظ 

لباقت نیابت و  وا ، ياوسام  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  دوجو  لـباقت  نیاـبت و  دوش  هتـسناد  هک  تسا  نیا  میتشاد  ناـیب  هک  يا  هتکن  زا  رت  مهم 
هب مدـق "  " لباقم رد  نامز ،" دودـحم  دادـتما  یهانت و   " يانعم هب  ثودـح "  " لـباقت هن  تسا ، يدادـتما " ریغ   " و يدادـتما " تاذ  "

قلاخ و دوجو  نیابت  هکنیا  امک  دشاب ؛ یم  رادقم  نامز و  دوجو  رب  عرفتم  ود  ره  هک  نامز ،" تیاهن  یب  دادتما  یهانت و  مدع   " يانعم
يانعم هب  قلخ 
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زین ود  نیا  هک  دشاب ، یمن  زین  زیچ " همه  رب  يدوجو  هطاحا  یتاذ و  یهانت  مدع   " لباقم رد  ازجا ،" ناکم و  نتشاد  رد  یهانت   " لباقت
.دشاب یم  اهنآ  يود  ره  يارب  ازجا  رادقم و  ناکم و  دوجو  رب  عرف 

داقتعا دروم  رد  هفسالف  یحطـس  تاریـسفت  اهتـشادرب و  ساسا  رب  و  هدومن ، تلفغ  ملاع  ثودح  هب  نیلئاق  رظن  تقد  زا  زین  اردص  الم 
: دیوگیم هتسناد ، كرشم  دنفلاخم  هفسلف  تایرظن  اب  هک  ار  یناسک  همه  و  هدومن ، تواضق  ملاع  ثودح  هب  نیلئاق 

ام مهنع : لئـس  نإف  ثداح ، ملاعلا  اولاق : اذإ  مّهنإف  فالخلا ، ّلحم  نع  مهبهذم و  نع  بارعإلا  مهیلع  بعـصی  سانلا  رثکأ  ّنأ  ملعاو 
! هریحلا یف  اوعقو  کلذب ؟ متدرأ 

ًاثودـح و ّرثؤملا  یلإ  هراقتفاب  لئاق  ّهنأل  هدـکآ ، هجو و  ّمتأ  یلع  هب  لئاق  مهمـصخف  ّرثؤملا ، عناصلا  یلإ  جاتحم  ّهنأ  هب  اونع  نإ  مّهنـأل 
.هفص ًاتاذ و  ًاءاقب 

، ملاعلا هلمج  نم  نامزلا  و  مهدنع ، هللا  يوس  ام  هلمج  ملاعلا  ّنأل  هب  فارتعالا  مهنکمی  الف  ّینامز ، مدع  هقبسی  ملاعلا  ّنأ  هب  اونع  نإ  و 
؟ ًاّینامز ًامّدقت  هیلع  مدعلا  مّدقت  نوکیل  ملاعلا  یلع  نامزلا  مّدقتی  فیکف 

.دوجولا بجاوب  سیل  ّهنأل  میدقب ، سیل  ّهنإ  فوسلیفلا : لوقیف  میدقب ، سیل  ملاعلا  نأب  مهبهذم  نع  اوحصفأ  نإ  و 

و ًالیوط ، ًانامز  دوجولا  ّرمتسم  وه  ّیفرع و  ینعم  هب  ینعی  دق  مئادلا  ّنإف  کلذب ؟ متدرأ  اذ  ام  لاقیف : مئادب ، سیل  ملاعلا  ّنأ  اونع  نإ  و 
.روهمجلا يدل  روهشملا  یف  هیف  عازن  ینعملا ال  اذهب  ملاعلا  ماود 

: هلوق هلزنمب  وه  ذإ  ملاعلا ، هیف  نکی  مل  تقو  ملاعلا  لبق  سیل  ذإ  هبهذمل  فلاخم  وهف  ملاعلا ، هیف  نکی  مل  تقو  ناک  ّهنأ  هب  اونع  نإ  و 
! تقو هیف  نکی  مل  تقو  تقولا  لبق 

.روکذملا روذحملا  دیدرتلا و  داع  ّیلزألا و  رسفتسی  ّیلزأب ، سیل  ّهنأ  هب  تدرأ  مهنم : دحاو  لاق  نإ  و 

فّقوت کلذ  نم  مزلی  نکل ال  و  هانتم ، تاکرحلا  دادـعأ  نم  هنهذ  یف  يذـلا  ردـقلا  ّنأ  هل  مّلـسی  هانتم ، نهذـلا  یف  يذـلا  لاـق : نإ  و 
یلع ملاعلا  دوجو 
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.ئرابلا تاذ  ریغ 

.هثداح ًاضیأ  یهف  ام  عومجم  اهل  ضرف  اذإ  ّمث 

، هبهذم فلاخی  ًاضقانتم  هنوک  عم  وهف  ّینامزلا ، قبـسلا  ناک "  " موهفمب دارأ  نإ  دـجوف ، ًامودـعم  ناک  ّهنأ  ثودـحلاب  ینعأ  لاق : نإ  و 
.ملاعلا هلمج  نم  وه  ملاعلا و  لبق  نامزلا  دوجو  هئاعدتسال 

.ام ًامّدقت  هدوجو  یلع  مّدقتی  نکمملا  مدع  ّنأب  فرتعم  فوسلیفلا  ّنإف  هب ، لئاق  همصخف  ّیتاذلا  قبسلا  هب  دارأ  نإ  و 

ریغ هدنع  یـش ء  ملاعلا  لبق  سیل  ذإ  هبهذم ، اذه  سیلف  نامز ، ملاعلا  نیب  هنیب و  نوکی  ثیحب  ملاعلا  یلع  مّدـقم  ئرابلا  ّنإ  لاق : نإ  و 
.هنیعب میکحلا  بهذم  وه  و  ئرابلا ، تاذ 

ریغ یلع  ملاعلا  فّقوت  ّهنإ  نیمـصخلا : دحأ  لوقی  نأ  ّالإ  انهاه  عازنلا  نّیعتی  الف  مّدقت ، هقیقحلا  یف  وه  يذـلا  ّیقیقحلا  مّدـقتلا  نّیعتیف 
.یفکی رخآلا : لوقی  و  هتافص ! هتاذ و  هدوجو  یف  فکی  مل  و  هللا ، تاذ 

(1)! كرشملا ریغ  نم  كرشملا  نّیبتی  ذئنیح  و 

: هک دوشیم  هدافتسا  اردص  الم  نانخس  زا 

.دننادیم رثؤم  عناص و  هب  جاتحم  ار  ملاع  هجو ، نیرتلماک  هب  مه  هفسالف  · 

.تسا لاحم  ملاع  ثودح  سپ  تسا  هللا  يوسام  ملاع و  هلمج  زا  مه  نامز  نوچ  · 

.دنادیمن دوجولا  بجاو  ار  نآ  ینعی  دنادیمن ، میدق  ار  ملاع  مه  فوسلیف  · 

.تسا هدوبن  ملاع  تقو  نآ  رد  دوش  هتفگ  هک  تسین  ینامز  تقو و  ملاع  دوجو  زا  لبق  · 

ار هفسالف  هدیقع  نیا  ریغ  هک  سک  ره  .تسین و  فقوتم  یلاعت  يراب  تاذ  رب  زج  ملاع  دوجو  هک  نیا  هجیتن  · 
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.تسا كرشم  دنادن  ادخ  تاذ  اب  مزالم  یلزا و  ار  ملاع  دوجو  ینعی  دیوگب ،

دننام هکنیا  ای  و  دنادب ، ملاع  دوجو  رب  قباس  میدق و  ار  نامز  دیاب  ای  تسا  هدـش  دوجوم  هدوب و  مودـعم  ملاع  دـیوگ  یم  هک  یـسک  · 
.دوش ملاع  ادخ و  دوجو  ینامزمه  رصاعت و  مزالت و  و  بجاو ، یتاذ  قبس  طقف  ملاع و  تیلزا  هب  دقتعم  هفسالف 

: دوشیم دراو  اردص  الم  نانخس  هب  تالاکشا  نیا 

یناعم هب  ار  شنیرفآ  ریثأت و  تقلخ و  يانعم  هکلب  دـننادیمن ، هدـننیرفآ  رثؤم و  عناص و  هب  جاـتحم  ار  ملاـع  ناونع  چـیه  هب  هفـسالف  · 
دنناوتب هک  دننادیمن  یقیقح  زیچ  ود  ار  قلخ  ادخ و  الـصا  ناشیا  تسا و  میدق  ملاع  هفـسالف  رظن  رد  .دننکیم  فیرحت  لیوأت و  لطاب 

.دننادب دوجولا  نکمم  ار  يرگید  دوجولا و  بجاو  ار  یکی 

يدوجو رصاعت  مزالت و  یتاذ و  قبـس  قولخم  قلاخ و  قبـس  هن  تسا و  میدق  نامز  هن  یلو  تسا ، هدش  دوجوم  هدوب و  مودعم  ملاع  · 
يزجتم و تاقولخم  اب  دوجو ، دادتما  ناکم و  نامز و  نتـشاد  زا  رتارف  قلاخ  نیب  مزالت  رـصاعت و  قوحل و  قبـس و  روصت  هکلب  تسا ،

.تسا لطاب  ساسا  زا  ناکم  نامز و  ياراد 

ثداح نامز  هک  تسا  نیا  قح  هکلب  دشاب ، رگید  ینامز  هب  دیاب  مه  نامز  ثودح  دنرادنپیم  هک  تسا  لطاب  هفـسالف  رکف  نیا  الوصا 
زا دـشاب  نکمم  هک  تسین  يدادـتما  دوجو  ياراد  مه  لاعتم  دـنوادخ  و  هدوبن ، عقاو  نامز  فرظ  رد  نآ  مدـع  یلو  تسا ، قولخم  و 

.دوش هتفگ  ینخس  تاقولخم  اب  يو  يدوجو  رصاعت  مزالت و 

یلزا و یلو  تسا  هللا  يوسام  هلمج  زا  نامز  نیا  ربانب 
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تقو و ملاع ، دوجو  زا  لبق  .دـشابیمن  لاحم  ملاع  ثودـح  تسا و  دوجو  يادـتبا  ياراد  ثداح و  هدوبن ، یلاعت  يراـب  دوجو  مزـالم 
.تسا عقاو  نامز  فرظ  رد  ناهج  مدع  هن  و  تسا ، میدق  ملاع  هن  هدوب ، دوجو  يادتبا  ياراد  نامز  ناهج و  یلو  تسین ، نامز 

ملاع دوجو  و  هدوب ، يو  رایتخا  تردق و  لاطبا  و  یلاعت ، يراب  تیقلاخ  يانعم  راکنا  مزلتسم  و  لطاب ، قولخم  قلاخ و  دوجو  مزالت  · 
يراب لعف  مه  تاقولخم  داـجیا  شنیرفآ و  و  وا ، دوجو  نیع  اـی  تاذ ، اـب  مزـالم  هن  تسا  لاـعتم  قلاـخ  شنیرفآ  داـجیا و  رب  فقوتم 

.وا کیرش  هن  و  تسوا ، تاذ  هن  تسا  یلاعت 
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تاذ هن  تسا  لعف  تفص  هدارا  مهد : لصف 

هراشا

تاذ زا  ءایشا  يرایتخا  ریغ  رودص  هب  هجوت  تیانع و  اضر و  ملع و  يانعم  هب  اهنت  لاعتم ، دنوادخ " هدارا   " نافرع هفسلف و  بتکم  رد 
(1)، دوش یم  هدرمش  وا  دوجو  تقیقح  نتفای  نیعت  جومت و  ندمآرد و  هولج  هب  ای  و  وا ، یلاعتم 

رد یلو  دوش ، یم  هتشاگنا  وا " تاذ  نیع   " و یلزا ،"  " و تاذ ،" تافـص   " زا الع _  لج و  وا _  هدارا  ناشیا  رظن  رد  ساسا  نیمه  رب 
زا و  ثداح "  " دنوادخ هدارا  یلقع ، ملسم  نیهارب  ياضتقم  هب  زین  یهلا و  تمصع  ملع و  بتکم 

385 ص :

نایم لوادتم  فورعم و  ینافرع  یفسلف و  فلتخم  ياه  هلحن  نیب  یتفرعم ، فلتخم  لئاسم  حیرـشت  نییبت و  رد  هک  ییاه  توافت  - . 1
و تسا ، يدـحاو  تقیقح  هب  عاجرا  لـباق  يرکف ، یناـبم  لوصا و  رد  اـهنآ  همه  كارتشا  هب  هجوت  اـب  دروخ ، یم  مشچ  هب  ناناملـسم 

زین ناشیا و  يرکف  ینابم  لوصا و  ِندوب  نوهوم  هب  هجوت  اب  اصوصخم  اـهنآ ، ياـه  تواـفت  نتفاـی  تهج  رد  تقو  نتـشاد  فورـصم 
( ...و یهاقناخ  فوصت  یبرع ، نبا  فوصت  نافرع ، ییاردص ، هفسلف  قارـشا ، ءاشم ،  ) بتاکم نآ  زا  درف  ره  رد  هک  یناوارف  تاضقانت 

.تسا ددعتم  اه  نآ  مان  طقف  تسا و  كرتشم  همه  ینابم  لوصا و  هکلب  تسا ، دروم  یب  ًالماک  یشالت  دراد ، دوجو 
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.دنک یم  اضتقا  ار  نآ  وا  تاذ  هچنآ  هب  وا  ياضر  ملع و  هن  تسا ، یهلا  نیوکت  و  داجیا "  " يانعم هب  و  لعف " تافص  "

: دیوگ یم  هفسلف 

(1) .هئدبم روهظ  وه  لب  هلایح  یلع  ًائیش  سیل  رثألا  ّنإ 

.تسا دوخ  ءدبم  روهظ  هکلب  تسین ، نآ  ِلباقم  رد  يزیچ  رثا ،

حالطـصا یف  وهو  هّیتفـصلا ، همحرلا  وهو  تاتباثلا  ناـیعألا  نم  اـهمزاولو  تافـصلاو  ءامـسألا  هوسکب  تاذـلا  روهظ  سدـقألا  ضیفلا 
وه کلذـف  هّیلعفلا ، همحرلا  یّمـسی  اذـهلو  لعفلا ، ماقم  یف  هّیناکمإلا  تاّیهاملا  یلاجم  یف  هروهظ  ّهنأل  سّدـقملا  ضیفلا  ریغ  ءاـفرعلا 

(2) .ّیلاعفألا یّلجتلا  وه  اذهو  ّیتافصلا  یّلجتلا 

.دشابیم دنوادخ  تاذ  مزاول  زا  هک  هتباث  نایعا  تافص و  ءامسا و  سابل  رد  دنوادخ  تاذ  ندش  نایامن  روهظ و  سدقا ، ضیف 

تاذ ندش  نایامن  سدقم  ضیف  هک  ارچ  دشابیم  سدقم  ضیف  زا  ریغ  افرع  حالطـصا  رد  هک  تسا  هیتفـص  تمحر  نامه  سدقا  ضیف 
، کی نآ  نیا  ربانب  .دـنمانیم  هیلعف  تمحر  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  .تسا و  لعف  ماقم  رد  تاقولخم  تانکمم و  ياهتروصرد  دـنوادخ 

.تسا يراب  تاذ  یلاعفا  ندش  نایامن  یکی  نیا  و  دنوادخ ، یتافص  ندش  نایامن 

(3) .هریغل ءدبم  هنوک  اهنیعب  یه  هتاذ  رهوجتی  اهب  یتلا  هتقیقح  ّنأ  طیسبلا  ءدبملا  نم  دارملا 

دننام  ] .دـشابیم يو  ریغ  هب  تبـسن  وا  يدوجو  تیئدـبم  نامه  انیع  نآ  تاذ  يرهوج  تقیقح  هک  تسا  نیا  طیـسب  أدـبم  زا  ام  روظنم 
ياهتروص هب  بآ  تاروهظ  جاوما و  اه و  هصح  نامه  نآ  تاذ  تقیقح  هک  ییایرد 

386 ص :
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[. دشابیم فلتخم 

همزاول نم  هلولعم  ّنأ  تبثف  ریثأـتلاو ، ءاـضتقالاب  هیلع  مکحلل  قادـصم  هتّیوهبو  لـعاف ، هتاذ  سفنب  وـهف  ّماـت  لـعاف  ّلـک  ّنأ  تبث  اذإـف 
(1) .هتاذو هخنسب  هیلإ  هبستنملا  هنع  هعزتنملا  هّیتاذلا 

ریثأت اضتقا و  هب  تیموکحم  قادـصم  شتیوه  سفن  هب  و  تسا ، تیلعاف  شتاذ  سفن  دـشاب  لماک  هک  یلعاف  ره  دـش  تباـث  هک  لاـح 
تبـسن وا  هب  هدش و  هتفرگ  وا  تاذ  سفن  زا  هدوب ، يو  یتاذ  مزاول  زا  دوخ  تاذ  خنـس و  تهج  زا  شلولعم  هک  دوشیم  هجیتن  دـشابیم 

[. دوشیم هداد  تبسن  ایرد  هب  هدش و  هتفرگ  جومتم  يایرد  تاذ  زا  هک  ایرد  جومت  دننام   ] دوشیم هداد 

(2) .هّلعلا تاذ  سفن  وه  يذلا  هّلعلا  دوجو  وه  لولعملا  دوجو  هنع  ردصی  يذلا  ءدبملا  ّنإ 

تلع تاذ  سقن  زج  هک  تسا  تلع  دوجو  ناـمه  دـیآیم  زورب  یلجت و  روهظ و  رودـص و  رد  نآ  زا  لولعم  دوجو  هک  یئدـبم  اـنامه 
.تسین يرگید  زیچ 

هرون یّلجت  وهو  هلعفو 

یف رهاظلا  نًاشت 

هروهظ

امب تاذلا  نًاشت  ّهنأ  ال 

امکحلا دنع  دوجولا  لباقی 

دیحوتلا هقیقح  هذهو 

(3) دیحولا فراعلا  نیع  هّرق 

الف هروهظ  نیع  هداجیإ 

القعلا دنع  هنم  ًاروضح  يوقأ 

لعفلا ماقم  یف  روضح  اذه 

(4) ّیلعف ملعب  یعدی  امبرو 
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.2/266 رافسا ، - . 1
.166 همکحلا ، هیاهن  - . 2

.میکحلا هفحت  یناهفصا ، نیسح  دمحم  خیش  - . 3
.میکحلا هفحت  یناهفصا ، نیسح  دمحم  خیش  - . 4
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: دیوگ یم  و 

(1) .هّصاخ راوطأب  رّوطتم  دحاو  ضیف  یلإ  عجرت  اهترثک _  عم  لعفلا _  تافص  ّنإ 

هک تسا  نایامن ] رهاظ و  يایرد  دـننام   ] يدـحاو ضیف  هب  ناشتـشگزاب  دـنراد  هک  یترثک  همه  اب  اـیرد ] جاوما  دـننام   ] لـعف تاـفص 
.دشابیم فلتخم  ياهتروص  راوطا و  هب  روطتم 

: دیوگ یم  و 

(2) .شرفلا هقاس  یلإ  شرعلا  ردص  نم  ءایشألا  عیمج  یلع  طسبنم  دحاو  ضیفل  ءدبم  هّیقالط  إلا  هتدحو  ّنإ 

قاس ات  شرع  ردص  زا  ءایـشا  عیمج  رب  هک  تسا  يدحاو  ضیف  ءدبم  وا ،] ندوب  یهانتمان  دودحمان و   ] دنوادخ یقالطا  تدحو  انامه 
.تسا شخپ  طسبنم و  شرف 

: دیوگ یم  و 

هجزامملاب ءایـشالا ال  یف  لخاد  قلطم  طیـسب  دحاو  رمأ  هنم  رداصلا  هضیف  ّنأب  لوقلا  ّحصی  ضحم ، دحاوو  طیـسب  دوجوم  ّهنإ  ثیحو 
رئاس اذکهو  تاّیّمکلا  نم  هریغو  ددـعلا  ّنأل  ّيددـعلا ، دـحاولا  لعفلا  دـحاولا  ضیفلا  نم  داری  نأ  نود  نم  هنئابملاب ، اهنع ال  جراخو 

هّیددعلا هدحولل  لاجم  الف  هّیقالطإلا ، هدـحولاب  دـحاولا  ضیفلا  کلذ  بتارم  نم  یطـسولا  وأ  هلزانلا  بتارملا  یف  عقت  اّمنإ  ضارعألا 
هقطانلا هّیفـسلفلا  هدـعاقلا  نم  دارملا  وه  اذـهو  طـسبنملا _  ضیفلاو  هللا  هجوب  هنع  ّربعملا  قلطملا _  هفطلو  میمعلا  هضیف  یلإ  هبـسنلاب 

(3) .دحاولا الإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنأب 

ضحم دحاو  و  هتفای ] شرتسگ  طسب و   ] طیسب يدوجوم  يو  هک  اجنآ  زا 
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مه هک  تسا  یهانتمان ]  ] قلطم طیـسب  دـحاو و  يرما  وا  ناـیلغ ] جومت و  و   ] ناـضیف مییوگب  هک  تسا  حیحـص  سپ  تسا  یهاـنتمان ] ]
تیئود و الـصا  عقاو  رد  اریز   ] ییادـج تنئابم و  نودـب  تساـهنآ  زا  جراـخ  مه  یگتخیمآ ، تجزاـمم و  نودـب  تسا  ءایـشا  لـخاد 
ددـع و اریز  دـشاب ، مه ] زا  ادـج  زیامتم و  تقیقح  ود  و   ] يددـع دـحاو  دـحاو ، ضیف  زا  دارم  هکنیا  نودـب  تسین ] راـک  رد  یتیریغ 
هب تبـسن  هک  درادن  ياج  رگید  سپ  .دنریگیم  ياج  یهانتمان  دحاو  ضیف  نآ  طسوتم  نییاپ و  بتارم  رد  رگید  ياههزادنا  ریداقم و 

روصت یعقاو ]  تیریغ  و   ] يددع تدـحو  دوشیم _  هدـیمان  ریگارف  ناضیف  ادـخ و  تروص  هک  وا _  یهانتمان  فطل  یمومع و  ضیف 
بلطم نیمه  زین  تسین " نکمم  يدحاو  روهظ  زج  ار  دحاو  ": " دحاولا ّالإ  هنع  ردصی  دـحاولا ال   " یفـسلف هدـعاق  زا  روظنم  .دوش و 

.دشابیم

" لعف تافص   " زا و  ثداح "  " دنوادخ هدارا  ناهرب ، یحو و  بتکم  رد  میتفگ  هک  هکنانچ  ینافرع  یفـسلف و  تایرظن  نیا  لباقم  رد 
.رگید يزیچ  هن  و  دنک ، یم  اضتقا  ار  نآ  دوجو  وا  تاذ  هچنآ  هب  وا  ياضر  ملع و  هن  تسا ، یهلا  نیوکت  و  داجیا "  " يانعم هب  و 

؟ قلخلا نمو  یلاعت  هللا  نم  هدارإلا  نع  ینربخأ  مالسلا : هیلع  نسحلا  یبأل  تلق : لاق ، ییحی  نب  ناوفص  نع  ... 

ّهنأل ال کلذ ، ریغ  هثادـحإ ال  هتدارإف  ّلجو  ّزع  هللا  نم  اّمأو  .لعفلا  نم  کلذ  دـعب  هل  ودـبی  امو  ریمـضلا  قولخملا  نم  هدارـإلا  لاـقف :
: هل لوقی  کلذ ، ریغ  لعفلا ال  یه  یلاعت  هللا  هدارإف  قلخلا ، تافـص  نم  یهو  هنع ، هّیفنم  تافـصلا  هذـهو  رّکفتیالو ، ّمهی ، ـالو  يّوری 

.(1) فیک الب  ّهنأ  امک  کلذل  فیک  الو  رّکفت ، الو  هّمه  الو  ناسلب  قطن  الو  ظفل  الب  .نوکیف  نک ،" "

هنوگچ قلخ  قلاـخ و  هراـبرد  هدارا  تقیقح  هک  دـیراد  ناـیب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هب  دـیوگ  ییحی  نب  ناوفص 
؟ تسا
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اهنت ّلـجو  ّزع  دـنوادخ  هدارا  اـما  .دوـش و  یم  رداـص  وا  زا  نآ  زا  دـعب  هـک  یلعف  تـسا و  هشیدــنا  قـلخ  دروـم  رد  هدارا  دــندومرف :
.دنوادخ هن  تسا  قلخ  تافص  اهنیا  درادن و  ندیشیدناو  رکفت  وا  اریز  رگید ، زیچ  هن  تسوا  لعف "  " و داجیا "  " و ثادحا " "

هکنیا نودب  .دوش  یم  دوجوم  سپ  شاب ،" : " دـیوگ یم  اهنت  زیچ  ره  هرابرد  .تسین  يزیچ  وا  لعف  زج  یلاعت  كرابت و  وا  هدارا  سپ 
.درادن یگنوگچ  تیفیک و  وا  تاذ  نوچمه  زین  وا  داجیا  و  دشاب ، هتشاد  يا  هشیدنا  رکفت و  ظفلت و  ای  دنار  نابز  رب  ینخس 

: دسرپ یم  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نامز  فوسلیف  يزورم  نامیلس 

؟ ریدقو ریصبو  عیمسو  ّیح  لثم  هفصو  ًامسا  هدارإلا  لعج  نم  یف  لوقت  ام 

اذهف .ریـصب  عیمـس  ّهنأل  تفلتخاو  تثدح  اولوقت : ملو  دارأو ، ءاش  ّهنأل  تفلتخاو  ءایـشألا  تثدـح  متلق ، اّمنإ  مالـسلا : هیلع  اضرلا  لاق 
.ریدق الو  ریصب  الو  عیمس  لثمب  تسیل  اّهنأ  یلع  لیلد 

ام نامیلـس : لاق  لزی ، مل  هریغ  ًائیـش  هعم  ّتبثأ  دـقف  لاق : معن ، لاق : هریغ ؟ هتدارإف  نامیلـس ، ای  لاق : ًادـیرم ، لزی  مل  ّهنإف  نامیلـس : لاق 
! هثدحم یه  ام  ال ، نامیلس : لاق  هثدحم ؟ یهأ  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  ّتبثأ ،

؟ رظنلا لهأ  نم  کلوح  نم  يرت  امأ  فاصنإلاب ، کیلع  رباکی !؟ وأ  ایاعی  هلثم  نامیلس ، ای  لاقو : نومأملا  هب  حاصف 

ناک ًاّیلزأ  نکی  مل  اذإ  ءیشلا  ّنإف  نامیلس ، ای  هثدحم  یه  لاقف : هلأسملا  هیلع  داعأف  ناسارخ ، مّلکتم  ّهنإف  نسحلا ، ابأ  ای  همّلک  لاق : مث 
.هنم هملعو  هنم ، هرصبو  هنم ، هعمس  نأ  امک  هنم  هتدارإ  نامیلس : لاق  .ًاّیلزأ  ناک  ًاثدحم  نکی  مل  اذإو  ًاثدحم ،

...ریصبلاو عیمسلا  لثم  دیرملا  سیلف  مالسلا : هیلع  لاق  ال ، لاق : .هسفن  هتدارإف  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق 

ّنإ مکلوق : لطبی  اذـهو  .لوعفملا  لبق  لعافلا  ّنإو  هدارإلا ، لبق  دـیرملا  ّنإو  هدارـإلا ، ریغ  دـیرملا  ّنإ  مالـسلا ...: هیلع  اـضرلا  لاـق  مث 
(1) .دحاو ءیش  دیرملاو  هدارإلا 

390 ص :

.333  _ 10/332 راونألا ، راحب  184 ؛  _ 183 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  446 ؛  _ 445 دیحوت ، هرس ،) سدق   ) قودص - . 1

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 426 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_390_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنادب دـنوادخ  تفـص  مسا و  ریدـق ،"  " و ریـصب "  " "و عیمـس  " و هدـنز "  " دـننام زین  ار  هدارا "  " هک یـسک  هرابرد  دـییامرف  یم  هچ 
هدارا دنوادخ  نوچ  دـندمآ  رد  فلتخم  لاکـشا  هب  دـندش و  داجیا  ءایـشا  : " دـییوگ یم  امـش  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

رب تسا  لیلد  نیمه  سپ  تسا ،" ریـصب  عیمـس و  دنوادخ  نوچ  دندش  فلتخم  عاونا  ياراد  دندش و  داجیا  : " دییوگ یمن  و  دومرف ،"
.تسین ریدق  ریصب و  عیمس و  دننام  هدارا  هکنیا 

.تسا هدرک  هدارا  هتسویپ  یلزا و  روط  هب  دنوادخ  تفگ : نامیلس 

، يرآ تفگ : تسوا ؟ ریغ  وا  هدارا  ایآ  نامیلس ، دندومرف : ترضح 

! يا هتسناد  دوجوم  یلزا  روط  هب  ار  وا  ریغ  وا ، اب  وت  سپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.مناد یمن  دوجوم  هن ، تفگ : نامیلس 

.تسین ثداح  هن ، تفگ : تسا ؟ ثداح  نآ  ایآ  دندومرف : ترضح 

یمن رگم  هدـب ، فاصنا  يزرو ، یم  دانع  تجاجل و  ینادان و  ییوا  نوچمه  اب  ایآ  نامیلـس ، تفگ : دروآ و  رب  دایرف  نومأم  اجنیا  رد 
.دنا هتفرگ  ارف  ار  تدرگ  رظن  رکف و  لها  ینیب 

نآ نامیلـس ، دندومرف : هرابود  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، ناسارخ  فوسلیف  وا  هک  دـیهد  همادا  ار  ثحب  وا  اب  نسحلابا ، ای  تفگ : سپس 
.دوب دهاوخ  یلزا  دشابن  ثداح  رگا  و  دشاب ، ثداح  دیاب  دشابن  یلزا  هک  يزیچ  اریز  تسا ، ثداح 

.تسوا ملع  رصب و  عمس و  دننام  دنوادخ  هب  تبسن  هدارا  تفگ : نامیلس 

.دشابن يزیچ  وا  دوخ  زج  وا  هدارا  دیاب  سپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.تسین ندوب  ریصب  عیمس و  دننام  ندوب  دیرم  سپ  دندومرف : ترضح  .تسین  نینچ  هن  تفگ :

دوجوم لعف  زا  لبق  لعاف  و  دراد ، دوجو  هدارا  زا  لبق  دـیرم  تسا ، هدارا  زا  ریغ  دـیرم  انامه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  سپس 
.دنزیچ کی  ود  ره  دیرم  هدارا و  دییوگ : یم  هک  دنک  یم  لطاب  ار  امش  نخس  بلطم  نیا  .تسا و 

لعفلا ّنأل  هثدحم  یهف  لاق : .لعف  یه  لب  لاق : لعف ؟ ریغ  مأ  یه  لعف  هدارإلا  نع  ینربخت  الأ  نامیلـس ، ای  مالـسلا : هیلع  اضرلا  لاق  ّمث 
دق مالـسلا : هیلع  اضرلا  لاق  ملعلاو ، رـصبلاو  عمـسلاک  اّهنإ  نامیلـس : لاق  ...لزی  مل  هریغ  هعمف  لاـق : .لـعفب  تسیل  لاـق : .ثدـحم  هّلک 

عمسلا نع  ینربخأف  هیناث ، اذه  یلإ  تعجر 
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تـسیلو دارأ ، متلق : هّرمو  دری ، مل  متلق : هّرمف  هومتیفن ، فیکف  مالـسلا : هیلع  اضرلا  لاـق  ـال ، نامیلـس : لاـق  عونـصمأ ؟ ملعلاو  رـصبلاو 
...!؟ هل لوعفمب 

هذـهو نیعونـصمب  اسیل  رـصبلاو  عمـسلا  ّنأل  رـصبلاو ، عمـسلاک  تسیل  هثدـحم  یهف  مالـسلا : هیلع  لاق  هعونـصم ، اـّهنإ  نامیلـس : لاـق 
هلاح یف  ًامیدقو  ًاثیدـحو  ًالوعفم  نوکی  لزی ال  مل  ام  ّنأ  ملعت  الأ  لاق : لزی ، مل  هللا  نم  لعف  اّهنأ  تینع  اّمنإ  نامیلـس : لاق  ...هعونـصم 

.(1) ًاباوج رحی  ملف  هدحاو !؟

!؟ لعف ریغ  ای  تسا  لعف  هدارا  ایآ  هک  وگب  نامیلس ، دنداد : همادا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.تسا ثداح  یلک  روط  هب  لعف  اریز  تسا ، ثداح  نآ  سپ  دندومرف : ترضح  .تسا  لعف  تفگ :

! تسه يرگید  یلزا  زیچ  دنوادخ  دوجو  اب  سپ  دندومرف : ترضح  تسین ! لعف  تفگ :

.تسا ملع  رصب و  عمس و  دننامه  هدارا  تفگ : نامیلس 

ترضح .ریخ  تفگ : نامیلس  دنشاب ؟ یم  عونصم  ملع  رصب و  عمس و  ایآ  هک  يوگب  یتشگرب ، بلطم  نیمه  هب  زاب  دندومرف : ترضح 
لاح و  درک ،" هدارا  : " دییوگ یم  یهاگ  و  درکن ،" هدارا  : " دـییوگ یم  یهاگ  دـینک ، یم  یفن  ار  هدارا  امـش  هنوگچ  سپ  دـندومرف :

!؟ دیناد یمن  مه  ادخ  لعف  ار  نآ  هکنآ 

رـصب عمـس و  اریز  تسین ، رـصب  عمـس و  دـننام  دوب و  دـهاوخ  ثداح  سپ  دـندومرف : ترـضح  .تسا  عونـصم  هدارا  تفگ : ناـمیلس 
.تسا عونصم  هدارا  دنتسین و  عونصم 

.دشاب یم  یلزا  مه  تسادخ و  لعف  مه  نآ  هک  تسا  نیا  مروظنم  تفگ : نامیلس 

میدق مه  دشاب و  ثداح  مه  دوش  یمن  دحاو  تلاح  رد  دوب و  دهاوخن  لعف  دشاب ، یلزا  هک  يزیچ  یناد  یمن  ایآ  دندومرف : ترـضح 
!؟ یلزا و 

...تفاین یخساپ  رگید  نامیلس 

: دنیامرف یم  يزورم  نامیلس  اب  نخس  همادا  رد  ترضح  نآ  زین  و 
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لاق هدارأ !؟ دقف  ءیشلا  ملع  اذإف  لهاج ، ای  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  هملع ، هتدارإ  ّنأل  نامیلس : لاق  ...هریغ  هعمف  ّالإو  هثدحم ، هدارإلاف 
یلع لیلدلا  امو  كاذ ! تلق  نیأ  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  لجأ ! نامیلـس : لاق  هملعی !؟ مل  هدری  مل  اذإف  مالـسلا : هیلع  لاق  لجأ ! نامیلس :
فیک ملعی  وهف  َْکَیلِإ > اْنیَحْوَأ  يذَّلِاب  َّنَبَهْذََـنل  اْنئِـش  ِْنَئل  َو   > ّلجو ّزع  هلوق  کلذو  ادـبأ  هدـیری  اـم ال  ملعی  دـقو  هملع !؟ هتدارإ  ّنأ 

، دوهیلا لوق  اذه  مالـسلا : هیلع  اضرلا  لاق  ًائیـش ، هیف  دیزی  سیلف  رمألا  نم  غرف  دق  ّهنأل  نامیلـس : لاق  ًادبأ ، هب  بهذی  وهو ال  هب  بهذی 
: ّلـجو ّزع  لاـقو  ءاـشَی ،> اـم  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدـیزَی  : > ّلـجو ّزع  لاـق  فیکف  مَُکل ...>  ْبِجَتْـسَأ  ینوُـعْدا  : > ّلـجو ّزع  هللا  لاـق  فـیکف 

(1) .ًاباوج رحی  ملف  رمألا !؟ نم  غرف  دقو  ِباتِْکلا > ُّمُأ  ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاشَی َو  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  >

دنوادخ هدارا  نوچ  تفگ : نامیلـس  ...دراد  دوجو  یلزا  روط  هب  رگید  يزیچ  دـنوادخ  دوجو  اب  هکنیا  ای  تسا و  ثداح  هدارا  ای  سپ 
.تسوا ملع  نامه 

: تفگ نامیلـس  تسا !؟ هدرک  مه  هدارا  ار  نآ  دنادب ، ار  يزیچ  دنوادخ  هاگره  ایآ  لهاج ، يا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
.يرآ

!؟ درادن ملع  نآ  هب  دنکن ، هدارا  ار  نآ  رگا  سپ  دندومرف : ترضح 

و تسوا ؟ ملع  نامه  دـنوادخ  هدارا  ییوگ  یم  ارچ  و  ینز !؟ یم  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  دـندومرف : ترـضح  .يرآ  تفگ : نامیلس 
ار هچنآ  مامت  میدرک  یم  هدارا  رگا  : " دیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هدومرفن  هدارا  ار  نآ  زگره  هک  دـناد  یم  ار  ییاهزیچ  وا  هکنیا  لاح 

دهاوخن يراـک  نینچ  زگره  هچ  رگو  دربب  ناـیم  زا  ار  نآ  هنوگچ  هک  دـناد  یم  سپ  میدرب ،" یم  ناـیم  زا  میا  هدرک  یحو  وت  هب  هک 
.درک

! دوش یمن  هدوزفا  نآ  هب  يزیچ  رگید  تسا و  هدش  مامت  دنوادخ  راک  نوچ  تفگ : نامیلس 

ات دیناوخب  ارم  : " دیامرف یم  هنوگچ  سپ  تسا  هتسب  راک  زا  شتسد  رگا  تسا ، نایدوهی  هشیدنا  نیا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
درب و یم  نیب  زا  دهاوخب  ار  هچنآ  : " دیامرف یم  و  دیازفیب "، قلخ  رد  دـهاوخب  هچ  ره  : " دـیامرف یم  هنوگچ  و  منک ،" تباجا  ار  امش 

ما وا  دزن  دراد و  یم  تباث  دهاوخب  ار  هچنآ 

393 ص :

.10/336 راونألا ، راحب  1/189 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  452 ؛  _ 451 دیحوتلا ، - . 1
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!؟" تسا باتکلا 

.تسب ورف  مد  دنام و  زجاع  نداد  باوج  زا  نامیلس  اجنیا  رد 

: دیوگ یم  همادا  رد  يزورم  نامیلس 

: یلاعتو كرابت  لاق  ّهنأل  کلذ  نم  ّدب  الو  ًادـبأ ، هدـیری  ام ال  یلع  ردـقی  ّلجو  ّزع  وهو  مالـسلا : هیلع  اضرلا  لاق  هردـقلا ، هدارإلا  ّنإف 
لاق .نامیلس  عطقناف  هتردقل ، هب  بهذی  نأ  دارأ  دق  ناک  هردقلا ، یه  هدارإلا  تناک  ولف  َْکَیلِإ > اْنیَحْوَأ  يذَّلِاب  َّنَبَهْذََنل  اْنئِـش  ِْنَئل  <َو 

(1) .موقلا قّرفت  ّمث  .یمشاه  ملعأ  اذه  نامیلس  ای  کلذ : دنع  نومأملا 

هدارا ار  نآ  زگره  هک  دراد  تردـق  ییاـهزیچ  رب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تسا ، تردـق  ناـمه  هدارا 
". میدرب یم  نایم  زا  میا  هدرک  یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  میتساوخ ، یم  رگا  : " دـیامرف یم  یلاعت  كرابت و  شدوخ  اریز  درک  دـهاوخن 

دنام ورف  باوج  رد  نامیلس  .تسا  هتـشاد  ار  نآ  رب  تردق  نوچ  دشاب ، هدرب  نایم  زا  ار  نآ  دیاب  سپ  دوب  یم  تردق  نامه  هدارا  رگا 
.دندش قرفتم  موق  سپس  (2)، تسا مشاه  نادنزرف  نیرتدنمشناد  نیا  نامیلس  يا  تفگ : نومأم  و 

394 ص :

.338  _ 10/337 راونألا ، راحب  191 ؛  _ 1/190 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  454 ؛ دیحوت ، - . 1
تسا یهلا " ملع  ندعم   " ماما هکنیا  هچ  دوشن  تلفغ  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ملع  فیـصوت  رد  نومأم  يزرو  ضرغ  زا  هتبلا  - . 2

هذه نم  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآب  ساقی  ال  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنانچ  ددرگ  یمن  هسیاقم  قلخ  ریاس  اب  زگره  و 
نادـناخ اب  تما  نیا  زا  يدـحا  مکحلا :) ررغ  مود ؛ هبطخ  هغـالبلا : جـهن   ) .ًادـبأ هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يّوسی  ـالو  دـحأ ، هّمـألا 

.دوب دنهاوخن  يواسم  نانآ  اب  زگره  ناشیا  ناگدرورپ  تسد  و  دوش ، یمن  هسیاقم  مهع ؟ ؟ ربمایپ
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تاذ تاذ "  " و تسا ، لعف  لعف " "

لزانم بتارم و  هب  روطت  لزنت و  ِلباق  ِتقیقح  کی  زا  هبترم  ود  ار  لاعتم  دنوادخ  لعف "  " و تاذ " ، " يرشب تفرعم  نافرع و  هفسلف و 
وا یلاعتم  تاذ  زا  ریغ  يزیچ  و  وا " لعف   " اتقیقح ار  لاعتم  دـنوادخ  لعف  ینایحو ، یناهرب و  تفرعم  یلو  دـناد ، یم  فلتخم  راوطا  و 

.وا یتسه  زا  يروطت  ای  تاذ  زا  يا  هبترم  هن  درامش  یمرب 

: تسا هدمآ  نینچ  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد 

هب فصّتی  نأ  نود  نم  همادعناب ، مدعنیو  هدوجوب ، دـجویو  لعفلا  ماقم  نم  عزتنی  ّهنأ  وه  تاذـلل ، لعفلل ال  ًافـصو  ءیـشلا  نوک  ینعم 
سیلو ًادودحم  طیـسب _  دحاو  ّهنأ  امب  دحاو _  دوجوم  نوکی  نأ  وهو  ضیقنلا ، یفرط  نیب  عمجلا  مزل  ّالإو  هماقم ، نم  عزتنیو  تاذلا 
ّنـألو لّوـألا ، روذـحملا  مزلی  دودـحملا ، ریغلا  تاذـلا  نیع  ناـک  اذإ  دودـحملا  فصولا  ّنـأل  .دوـجومب  سیلو  ًادوـجومو  دودـحمب ،

(1) .یناثلا روذحملا  مزلی  تاذلا _  نیع  کلذ  عم  وهو  يرخأ _  ًامودعمو  هرات  ًادوجوم  ناک  اذإ  دودحملا  فصولا 

یم دوجو  لعف  دوجو  اب  و  دوش ، یم  هتفرگ  لعف  ماقم  زا  لعف  تفـص  هک  تسا  نیا  تاذ " تفـص   " لباقم رد  لعف " تفـص   " ياـنعم
ارچ .ددرگ  هتفرگ  تاذ  ماقم  زا  تفـص  نآ  دوش و  فصتم  تفـص  نآ  هب  تاذ  هکنیا  نودب  دور  یم  نایم  زا  مه  لعف  مدع  اب  و  دبای ،
مه تسا ، طیـسب  دحاو  هکنیا  اب  دـحاو ، دوجوم  هک  دـیآ  یم  مزال  ینعی  دـیآ ، یم  مزال  ضیقن  ود  نیب  عمج  تروص  نیا  ریغ  رد  هک 

دـشاب دودحم  ریغ  تاذ  نیع  هک  یماگنه  دودحم  فصو  اریز  دوجومریغ ، مه  دشاب و  دوجوم  مه  و  دودحمان ، مه  دـشاب و  دودـحم 
مود روذحم  دوجوم ، ریغ  یهاگ  دشاب و  دوجوم  یهاگ  هچنانچ  دشاب  تاذ  نیع  هک  يدودحم  فصو  و  دیآ ، یم  مزال  لوا  روذـحم 

.دیآ یم  مزال 

395 ص :

.51 هیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
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 _ تسا يردـصم  يانعم  هک  دوخ _  يانعم  تقیقح  زا  لعف  یفـسلف ، ِتاـیرظن  زا  يوریپ  هب  هک  تسا  راوتـسا  اـنبم  نیا  رب  نخـس  نیا 
نآ لعاف  لعف و  تقیقح  نخـس  نیا  رد  اذل  دشابن ، ینداد ) ماجنا   ) یلعف هطبار  لاعتم  دـنوادخ  دوجو  اب  نآ  طابترا  و  هدـش ، فیرحت 

ناسنا و  وا ، يانب  اّنب و  و  وا ، یـشاقن  شاقن و  دننام   ) لعاف لعف و  دوجو  نیب  تسا  هدش  نامگ  هک  هدش  هتـسناد  دوجو  رد  دحتم  نانچ 
زا نآ  لابند  هب  .دشاب و  یم  مزالت  مدع ، دوجو و  و  تیدودحم ، مدع  تیدودحم و  تهج  زا  وا ) نتخاس  رد  راجن و  و  وا ، ندروخ  و 
" لعف  " مان هب  يا  هلحرم  هب  تاذ ، هک  تسا  هدش  یـشیدنا  هراچ  نینچ  تسا  لطاب  دـنوادخ  تاذ  تیدودـحم  هب  داقتعا  هتبلا  هک  اجنآ 

(1) .ددرگ مدع  دوجو و  زا  وا  بکرت  و  رداص ، دوجو  ِتیدودحم  ضرف  ححصم  لزنت ، نیا  هکنیا  ات  دشاب ، هدرک  لزنت 

: مینکیم هراشا  تسا  مزال  هدش  لقن  نخس  نوماریپ  هک  یتارکذت  هب  لاح  ره  هب 

دنک و لزنت  لعف  هبترم  مان  هب  يا  هبترم  هب  وا  تاذ  درادنپ  یم  هفـسلف  هکنانچ  هن  دنتـسه  وا  لعف  سفن  لاعتم  دنوادخ  لعف  تافـص  . 1
.دنشاب یلاعت  يراب  دوجو  راوطا  تالزنت و  زا  لصاح  یعازتنا  یناعم  لعف  تافص 

396 ص :

هک نآ _  تطاسب  اب  روکذم  ِرداص  ِدوجو  ِتیدودـحم  هک  تسا  هدـشن  تافتلا  حـضاو  ضقانت  نیا  هب  مه  زاب  لاوحا  نیا  همه  اب  - . 1
هدعاق تفاهت  ضقانت و  هدوبن و  عمج  لباق  دشابیم _  " مدع دوجو و  زا  بکرت  مدع   " و تیدودحم " مدع   " يانعم هب  اقیقد  هفسلف  رد 

ات ود  روط  هچ  سپ  تسا  تیئود  رگا  هک  ارچ  تسین ، لـح  لـباق  ناوـنع  چـیه  هب  شدوـخ  اـب  دـحاولا " ـالا  هنع  ردـصی  ـال  دـحاولا  "

!؟ دراد يانعم  هچ  لعاف  لعف و  رودص و  سپ  تسا  تدحو  رگا  و  دش !؟ دوجوم  یهانتمان 
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نیا رد  رگید  درک  لیوأت  تسردان  ياـنعم  نیا  هب  ار  دـنوادخ  لـعف  ناوتب  هتـشاد و  ناـکما  تاذ  يارب  یلزنت  نینچ  رگا  تسا  یهیدـب 
 _ کلذ نع  هللا  یلاعت  و  دـنوادخ _  تاذ  زا  يا  هدـش  نوگرگد  ِتروص  زج  هکلب  هدوبن ، روصت  لباق  تیلعاف  یعقاو  يانعم  تروص 

.تسین نایم  رد  يرگید  زیچ  چیه 

نیع ای  دنوادخ  تاذ  زا  يا  هبترم  زا  عزتنم  فصو  یلوا  هک  تسین  نیا  رد  لعف  تافص  اب  لاعتم  دنوادخ  تاذ  تافـص  توافت  اساسا 
زا فلتخم  بتارم  هب  لاعتم  دنوادخ  سدقا  دوجو  لزنت  روصت  هکلب  وا ، ِدوخ  نیع  ای  وا و  ِتاذ  فصو  یمود  و  دشاب ، هبترم  نآ  ِدوخ 

ماجنا ار  اهنآ  هک  یلاعفا  هب  تبسن  لاعتم  دنوادخ  تاذ  تقیقح  ِسفن  زین  وا  ِلعف  تافص  دروم  رد  لاح  نیع  رد  .تسا و  لطاب  ساسا 
هک تسا  تاذ  سفن  تاذ ، تافـص  رد  هک  روطناـمه  رگید  تراـبع  هب  دوـش ، یم  فـصتم  تیلعاـف  هـب  دـنک  یم  كرت  اـی  دـهد  یم 
هب دهد و  یم  ماجنا  ار  ...و  قزر  قلخ و  ِلعف  هک  تسا  دنوادخ  تاذ  سفن  مه  لعف  تافص  رد  دشاب ، یم  ...و  تردق  ملع و  تقیقح 

.تیدحا تاذ  زا  ریغ  یسک  هن  دوش ، یم  فصو  تیقزار  تیقلاخ و 

تاذ فصو  دریگ _  یم  دنوادخ  یتاذ  یهانت  مدع  يانعم  هب  ار  نآ  اهابتـشا  نافرع  هفـسلف و  هتبلا  هک  لاعتم _  دـنوادخ  تدـحو  . 2
تیدودحم اب  یمزالت  هنوگچیه  دنوادخ  لاعفا  تیدودحم  اذل  دشاب ، یم  دودـحم  اموزل  يددـع و  یتقیقح  لعف  تقیقح  اما  تسوا ،

هکلب دیآ ، یم  مزال  ضقانت  ای  تاذ و  تیدودـحم  لاعفا )  ) اهنآ تیدودـحم  ضرف  زا  هک  تفگ  ناوت  یمن  درادـن و  وا  تاذ  دوجو و 
، ناشیا نخس  يانبم  رب  هک  یلاح  رد  دمآ ، دهاوخن  مزال  وا  تاذ  تیدودحم  ضقانت و  دهدن  ماجنا  مه  یلعف  چیه  لاعتم  دنوادخ  رگا 

شتاذ دشاب ، هتشادن  یلعف  چیه  دنوادخ  رگا 

397 ص :
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!! تسین يزیچ  وا  تاذ  زج  مه  وا  لعف  هک  ارچ  دوب ! دهاوخ  مودعم  مه 

اب ار _  بلطم  نیا  دیاب  تسین و  تسرد  تسا  هدش  هتفگ  هک  يوحن  هب  نآ  نایب  هدوبن و  شیب  یکی  هدش  نایب  ِمود  لّوأ و  روذـحم  . 3
: درک ریرقت  هنوگ  نیا  نآ _  لصا  یتسردان  زا  رظن  فرص 

رد هدوب و  دودحمان  دودحم  ِتاذ  ای  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب  هتـشاد  تینیع  يدودـحمان  تاذ  اب  يدودـحم  تقیقح  هک  یتروص  رد  "

ره و  دشاب ، هتـشادن  دوجو  دودحم  دح  زا  جراخ  رد  هدوب و  دودحم  دودحمان  تاذ  هکنیا  ایو  دشاب  هتـشاد  دوجو  دوخ  دح  زا  جراخ 
" .دشاب یم  مدع  دوجو و  ضقانت و  مزلتسم  ضرف  ود 

ياراد لاعتم  دنوادخ  ایناث  .تسا  لاحم  اعوضوم  یهانتمان  دوجو  الوا  اریز  تسا  لطاب  بلطم  لصا  میتفگ  هکنانچ  دنامن  یفخم  هتبلا 
دندوجو و خنـس  ود  لعف  تاذ و  اثلاث  .درادن  ار  تیدودحم  مدع  تیدودـحم و  هب  فاصتا  تینأش  تسین و  يددـع  يزجتم و  دوجو 

.تسا لوقعم  ریغ  ود  نآ  نیب  يدوجو  مزالت  روصت 

: تسا هدمآ  روکذم  باتک  رد 

ّقحلا يأ  ضحملا _  لامکلا  یلإ  هدانـسإ  یف  الو  ًاصقن ، هسفن  یف  سیلو  دوجوم ، ّهنأ  اـمب  دوجوملل  لاـمک  وه  ّيدوجو  فصو  ّلـک 
(1) .هناحبس هّیلعفلا هللا  فاصوألا  نم  وهف  هّیدودحملا ، یف  هلثم  رخآ  لباقم  هلو  دودحم  هّنکلو  صقن ، هناحبس _ 

هب نآ  نداد  تبسن  رد  و  دشابن ، صقن  دوخ  يدوخ  هب  هدوب و  لامک  شندوب  دوجوم  ثیح  زا  دوجوم  يارب  هک  يا  یلامک  فصو  ره 
رد هک  یلباقم _  فرط  ياراد  هدوب و  دودـحم  روکذـم  یلامک  فصو  نآ  یلو  دـشابن ، صقن  زین  دـنوادخ _  ینعی  ضحم _  لامک 

زا دشاب ، زین  تسا _  نآ  لثم  تیدودحم 
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.تسا ناحبس  دنوادخ  هیلعف  فاصوا 

هدش و فیرحت  نداد _  ماجنا  ندرک و  قلخ  ِيردـصم  يانعم  دوخ _  ِتقیقح  زا  لعف  يانعم  هک  تسا  نیا  رب  زین  نخـس  نیا  يانبم  )
دودـحمان دوجو  ناوـتب  تروـص  نیا  رد  اـت  تسا  هتفاـی  لزنت  نآ  هب  دـنوادخ  تاذ  هک  دـشاب  هدـش  هتفرگ  یبـتارم  زا  یکی  ياـنعم  هب 

(. درک فصو  تیدودحم  هب  هبترم  نآ  رد  ار  دنوادخ 

: تسا مزال  تارکذت  نیا  مه  اجنیا  رد 

تیدودحم و هب  اهنآ  توافت  كالم  هک  دنتسین  دوجو  خنس  کی  هدوبن و  تقیقح  کی  زا  هبترم  ود  لعف  تفـص  تاذ و  تفـص  الوا :
تسا دوجو  دادتما  ددع و  رادقم و  نتشاد  زا  یلاعتم  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  تاذ  نامه  تاذ ، تفـص  هکلب  دشاب ، تیدودحم  مدع 

.دـشاب و یم  دـهد  یم  ماجنا  هک  يراک  وا و  لعف  لعف ، تفـص  و  درادـن ، ار  تیدودـحم  مدـع  تیدودـحم و  هب  فاصتا  تینأش  اذـل 
.دوب دهاوخ  دودحم  اموزل  دبای  ققحت  هک  يرادقم  ره  رد  دشاب و  یم  يددع  ثداح و  یتقیقح  مه  لعف  ِتقیقح 

مدع ثیح  زا  هن  تسا و  تاذ  يارب  لامک  دوجو  ثیح  زا  هن  دوشن  فیرحت  دوخ  یقیقح  يانعم  زا  هک  یتروص  رد  لعف  تفـص  ایناث :
یفسلف و يانعم  هب  هک  یتروص  رد  و  درادن ، وا  دوجو  تقیقح  هب  یطبر  تسا و  تاذ  لعف  هکلب  دوش ، یم  هدرمش  نآ  يدوجو  صقن 
، نآ يارب  تیدودحم  مدـع و  هنوگره  ِضرف  دـشاب ) تاذ  هتفای  لزنت  بتارم  زا  يا  هبترم  هکنیا  ینعی   ) دوش هتفرگ  نآ  هدـش  فیرحت 

ضرف بتارم  زا  يا  هبترم  ره  تینیع ، عقاو و  نتم  تهج  زا  دـیدرت  نودـب  اریز  تسا ، دـنوادخ  تاذ  رد  مدـع  تیدودـحم و  مزلتـسم 
نع هللا  یلاعت  و  شیوخ _  دوجو  لک  هب  تاذ  ِدوخ  يا  هبترم  ره  رد  و  هدوبن ، يرگید  زیچ  چیه  تاذ  ِدوخ  زج  هدش 

399 ص :

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 435 

http://www.ghaemiyeh.com


راکـشآ تاحیرـصت  ینابم و  ربانب  مینیبیم  هک  تساـج  نیمه  زا  .تسا و  هدرک  لزنت  هبترم  نآ  هب  ًاریبک _  ًاریبک  ًاّولع  فاـصوألا  هذـه 
.دوشیم هدرمش  یهانتمان  دودحمان و  زین  دنوادخ  ریبدت  لعف و  هفسلف ، لها 

: دهد یم  همادا  روبزم  باتک 

اهضعبو ّیلزأ  ّیتاذ  فصو  اهضعب  بتارم  هل  نوکی  نأ  نکمیف  کیکـشتلاب ، ًالوقم  دوجولا  لصأک  ناک  اّمل  ّيدوجولا  لامکلا  ّنإ  ّمث 
نیع لزألا _  یف  ًاطیسب  ًاملع  هریغبو ، هتاذب  تاذلا  ملع  وهو  اهـضعب _  بتارم ، تاذ  هقیقح  ّهنإف  ملعلاک  کلذو  .ثداح  ّیلعف  فصو 
وهو اهـضعب _  بتارم ، تاذ  هقیقح  ًاضیأ  ّهنإـف  هدارـإلاکو  لـعفلاب _  ّرثکتملا  ّیلیـصفتلا  ملعلا  وهو  لـعفلا _  نیع  اهـضعبو  تاذـلا ،

ملعلاو جاهتبالا  یَموهفم  ّنأل  ًاموهفم ، هعم  ریاغتملا  ًاقادصم ، حلصألا  ماظنلاب  ملعلا  عم  دّحتملا  ّریغت ، ّيأ  نع  نوصملا  ّیتاذلا  جاهتبالا 
(1) .لعفلا نیع  هردقلاو _  ملعلاب  قوبسملا  ّیجراخلا  داجیإلا  وهو  اهضعبو _  تاذلا ؛ نیع  ناریاغتم _ 

یلزا فصو  نآ  بتارم  زا  یـضعب  تسا  نکمم  سپ  تسا ، بتارم  ياراد  یتقیقح  دوجو ، لصا  دـننامه  يدوجو  لامک  هک  اجنآ  زا 
نآ زا  یـضعب  هک  بتارم  ياراد  تسا  یتقیقح  هک  ملع  دننام  .دنـشاب  وا  ثداح  یلعف و  فصو  رگید  یخرب  هدوب و  دـنوادخ  یتاذ  و 

رثکتم لعفلاب  هک  يا  یلیصفت  ملع  دننام  رگید _  یـضعب  و  تسا ، تاذ  نیع  تاذ _  ریغ  تاذ و  هب  یلزا  طیـسب  ملع  دننام  بتارم _ 
ناـمه هبترم ، نآ  و  بتارم _  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  بتارم  ياراد  یتقیقح  مه  نآ  هک  هدارا  دـننام  زین  و  تسا ، لـعف  نیع  تسا _ 

اریز تسا ، ریاغتم  موهفم  تهج  زا  یلو  تسا  یکی  قادصم  رد  حلـصا  ماظن  هب  ملع  اب  هک  تسا  ریغت  هنوگ  ره  زا  نوصم  یتاذ  جاهتبا 
ملع هک  تسا  یجراخ  داجیا  نامه  هک  بتارم _  نآ  زا  رگید  یخرب  و  دـشاب ؛ یم  تاذ  نیع  دـنریاغتم _  مه  اب  ملع  جاهتبا و  موهفم 

.دنشاب یم  لعف  نیع  دندوجوم _  نآ  زا  شیپ  تردق  و 
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(. میداد حیضوت  نآ  زا  شیپ  هنومن  ود  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  زین  نخس  نیا  يانبم  )

: هلمج زا  تسا  دراو  یتالاکشا  مه  مالک  نیا  هب 

هک ار  هچنآ  میاهداد  رکذـت  اهراب  دـشاب و  ککـشم  مه  دوجو  و  هدوب ، دوجو  يانعم  هب  ملع  هک  تسا  نیا  رب  قوف  نانخـس  يانبم  . 1
تهج زا  ءایـشا  تیریغ  ترثک و  و  لک ، ءزج و  ناـصقن و  هداـیز و  هب  تواـفت  زج  يزیچ  دـناد  یم  دوجو  یکیکـشت  تواـفت  هفـسلف 

.تسین اهنآ  ضاعبا  ازجا و  تیریغ 

لطاـب ثداـح  یلعف و  ملع  یلزا و  ملع  هب  نآ  میـسقت  زین  و  رثکت ، هب  نآ  فصو  تسین و  يزیچ  وا  تاذ  زج  لاـعتم  دـنوادخ  ملع  . 2
رایـسب ندوبن _  لهاج  نتـسناد و  يانعم  هب  هچ  و  دشاب ، دوجو  يانعم  هب  هچ  لاعتم  دنوادخ  يارب  ملع  ثودـح  هب  داقتعا  هکلب  تسا ،

دشاب و بتارم  رد  لزنت  يانعم  هب  هچ  ثداح _  یلعف  تفـص  هب  لاعتم  دنوادخ  دوجو  تقیقح  فاصتا  هکنیا  امک  .دـشاب  یم  بیجع 
دوجو و تقیقح  فصو  هن  دنیوا  لعف  سفن  لاعتم  دنوادخ  لعف  تافـص  و  تسا ، وا  تاذ  رد  ریغت  ثودـح و  مزلتـسم  نآ _  ریغ  هچ 

.وا یتسه  تاذ و  تیعقاو 

یهانت هب  فصو  تیلباق  ددع و  زا  رتارف  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  تدایز  لباق  یهانتم و  يددـع و  یتقیقح  بتارم ، ياراد  تقیقح  . 3
.دشاب یم  یهانت  مدع  و 

.تسا لوقعم  ریغ  دننئابم _  الماک  تقیقح  ود  هک  لعف _  ملع و  نتسناد  مه  نیع  . 4

.درادن یحیحص  موهفم  نآ  ندوب  بتارم  ياراد  و  تسوا ، لعف  داجیا و  سفن  لاعتم  دنوادخ  هدارا  . 5

رگیدکی زا  ریغت "  " و جاهتبا "  " يانعم كاکفنا  هکنیا  هچ  تسا  لاحم  دوخ  يدوخ  هب  یتاذ  جاهتبا  يانعم  روصت  . 6
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نـالطب نیا  رباـنب  .تسا  تیلع  نوناـق  راـکنا  اـب  يواـسم  اـقیقد  هکلب  لاـحم ، نآ  ِندوب  یتاذ  هدوب ، يریغ  يریغت  ره  و  تسین ، نکمم 
.تسا حضاو  زین  جاهتبا  نتسناد  ریغت  زا  نوصم 

یهیدب .تسا  تسردان  نآ  نتفرگ  حلصا " ماظن  هب  ملع   " ای جاهتبا "  " يانعم هب  و  تسوا ، لعف  داجیا و  سفن  لاعتم  دنوادخ  هدارا  . 7
هک تسا  يزیچ  هدارا  لعف و  اما  تسین ، بلس  لباق  وا  زا  ناونع  چیه  هب  هدوب و  لاعتم  دنوادخ  تاذ  تفص  حلـصا ، ماظن  هب  ملع  تسا 

.ددرگ یم  بلس  وا  زا  یهاگ  دوش و  یم  هداد  تبسن  لاعتم  دنوادخ  هب  یهاگ 

تسردان و ثداح  هدارا  یتاذ و  هدارا  مسق  ود  هب  نآ  میـسقت  دـشاب و  یم  ثداح  وا و  لـعف  داـجیا و  سفن  لاـعتم  دـنوادخ  هدارا  . 8
.تسا لوقعمان 

هتفرگ و تروص  نافرع  هفـسلف و  ینابم  زا  تلفغ  اب  اما  تسا ، یحیحـص  ریـسفت  وا ، داجیا  هب  لاعتم  دنوادخ  هدارا  ریـسفت  هچ  رگا  . 9
ناونع چـیه  هب  نافرع  هفـسلف و  لها  رظن  رد  شنیرفآ  داـجیا و  یقیقح  ياـنعم  هنرگو  تسا ، هدـش  ناـیب  مـالک  لـها  یناـبم  اـب  قفاوم 

یم لیوأت  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  دنوادخ  دوجو  یلجت  روطت و  حشرت و  دلوت و  رودص و  يانعم  هب  نآ  تیعقاو  تسین و  هتفریذپ 
.ددرگ

: تسا هدمآ  نینچ  نافرع  هفسلف و  ینابم  زا  تلفغ  اب  زین  روبزم  باتک  زا  يرگید  ياج  رد 

هّیلزأف ...ًاّیلزأ  نوکی  نأ  لیحتـسی  ّیجراخلا  لـعفلا  وهو  هدارـإلا _  هب  ّقلعتی  نأ  نکمی  اـمو  ...دارملا  قّقحت  هّلع  یه  اـّمنإ  هدارـإلا  ّنإ 
(1) .ناضیقنلا عفترا  ّالإو  هثدحم  اهنوک  نّیعتی  اهعانتما  دنعو  هعنتمم ، هدارإلا 
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لاحم تسا _  یجراخ  لعف  ناـمه  هک  دوش _  عقاو  هدارا  قلعت  دروم  تسا  نکمم  هک  هچنآ  و...تسا  دارم  نتفاـی  ققحت  تلع  هدارا ،
.دیآ یم  مزال  نیضیقن  عافترا  هنرگ  دشاب و  ثداح  امتح  دیاب  هدارا  تسا و  عنتمم  هدارا  تیلزا  سپ  دشاب ، یلزا  تسا 

چیه ناشیا  رظن  رد  و  هدوب ، میدـق  یلزا و  لاعتم  دـنوادخ  هدارا  یتح  زیچ  همه  دوجو  ناـفرع  هفـسلف و  لـها  رظن  رد  هک  تسا  نشور 
رد هک  مه  يا  هدارا  نامه  یتح  هک  دش  نشور  زین  هراشا  دروم  باتک  دوخ  ياه  هتـشون  زا  هکنانچ  .درادن  دوجو  یقیقح  ثداح  ِزیچ 

.تسا هدشن  هتشاگنا  میدق  یلزا  يادخ  دوجو  تقیقح  زا  يا  هبترم  زج  تسا  هدش  مان  ثداح  اجنآ 

باتک رد  اما  دـشاب ، یم  ثداح  اقلطم  هدوب و  وا  لعف  تفـص  لاعتم  دـنوادخ  هدارا  تنـس ، باتک و  ناهرب و  ياـنبم  رب  دـیدرت  نودـب 
: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هدش و  هتسناد  دنوادخ  تاذ  تفص  ملع و  نامه  هدارا  زا  يا  هبترم  روبزم 

ًاقادـصم حلـصألا  ماظنلاب  ملعلا  عم  هدـّحتملا  یه  یتلا  اهبتارم _  ینـسأو  .لعفلا  هفـص  یه  هّنـسلاو ، باتکلا  یف  هدوهعملا  هدارـإلا  ّنإ 
(1) .تاذلا هفص  یه  ًاموهفم  هعم  هریاغتملا 

ملع اب  دحتم  قادصم  تهج  زا  هک  نآ _  بتارم  نیرتالاب  و  تسا ، لعف  تفـص  دوش  یم  هتخانـش  تنـس  باتک و  زا  هک  يا  هدارا  نآ 
.دشاب یم  تاذ  تفص  دراد _  تریاغم  نآ  اب  موهفم  تهج  زا  یلو  تسا  حلصا  ماظن  هب 

و:

.ملعلاک کلذو  دحاو ، مسا  هلعفل  فصوو  هنع  جراخ  اهـضعبو  تاذـلا ، نیع  اهـضعب  یتلا  بتارملا _  کلت  عیمجل  نوکی  دـق  ّهنإ  ّمث 
 _ هردقلا نم  هلزان  هبترم  ءایحإلا  ّنأل  ءایحإلاو  هردقلاک  کلذو  دراف ، ینعم  اهل  نوکی  دقو ال 
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(1) .هب ّصتخی  ًامسا  امهنم  دحاو  ّلکل  ّنأ  ّالإ  اهنم ، هیلاعلا  هبترملا  یه  هردقلاو  تاذلا _  نیع  یه  یتلا 

.ملع و دننام  دراد ، يدـحاو  مسا  دنـشاب  یم  لعف  فصو  تاذ و  زا  جراخ  یـضعب  تاذ و  نیع  یـضعب  هک  بتارم  نآ  یمامت  یهاگ 
تاذ نیع  تردـق  نآ  هک  تسا  تردـق  زا  يا  هلزان  هبترم  دوخ  ایحا  اریز  ایحا ، تردـق و  دـننام  درادـن  يدـحاو  يانعم  رگید  یهاـگ 

.دراد صوصخم  یمسا  ود  نآ  زا  کیره  و  تسا ، نآ  یلاع  هبترم  تردق  تسا و 

دنوادخ و لعف  ایحا ،"  " و تسوا ؛ ملع  زا  ریغ  لاعتم  دنوادخ  هدارا  هک  تسناد  دـیاب  دـش  نایب  هک  یتالاکـشا  رب  هوالع  دروم  نیا  رد 
.دشاب تسا  تیدحا  تاذ  میدق و  هک  تردق  زا  يا  هبترم  هک  تسا  لاحم  و  تسا ، ثداح  و  وا ، تردق  لامعا  لعف و  دراوم  زا  یکی 
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تیلولعم كالم  مهدزای : لصف 

یش ققحت  فرظ  هک  ینیعم  صخشت  حبـش و  رادقم و  ازجا و  ناکم و  نامز و  رد  ینعی  دوخ _  ِریغ  رد  تسا ، دوخ  هب  مئاق  هک  یتاذ 
هکنیا ضرف  دوش ، یمن  ققحم  دشاب _  یم  لیدـبت  رییغت و  بلـس و  لباق  یـش ء  تاذ  هب  تبـسن  امئاد  تسا و  ازجا  رادـقم و  ياراد  ِء 

ریغت و هنوگ  ره  روـصتو  دـنوش ، یمن  لدـتبم  وا  رب  تافـص  ءامـسا و  هدوـب ، لاـحم  اـتاذ  دـشابیم  یـصاخ  تلاـح  ياراد  یتاذ  ناـنچ 
.تسا دروم  یب  نآ  هب  تبسن  ینوگرگد 

لدبت و ِلباق  ِتافـص  ءامـسا و  قیداصم  رد  فلتخم و  تانیعت  رد  ققحت  لباق  و  هدوب ، ازجا  رادقم و  ياراد  یتاذ  لولعم  سکع ، رب  و 
دوجوم  " اب هریغ ،" یف  دوجوم   " و لولعم " ، " نیارباـنب .تسا  نآ  تیلولعم  تیآ  كـالم و  تیـصوصخ  نیمه  و  تسا ، تاذـلاب  ریغت 

.وا دوجو  تقیقح  زا  يا  هبترم  هن  دوب و  دناوت  وا  روهظ  هولج و  هن  و  وا ، لک  هن  دوب و  دناوت  وا  ءزج  هن  دراد ، یتاذ  نیابت  هسفنب " مئاق 

ای يا و  هولج  یقیقح  روط  هب  ار  لولعم  و  دهد ، یم  دنویپ  ار  قولخم  قلاخ و  لولعم و  تلع و  تاذ  نافرع ، هفسلف و  يرـشب و  فرعم 
تیلولعم كالم  هک  تسا  رادنپ  نیا  رب  و  دراگنا ، یم  تلع  دوجو  زا  یئزج  ای  يا و  هبترم 
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مدع لاعتم  دـنوادخ  دروم  رد  و  لولعم ، هب  تبـسن  نآ  یتاذ  لومـش  و  تلع ، يدوجو  هعـس  ، ِ تیلع كالم  و  دوجو ؛ رد  ِتیدودـحم 
.دشاب یم  لک  ءزج و  يانعم  نامه  اقیقد  هک  تسا  دوجو  ِتعسو  ای  بتارم  رد  نآ  یهانت 

زا ریـسفت  نیا  رب  تلاسر ، توبن و  نادناخ  یهلا و  یحو  نداعم  ملع  هسردم  زا  هدـش  رداص  صوصن  اب  ماگمه  ناهرب ، لقع و  بتکم 
تبـسن یگتـسویپ و  هنوگ  ره  زا  رتارف  هزنم و  ار  لاعتم  قلاخ  و  هدیـشک ، نالطب  طخ  لجوزع  دنوادخ  دروم  رد  لولعم  تلع و  يانعم 

هبترم تدـش  اـی  قـالطا و  اـی  لومـش و  ثیح  زا  تاـنئاک  هعومجم  ناونع  هب  ار  وا  دوجو  زگره  و  هدومن ، یفرعم  تاـقولخم  اـب  یتاذ 
.دریذپ یمن  يدوجو 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

(1) .لولعم هاوس  یف  مئاق  ّلک 

.تسا لولعم  دوخ ، ریغ  رد  مئاق  ِدوجوم  ره 

یفـسلف و ياـنعم  رب  نآ  لـمح  هک  دوشیم  مولعم  زین  دوشیم و  مولعم  ـالماک  قوـف  تیاور  ياـنعم  میداد  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوـت  اـب 
قلاخ و لولعم و  تلع و  ياـنعم  تقیقح  راـکنا  اـب  يواـسمو  هدوب  یحو  لـقع و  ترورـض  فـالخ  رب  يدوجو ، تدـحو  یناـفرع و 

.دشابیم لک  ءزج و  يانعم  هب  نآ  لیوأت  و  قولخم ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زین 

نع ءدـتبم  ّلک  زجعل  هل ، ءادـتبا  نأ ال  یلع  لیلد  مهایإ  هؤادـتباو  مهتّینیأ ، هتقرافم  مهاّیإ  هتنیاـبمو  مهنیبو ، هنیب  ًاـباجح  قلخلا  هللا  قلخ 
تاودألا هداهشل  هیف ، هادأ  نأ ال  یلع  لیلد  مهاّیإ  هؤاودإو  هریغ ، ءادتبا 
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(1) .نیّداملا هقافب 

رب لیلد  ناشیا  دوجو  هب  وا  نداد  ءادـتبا  قلخ و  زا  دـنوادخ  یتاذ  ییادـج  و  تسا ، قولخم  قلاـخ و  نیب  باـجح  دوخ  یهلا  شنیرفآ 
هکنیا .تسا و  ناوتان  زجاع و  ریغ  دوجو  هب  ندومن  ادتبا  زا  ییادـتبا  ياراد  ِدوجوم  ره  اریز  دـشابن ، ییادـتبا  ار  وا  دوخ  هک  تسا  نیا 

يدـنمزاین رب  هاوگ  تاودا  ِدوجو  اریز  درادـن ، دوجو  یتادا  وا  ِدوخ  رد  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  تسا  هداد  رارق  تاودا  ياراد  ار  اـهنآ 
.دشاب یم  اهنآ  ناگدنراد 

: دنیامرف یم  و 

دقو هفصوتسا  نم  هللا  لهج  دقف  هاوس ، امل  دیدحت  هرویغو  هقلخ  نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح ، هتاذو  میهفت ، هلاعفأو  ریبعت  هؤامـسأف 
: لاق نمو  هتّقو ، دقف  یتم ؟ لاق : نمو  هّللع ، دقف  مل ؟ لاق : نمو  ههّبش ، دقف  فیک ، لاق : نمو  ههنتکا ، نم  هأطخا  دقو  هلمتـشا  نم  هادعت 

هأّزج نمو  هأّزج ، دقف  هایاغ  نمو  هایاغ ، دقف  هاّیغ  نمو  هاّیغ ، دقف  یّتح َم ، لاق : نمو  هاّهن ، دـقف  یلا َم ؟ لاق : نمو  هنّمـض ، دـقف  یف م ؟
(2) .هیف دحلأ  دقف  هفصو  نمو  هفصو ، دقف 

هزادنا دح و  رد  شندوب  قلخ  ریغ  تقیقحو  قلخ ، زا  شنتسناد  ادج  وا  هنک  و  تقیقح ، وا  تاذ  و  میهفت ، وا  لاعفا  و  ریبعت ، وا  يامسا 
بلاط سک  ره  و  هتفگن ، وا  زا  نخس  دزیمآرد  قلخ  اب  ار  وا  سک  ره  و  هتخانـشن ، ار  وا  دبلط  وا  فصو  سک  ره  .تسوا  ریغ  نتـسناد 

.تسا هتفر  اطخ  رب  دشاب  وا  دوجو  هنک  تخانش 

قوـلخم لوـلعم و  ار  وا  دـشاب  وا  تلع  يوجتـسج  رد  سک  ره  و  هتـسناد ، ریغ  هیبـش  ار  وا  تسا ؟ هنوـگچ  دـنوادخ  دـیوگ : سک  ره 
ازجا ياراد  ار  وا  تاذ  دسرپ  وا  ناکم  زا  سک  ره  و  هتسناد ، نامز  تقو و  ياراد  ار  وا  دسرپ  وا  دوجو  نامز  زا  سک  ره  و  هتـشادنپ ،

دراگنا دودحم  ار  وا  سک  ره  و  هتشاگنا ، ریداقم  دودح و  ياراد  ار  وا  دیوج  دوجو  دودح  وا  يارب  سک  ره  و  هتسناد ،
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هدش دحلم  دـناد  فصو  لباق  ار  وا  سک  ره  و  هتـشادنپ ، فصو  لباق  ار  وا  دـناد  يزجتم  ار  وا  سک  ره  و  هتـسناد ، ازجا  ياراد  ار  وا 
.تسا

يزجتم تاذ  دروم  رد  اهنت  مدع  هکلم و  دننام  فصو ، تیفیک و  تیاهن و  تیاغ و  تلع و  ناکم و  نامز و  زا  لاؤس  تحص  هک  ارچ 
.تسا لطاب  اتوبث  ددع  رادقم و  زا  یلاعتم  تاذ  هب  نآ  تبسن  و  تسا ، قولخم  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زین  و 

(1) .اهرئاظن یلإ  هلآلا  ریشتو  اهسفنأ ، تاودألا  ّدحت  اّمنإ  عم ، هبراقت  الو  نیح ، هلمشت  الو  یتم ، هتّقوت  الو  ...دق  هیندت  الو  ذم ، هبّیغت  ال 

تالآ و تسین ، هار  وا  لالج  تحاس  هب  ار  تیعم  دوش ، یمن  وا  لماش  نآ "  " و نیح " ، " دـنک یمن  نامز  ياراد  ار  وا  یک "  " و زا " "
.دنشاب یم  دوخ  لاثما  دوخ و  رگ  نایب  اهنت  تاودا 

هکنیا هچ  .دـشاب  هدـیرفآ  ار  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  هتـشادن و  یلزا  دوجو  هک  دـناد  یم  يزیچ  نآ  ار  قولخم  لولعم و  یحو ، ناـهرب و 
: دیوگ یم  نافرع  هفسلف و  اما  .درک  دوجوم  ناوت  یمن  دشاب  هتشاد  دوجو  هک  ار  يزیچ  هدوب و  لاحم  لصاح  لیصحت  تسا  یهیدب 

یمن دوخ  تلع  تاذ  زا  جراـخ  نآ  دوجو  هتـشاد و  دوجو  هتـسویپ  تلع  دوجو  اـب  هدوبن و  مودـعم  زگره  هک  تسا  يزیچ  نآ  لولعم 
.دشاب

دـشابن رگید  زیچ  ِدوجو  زا  جراخ  هک  يزیچ  اریز  تسا  تسردان  يریـسفت  لولعم  دوجو  هراـبرد  ریـسفت  فیرعت و  نیا  تسا  یهیدـب 
.نآ شنیرفآ  هب  هن  تسا  دوجوم  لک  دوجو  اب  و  نآ ، لولعم  هن  تسا  نآ  ءزج 

: دسیونیم هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک

هیف ًاقّقحتمو  هریغب  ًامئاق  ناک  هتاذ ، نیع  هدوجو  نکی  مل  اذإ  دوجوملا  ّنإ 

408 ص :

.1/125 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 444 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_408_1
http://www.ghaemiyeh.com


مئاقلا وه  لب  هیلع ، ًادـمتعمو  هاوس  یف  ًامئاق  سیل  وهف  ًالولعم ، نوکی  ـال  اـم  نأـب  وه ، هضیقن  سکعو  ًـالولعم _  يأ  هیلع _  ًادـمتعمو 
(1) .هریغ نع  ّینغلا  هتاذب 

نیا ضیقن  سکع  و  تسا ، لولعم _  ینعی  ریغ _  رب  دـمتعم  ریغ و  رد  ققحتم  ریغ و  هب  مئاق  دـشابن  شتاذ  نیع  دوجو  يدوجوم  رگا 
.(2) تسا ریغ  زا  زاین  یب  هکلب  تسین  ریغ  رب  دمتعم  ریغ و  رد  مئاق  دشابن  لولعم  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  هیضق 

: لاکشا دقن و 

هفـسلف و اذـل  دـشاب  يزیچ  تاذ  نیع  تسین  نکمم  زگره  درادـن و  تاذ  هکلب  تسا  یناـث  لوـقعم  یلقع و  مـکح  هـک  دوـجو "  . " 1
دح و تیهام و  دنوادخ  دوجو  : " دیوگب هک  دنک  ریسفت  هنوگ  نیا  ار  دنوادخ  يارب  دوجو  ِندوب  تاذ  نیع  تسا  هدش  روبجم  نافرع 

: هکنیا هچ  درادن  حیضوت  هب  يزاین  ریسفت  نیا  نالطب  هک  تسا ." ءایشا  لک  یهانتمان و  قلطم و  هتشادن و  یهانت 

یجراخ تاذ  هن  تسا  یلقع  يرما  یناث و  لوقعم  هک  دوجو  تقیقح  سفن  هن  دـندوجوم  هک  دنـشاب  یم  ییایـشا  زین  ءایـشا  لک  ـالوا :
نامه یهانت ، مدع  ای  یهانت  ضرف  لباق 

409 ص :

.18 مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
يدوخ هب   ) اهتاذل دوجو ، تقیقح  تسا ؛ دوجو  تقیقح  سفن  یجراخ ، تیعقاو  هک : تسا  یفسلف  هدیقع  نیا  نخس ، نیا  يانبم  - . 2

، تیلولعم كالم  انعم و  درادـن ؛ لاـعتم ) دـنوادخ  تاذ  = دوجو تقیقح   ) تلع تاذ  زا  جراـخ  يدوجو  لولعم ، تسا ؛ دوجوم  دوخ )
هلاقم هیشاح ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یضترم ، يرهطم ، 1/38 ؛ رافسا ، هب : دینک  عوجر   ) .تسا نتشاد " دوخ  ریغ  رد  دوجو  "

.میا هداد  حیضوت  اهراب  ار  دراوم  نیا  یمامت  نالطب  ...و .) متفه ،
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تاذ الصا  تسا و  یناث  لوقعم  لقع و  مکح  هک  ناکما  تقیقح  هن  دننکمم  يایشا  مه  زاب  دوجولا  نکمم  يایـشا  همه  الثم  هک  روط 
.ترارح يدیفس و  تقیقح  هن  دنشاب  یم  مرگ  ای  دیفس  يایشا  مه  زاب  مه  يور  مرگ  ای  دیفس  يایشا  همه  زین  و  درادن ، یجراخ 

حضاو نآ  ندوب  طلغ  مینکن  هحماسم  رب  لمح  ار  ناشترابع  رگا  دشابیم  شتاذ  نیع  لاعتم  دنوادخ  دوجو  دنیوگیم : هک  یناسک  ایناث :
لـباقتم و مدـع  دوجو و  اـب  هک  تسا  نیا  زا  رتارف  یلاـعت  يراـب  تاذ  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  دروـم  نیا  رد  حیحـص  ریبـعت  تسا و 

.دشاب شجنس  تبسن و  لباق  یناکما 

زا و  تسا ، یجراخ  ینیع و  قیاقح  فاصوا  زا  و  تاـیمک ، یتاذ  فصو  و  یناـث ، لوقعم  یهاـنت " مدـع  یهاـنت و   " هک تسناد  دـیاب 
موهوم تقیقح  هچ   ) تقیقح کی  سفن  یهانت ، مدع  ای  یهانت  فصو  رگا  نیا  ربانب  دریگ ؛ یم  تأشن  اهنآ  رد  يدایز  یمک و  روصت 

: دمآ یم  مزال  رما  هس  نیا  زا  یکی  هفسلف  لوصا  ربانب  دوب ، یم  نآ ) ریغ  هچ  دشاب و  دوجو 

یفصو ود  ره  یهانت ،" مدع  یهانت و   " هک تسا  یتروص  رد  نیا  و  ، ) یهانتمریغ مه  دنشاب و  یهانتم  مه  تقیقح  نآ  قیداصم  .فلا 
.تسا نیضیقن  عامتجا  مزلتسم  نیا  و  دنشابن ،) تقیقح  نآ  زا  كاکفنا  لباق  و  هدوبن ، تقیقح  نآ  رب  دئاز 

هب رما  نیا  و  دـشابن ) تقیقح  نآ  رب  دـئاز  فصو  یهانت "  " اهنت هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و   ) دنـشاب یهاـنتم  طـقف  قیداـصم  نآ  .ب 
.دزاس یم  مدهنم  ار  نافرعو  هفسلف  لها  تاداقتعا  ساسا  هدرک و  ضقن  ار  لالدتسا  زا  ضرغ  تحارص 

دئاز فصو  یهانت " مدع   " اهنت هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و   ) دنشاب یهانتمان  طقف  تقیقح  نآ  قیداصم  یمامت  .ج 
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ناهرب ياضتقم  فالخ  زین  تهادب و  ترورض و  فالخ  یهانتم ، دودحم و  يایـشا  دوجو  یفن  هکنیا  لاح  و  دشابن .) تقیقح  نآ  رب 
.تسا یلاعت  يراب  ياوسام  تیقولخم  دروم  رد  یحو  و 

یم لاحم  ءایـشا  زا  دوجو  بلـس  رگید  دندوب ، یم  دوجو  لصاتم  تقیقح  نیع  یجراخ  يایـشا  درادنپ  یم  هفـسلف  هکنانچ  رگا  اثلاث :
تهادب فالخ  لاعتم  دنوادخ  ياوسام  ندوب  مدع  دوجو و  لباق  تیقولخم و  راکنا  هک  یلاح  رد  دوبن ، مدع  لباق  يزیچ  چیه  دـش و 

.تسا ینید  ترورض  راکنا  یلقع و 

: اریز تسا  موهوم  لطاب و  دنوادخ ، تاذ  ندوب  یهانتمان  هب  داقتعا  اعبار :

.تسا یتاذ  لاحم  یهانتمان  عوضوم  ققحت  فلا )

.تسا دادتما  ازجا و  ياراد  تاذ  یهانت ، مدع  یهانت و  هب  فاصتا  لباق  عوضوم  ب)

.تسین دوجو  بوجو  كالم  یهانت ، مدع  ج )

ریغ زین  و  دودحم ، يایـشا  یقیقح  دوجو  راکنا  ینعی  دش _  هتفگ  هک  یلطاب  هجیتن  ود  هب  نافرع ، هفـسلف و  لها  هک  دنامن  یفخم  هتبلا 
یم تاذلاب  مدع  لباق  ریغ  يدبا و  یلزا و  ار  زیچ  همه  و  هدرمش ، ماهوا  ار  دنوادخ  ياوسام  دوجو  هدوب ، مزتلم  ءایشا  ندوب  مدع  لباق 

: دیوگ یم  هتسناد و  لاحم  ار  یلاعت  قح  تیقلاخ  اردصالم  هکنانچ  دنناد 

هراوطأو دوجولا  وه  دوجوملا  لب  هتضافإو ، ریغلا  ریثأتب  ًادوجوم  ریـصی  نأ  نکمی  هسفن ال  ّدح  یف  ًادوجوم  الو  ًادوجو  نوکی  ام ال  ّنإ 
: ًارعش لیق  امک  ...هؤاحنأو  هنوؤشو 

شیوخ لامک  ردنا  دوجو 

تسا يراس 

يرابتعا روما  اه  نیعت 

(1) تسا

411 ص :
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اهنت دوجوم  هکلب  دوش ، دوجوم  ریغ  هضافا  ریثأت و  هب  هک  تسین  نکمم  زگره  دوجوم ، هن  دـشاب و  دوجو  هن  دوخ  يدوخ  هب  هک  هچنآ 
: تسا هدش  هتفگ  رعش  نابز  هب  هکنانچ  .تسا  نآ  نوگانوگ  ياه  تروص  نوؤش و  راوطا و  دوجو و  ِدوخ 

شیوخ لامک  ردنا  دوجو 

تسا يراس 

يرابتعا روما  اه  نیعت 

تسا

: تسا هدمآ  دارملا " فشک  تاقیلعت   " رد و 

هآرم دّیقملاو  قلطملا  نم  دـحاو  ّلک  ...هلالظ  ّیئامـسألاو  ّیجراخلاو  ّینهذـلا  دوجولاو  .هناحبـس  ّقحلا  وه  وه  وه  ثیح  نم  دوجولا 
(1) .هجوب رخآلل 

قلطم و دوجو  ...دنتسه  نآ  ياه  هیاس  ییامـسا  یجراخ و  ینهذ و  دوجو  و  تسا ، هناحبـس  قح  نامه  شدوخ  تاذ  ثیح  زا  دوجو 
.تسا يرگید  رگنایامن  یهجو  زا  مادکره  دیقم 

: دسیون یم  ممهلا " دمم  "

(2) .تسا یمرگرس  يارب  ناکما  رد  ثحب  و  تسا ، بوجو  تسا  دوجو  راد  رد  هچ  نآ  يرگنب  تقد  هب  نوچ 

دمص بجاو و  دوب  تسه و  دوجو  کی  نوچ 

(3) !؟ تسیچ هناسف  نانخس  همه  نیا  نکمم  زا 

: دسیون یم  میکح " فراع و  هاگدید  زا  تدحو   " هلاسر

هب مئاق  همه  همه و  مویق  همه و  رب  مئاق  تادوجوم و  همه  لصا  دوجو  و  تسا ، هتاذـل  بجاو  تسین  مدـع  دوجو و  لـباق  نوچ  دوجو 
(4) .دنتسه وا 

: دسیون یم  دارملا " فشک  تاقیلعت  "

هلاحتسال ًاقلطم ، مدعلل  لباق  ریغ  ّهنأ  امک  ًاقلطم ، لوعجم  ریغ  دوجولاف 
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.433_432 دارملا ، فشک  تاقیلعت  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 1
.107 مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2

.1/72 یلمآ ، هداز  نسح  راثآ  رثآم  - . 3
.80 میکح ، فراع و  هاگدید  زا  تدحو  نسح ، هداز ، نسح  - . 4
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(1) .هریغ یلإ  هبالقناو  هسفن  نع  ءیشلا  كاکفنا 

دوخ تقیقح  زا  يزیچ  تسا  لاحم  هک  ارچ  دـشاب ، یمن  زین  مدـع  لباق  الـصا  هک  روطنامه  تسین ، لعج  لباق  ناونع  چـیه  هب  دوجو ،
.ددرگ لیدبت  دوخ  ریغ  هب  هدش و  ادج 

، دـشاب نآ  یتسه  تاروطت  زا  يروطت  نوؤش و  زا  ینأش  تلع و  تاذ  رد  ققحتم  هک  تسین  نیا  لولعم  ندوب  ریغ  هب  مئاـق  ياـنعم   . 2
ار دوخ  شیوخ  تیشم  هبو  هدماین  دیدپ  دوخ  يدوخ  هب  لولعم  هدومن و  داجیا  ار  لولعم  تلع  هک  تسا  نیا  نآ  حیحـص  يانعم  هکلب 
( قولخم  ) یقیقح ِلولعم  و  قلاخ )  ) هدنهد دوجو  تلع  تاذ  نیب  یتاذ  دـنویپ  طبر و  هنوگ  ره  تسا  یهیدـب  .تسا  هتـشادن  هگن  یقاب 

قولخم لولعم و  هن  تسا  نآ  ءزج  دـشاب ، هتـشادن  ققحت  نآ  زا  جراخ  و  هدوب ، يرگید  تانوؤش  زا  ینأـش  هک  يزیچ  .تسا و  لاـحم 
.نآ

زاین یب  ینغ و  تلع  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  هنوگچ  رگید  تسا ، تلع  تاذ  رد  ققحتم  لولعم  هک  دشاب  نیا  تیلولعم  يانعم  رگا   . 3
تاذ رد  ققحتم  هدوبن و  جراخ  وا  یتسه  زا  هک  دشاب  ییاهزیچ  زا  زاین  یب  ینغتسم و  يزیچ  تسا  نکمم  رگم  دشاب ، یم  دوخ  ریغ  زا 

هک يزیچ  دروم  رد  ریغ ، هب  جاـیتحا  ناـکما و  نتـشاد و  داـعبا  مجح و  ندوـب و  يزجتم  تیدودـحم و  هکنیا  رب  اـفاضم  دنـشابیم !؟ وا 
.دشاب یم  لئاسم  نیرت  یهیدب  زا  تسا  ققحتم  وا  نمض  رد  رگید  يزیچ 
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تسین ءایشا  نیع  لاعتم  دنوادخ  ملع  مهدزاود : لصف 

اب یهلا  تاذ  تینیع   " يانعم هب  زین  ار  دنوادخ  تاذ  ندوب  ملاع  و  هتـسناد ، دوجو  يانعم  هب  ار  ملع  نافرع ، هفـسلف و  يرـشب و  هشیدنا 
ار دـنوادخ  تاذ  رد  نآ  یلزا  روضح  هدرک و  راکنا  ار  ملاع  ثودـح  دـناد ، یم  زیچ " همه  هب  تبـسن  وا  تاذ  يریگارف   " ای و  ایـشا "

.درامش یم  دنوادخ  ملع  سفن 

: تسا هدمآ  همان " یهلا   " باتک رد 

(1) .مأوت ملع  هکلب  وت  مولعم  هک  مشابن  رضاح  هنوگچ  یهلا ،

: دسیون یم  هللا "  ءاقل   " هلاسر

رثکأو ءافرعلا  نم  هفئاط  هآر  امک  هعم  داّحتالاب  لب  كردم  وه  امب  كردملا  ءیشلا  کلذ  هقیقح  لانی  نأب  وه  ءیـش  ّلک  كاردإ  ّنإ 
(2) .نوقّقحملاو نیئاشملا 

نییئاـشم و رثکا  اـفرع و  زا  یهورگ  رظن  رباـنب  هکلب  دوش ، هدیـسر  كردـم  یـش ء  نآ  تقیقح  هب  هک  تسا  نیا  هب  يزیچ  ره  كاردا 
.دوش لصاح  داحتا  نآ  اب  هک  تسا  نیا  هب  نیققحم 

: دسیون یم  و 

414 ص :
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اب یهلا  تاذ  تینیع   " يانعم هب  زین  ار  دنوادخ  تاذ  ندوب  ملاع  و  هتـسناد ، دوجو  يانعم  هب  ار  ملع  نافرع ، هفـسلف و  يرـشب و  هشیدنا 
ار دـنوادخ  تاذ  رد  نآ  یلزا  روضح  هدرک و  راکنا  ار  ملاع  ثودـح  دـناد ، یم  زیچ " همه  هب  تبـسن  وا  تاذ  يریگارف   " ای و  ایـشا "

.درامش یم  دنوادخ  ملع  سفن 

: تسا هدمآ  همان " یهلا   " باتک رد 

(1) .مأوت ملع  هکلب  وت  مولعم  هک  مشابن  رضاح  هنوگچ  یهلا ،

: دسیون یم  هللا "  ءاقل   " هلاسر

رثکأو ءافرعلا  نم  هفئاط  هآر  امک  هعم  داّحتالاب  لب  كردم  وه  امب  كردملا  ءیشلا  کلذ  هقیقح  لانی  نأب  وه  ءیـش  ّلک  كاردإ  ّنإ 
(2) .نوقّقحملاو نیئاشملا 

نییئاـشم و رثکا  اـفرع و  زا  یهورگ  رظن  رباـنب  هکلب  دوش ، هدیـسر  كردـم  یـش ء  نآ  تقیقح  هب  هک  تسا  نیا  هب  يزیچ  ره  كاردا 
.دوش لصاح  داحتا  نآ  اب  هک  تسا  نیا  هب  نیققحم 

: دسیون یم  و 
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(1) .هّرذ لاقثم  هملع  نع  بزعی  مل  ّیقارشإ ، ّيروضح  هاوس  امب  هملع  ّنأل  یلاعت ، ّقحلا  ملع  وهو  ّالإ  دوجوم  نم  ام  ّهنإ 

÷ .تسین جراخ  وا  ملع  زا  ياهّرذ  چیه  تسا و  یقارشا  يروضح  شیاوس  امب  وا  ملع  اریز  تسا ، یلاعت  ّقح  ملع  هنیعب  يدوجوم  ره 

یم هداهن و  ملع "  " ار نآ  مان  و  هتـسناد ، عنام  الب  تیدـحا  تاذ  رد  ار  تایدام  ماسجا و  همه  روضح  همکحلا " هیاهن  هقیلعت   " باـتک
: دسیون

دوجوملل روضح  ال  ّهنأب : لاکـشإلاو  .ّيّدام  دوجوم  ّهنأ  امب  ّيّداملا  دوجوملاب  هقّلعت  نکمیف  ًاّیروضح  ًاـملع  مولعملاـب  هّلعلا  ملع  اـّمأو 
(2) .ضیفملا لعافلل  اهروضح  یفانت  ضعب ال  نع  اهضعب  هئازجأ  هبوبیغ  ّنأب  عفدنم  ملاعلل ؟ ًارضاح  نوکی  فیکف  هسفنل  ّيّداملا 

هک لاکـشا  نیا  .دریگب و  قلعت  شندوب  يداـم  نیع  رد  مه  يداـم  دوجوم  هب  یتـح  هک  تسا  نکمم  لوـلعم ، هب  تلع  يروـضح  ملع 
نیا خـساپ  دـشاب ؟ رـضاح  ملاع  يارب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  درادـن  روضح  مه  شدوخ  يارب  یتح  يدام  دوجوم  دوش : هتفگ 

.درادن ضیفم  لعاف  يارب  نآ  روضح  اب  تافانم  رگید ، یضعب  زا  يدام  دوجوم  يازجا  زا  یضعب  ندوب  بیاغ  هک  تسا 

: زین و 

، ضیفملا هلعاف  نع  هتبوبیغ  مزلتـسی  هتاذ ال  نع  ّيّداملا  ءیـشلا  هبوبیغ  ّنإو  مزـال ، ریغ  ریغلاـب  ّيروضحلا  ملعلا  یف  مولعملا  دّرجت  ّنإ 
ّالإ کلذ  ّمتی  الو  هملکلا ، ینعم  مامتب  هب  هطیحمو  هیلع  هنمیهم  یهف  هّلعلاب  طبرلا  نیع  اـّلإ  سیل  ًادّرجم  وأ  ناـک  ًاـّیّدام  لولعملاو  فیک 

(3) .اهدنع هروضحب 

416 ص :

.199 هللا ،  ءاقل  یف  هدرفنم  هلاسر  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 1
.352 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 2
.395 همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - . 3
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زا هک  تسین  نیا  مزلتـسم  شدوخ ، زا  يدام  یـش ء  ندوب  بیاغ  و  دشاب ، درجم  مولعم  هک  تسین  مزال  ریغ  هب  يروضح  ملع  دروم  رد 
؛ تسین يرگید  زیچ  تلع  هب  طـبر  نیع  زج  درجم _  هچ  دـشاب و  يداـم  هچ  لوـلعم _  هکنیا  هچ  دـشاب ، بیاـغ  مه  شـضیفم  لـعاف 
رد لولعم  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  رما  نیا  و  تسا ، لولعم  هدـنرادربرد  طیحم و  طلـسم و  هملک _  يانعم  مامت  هب  تلع _  نیاربانب ،

.دشاب هتشاد  روضح  تلع  تاذ 

هکنیا زا  رظن  فرص  اب  رگید _ " یتاذ  رد  تاذ  کی  دوجو  روضح و   " يانعم هب  ملع  ریسفت  ناهرب ، یحو و  بتکم  رد  هک  یلاح  رد 
لقع رظن  زا  و  تسین ، لوقعم  هکلب  هتفریذپ  تسا _  دوجو  تدحو  و  لوقعم ، لقاع و  داحتا  و  ءازجا ، لک و  تدحو  هب  نآ  تشگزاب 

دوجو و روضح و  هب  طورـشم  یتح  ملاـع  دوجو  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ملع  هدوب و  دوجو  يادـتبا  ياراد  ثداـح و  ءایـشا  همه  یحو  و 
: دشاب یلاعت  يراب  سدقا  تاذ  رد  اه  نآ  دوجو  روضح و  نیع  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسین  مه  نآ  شنیرفآ 

فیک ناک  ول  نأ  نکی ، مل  يذلا  ءیشلا  هللا  ملعیأ  هتلأس  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  نع  راّشب ، نب  نیـسحلا 
؟ نوکی ناک 

َْول : > رانلا لهأل  لاقو  نُولَمْعَت . >  ُْمْتنُک  ام  ُخِْسنَتْسَن  اَّنُک  اَّنِإ   > ّلجو ّزع  لاق  ءایشالا ، نوک  لبق  ءایـشألاب  ملاعلا  وه  یلاعت  هللا  ّنإ  لاق :
ُحِّبَُـسن ُنَْحن  َءامِّدلا َو  ُکِفْـسَی  اهیف َو  ُدِسُْفی  ْنَم  اهیف  ُلَعْجَت  َأ  : > تلاق اّمل  هکئالملل  لاقو  َنُوبِذاَکل > ْمُهَّنِإ  ُْهنَع َو  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر 

كرابتف اهقلخی ، نأ  لبق  ًامیدـق  ءایـشألل  ًاقباس  هملع  ّلجو  ّزع  هللا  لزی  ملف  نوُمَْلعَت . > ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُـقن  َكِدْـمَِحب َو 
(1) .ًاریصب ًاعیمس  ًاملاع  لزی  مل  اّنبر  کلذک  ءاش ، امک  اهل  قباس  اهب  هملعو  ءایشألا  قلخ  ًاریبک ، ًاّولع  یلاعتو  اّنبر 

رگا هک  دناد  یم  تسا  هدوبن  زگره  هک  ار  يزیچ  لاعتم  دنوادخ  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دـیوگ  راشب  نب  نیـسح 
!؟ دوب هنوگچ  دوب  دوجوم 

417 ص :

.79  _ 4/78 راونألا ، راحب  137 ؛  _ 136 دیحوت ، 1/118 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
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یم ماجنا  امش  ار  هچنآ  میتشون  یم  ام  : " دیامرف یم  دوخ  تسا ، ملاع  اهنآ  هب  ءایـشا  دوجو  زا  لبق  یلاعت  دنوادخ  دندومرف : ترـضح 
". دیداد

غورد ناشیا  دندرگ و  یم  زاب  دندوب  هدش  یهن  نآ  زا  هک  هچنآ  هب  دنوش ، هدنادرگ  زاب  ناشیا  رگا  : " دیامرف یم  خزود  لها  هرابرد  و 
یم يزیر  نوخ  دـنک و  یم  داـسف  هک  یهد  یم  رارق  ار  یـسک  نآ  رد  اـیآ  : " دـنتفگ هک  هاـگ  نآ  دومرف  هکئـالم  هب  و  دـنیوگ ." یم 

". دیناد یمن  امش  هک  ار  ییاهزیچ  مناد  یم  نم  دومرف : مییوگ ؟ حیبست  وت  سیدقت  دمح و  هب  ام  هکنیا  لاح  و  دیامن ،

تسا رتارف  ام و  راگدرورپ  تسا  هزنم  .دشاب  یم  میدق  اهنآ  قلخ  زا  شیپ  تسا و  هدوب  ءایـشا  زا  لبق  الزا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ملع  سپ 
ملاع و الزا  ام  راگدرورپ  هنوگنیا  .دومرف  هدارا  هک  هنوگناـمه  تساـهنآ  زا  شیپ  اـهنآ  هب  شملع  دـیرفآ و  ار  ءایـشا  .یگرزب  يرتارف 

.تسا ریصب  عیمس و 

هفسلف اما  .دشاب  یمن  زین  بتارم  ياراد  يددع و  يزجتم و  یتقیقح  و  تسین ، یلاعت  كرابت و  وا  تاذ  زج  يزیچ  لاعتم  دنوادخ  ملع 
اضرلا یسوم  نب  یلع   " باتک رد  هکنانچ  دنک  یم  میسقت  میدق  ثداح و  هب  هتسناد و  بتارم  ياراد  ار  دنوادخ  ملع  يرشب  تفرعم  و 

: تسا هدمآ  هیهلالا " هفسلفلا  مالسلا و  هیلع 

تاذـلا نیع  هّیلزـألا  هتبترم  نوکت  لازی _  ـال  اـمیف  ثداـح  اهـضعبو  ّیلزأ ، طیـسب  اهـضعب  بتارم _  هل  يذـلا  ّيدوجولا  لاـمکلا  ّنإ 
(1) .ملعلاک کلذو  نکمملا ، لعفلا  نیع  هثداحلا  هتبترمو  هبجاولا ،

یلزا یگـشیمه و  روـط  هب  رگید  یخرب  دـنا و  یلزا  طیـسب  بتارم  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا _  بتارم  ياراد  هک  يا  يدوـجو  لاـمک 
.ملع دننام  دشاب ، یم  تسا  نکمم  هک  یلعف  نیع  شثداح  هبترم  و  تسادخ ، تاذ  نیع  شا  یلزا  هبترم  دنشاب _  یم  ثداح 

: زا دنترابع  مالک  نیا  تالاکشا  یخرب 

يدوجو تالامک  بتارم  هعومجم  لاعتم  دنوادخ  تاذ  . 1

418 ص :

.55 هیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  - . 1
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رادقم و قیرفت و  عمج و  زا  هزنم  یلاعت  كرابت و  وا  يازجا  رادقم و  زا  یلاعتم  تاذ  دنیوا و  قولخم  تالامک ، هعومجم  هکلب  تسین 
و تسا ، دودـحم  قوـلخم و  يزجتم و  يددـع و  یتـقیقح  بتارم ، ياراد  تقیقح  تـسا  یهیدـب  .دـشاب  یم  لاـمک  صقن و  ددـع و 

.دشاب یم  نآ  اب  نئابم  نآ و  قلاخ  لاعتم  دنوادخ 

عامتجا یتح  هک  نافرع  هفـسلف و  يانبم  رب  رگم  دـشاب ، ثداح  لزا  رد  هک  تسین  لوقعم  و  یلزا ، ای  تسا و  ثداـح  اـی  يزیچ  ره  . 2
(1)! دناد یمن  لاحم  مه  ار  نیضیقن 

.درادن ثداح  هبترم  تسین و  وا  یلاعتم  تاذ  زج  يزیچ  لاعتم  دنوادخ  ملع  . 3

.دشاب يرگید  نیع  ود  نآ  زا  یکی  تسین  نکمم  زگره  دننیابتم و  تقیقح  ود  لعف "  " و ملع " . " 4

.دراد تافانم  نآ  ندوب  لعف  لصا  اب  نآ  تیلزا  هب  داقتعا  تسا و  ثداح  اقلطم  لعف ،" . " 5

419 ص :

یتلا هروصلا  یف  هّیجراخلا  تاذلا  نیع  ینعی  دحاولا  ءیشلا  ّنإ  يرظنلا  لقعلا  ههج  نم  ّهنأ  وه  مالکلا  هصالخ  دنیوگ : هک  نانچ  - . 1
عمجم تاذلا  ّنأ  دوهـشلاو  فشکلا  مکح  وه  يذلاو  یلقعلا  مکحلا  قوف  وه  يذلا  رظنلا  اذه  یف  نکلو  هلولعم ، نوکت  هّلع ال  نوکت 

، ممهلا دمم  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  !«. ) هلولعمو هّلع  نوکت  ...يرابلا  تاذ  ّنإ  ...نیـضیقنلا  هعماجو  نیدضلاب ، هفـصّتمو  دادـضألا ،
(. 493
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تافص اب  لاعتم  دنوادخ  تبسن  مهدزیس : لصف 

تافص تاذ و  تینیع   " ای و  تاذ ،" رب  تافص  تدایز   " زا نخس  سپس  هتسناد ، تافص  ياراد  تاذ  ار  لاعتم  دنوادخ  يرشب  هشیدنا 
ياراد هک  یتاذ  هن  تسا ، تردق  ملع و  تاذ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  یحو  بتکم  تفرعم  اما  دروآ ، یم  نایم  رد  وا "

فصتم تاذ  تسا  یهیدب  .تسا  یفتنم  اعوضوم  وا  تردق  ملع و  تاذ و  تدایز  ای  تینیع  زا  نخـس  اذل  دشاب ، تردق  ملع و  تفص 
، ازجا رادقم و  زا  یلاعتم  تاذ  الباقتم  و  هدوب ، مدع  دوجو و  ناصقن و  هدایز و  لباق  ضعبتم و  يزجتم و  تیفیک ، ياراد  تفـص و  هب 
ود احوضو  تفـص  تاذ و  هکنیا  هچ  تسا ، تافـص  هب  فاـصتا  تیلباـق  زا  رتارف  و  نتـشادن ،" نتـشاد و   " زا یلاـعتم  دوخ  يدوخ  هب 

هکنیا ضرف  اب  هتبلا  و  درک ، ضرف  رگید  یتلاح  تفـص و  رب  ناوت  یم  ار  یتفـص  ياراد  تاذ  ره  هک  انعم  نیدـب  زیچ ، کی  هن  دـنزیچ 
مولعم اج  نیمه  زا  (1) و  .تسا ضقانت  رد  یلوا  ضورفم  سفن  اب  تافص  تاذ و  تینیع  ياعدا  رگید  دشاب ، تافص  ياراد  یتاذ 

420 ص :

هک ارچ  لومحم ؛ طرش  هب  ترورض  باب  زا  رگم  تسین  شدوخ  شدوخ  تیفیک ، تفـص و  ياراد  تاذ  هکنیا  زا  رظن  فرـص  اب  - . 1
.دشابیم لدبلا  یلع  ضاعبا  ازجا و  روص و  رد  ققحت  لباق  هدوب و  ضاعبا  ازجا و  ياراد  اترورض  یتاذ  نینچ 
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تافص تاذ و  تینیع   " ای و  تاذ ،" رب  تافص  تدایز   " زا نخس  سپس  هتسناد ، تافص  ياراد  تاذ  ار  لاعتم  دنوادخ  يرشب  هشیدنا 
ياراد هک  یتاذ  هن  تسا ، تردق  ملع و  تاذ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  یحو  بتکم  تفرعم  اما  دروآ ، یم  نایم  رد  وا "

فصتم تاذ  تسا  یهیدب  .تسا  یفتنم  اعوضوم  وا  تردق  ملع و  تاذ و  تدایز  ای  تینیع  زا  نخـس  اذل  دشاب ، تردق  ملع و  تفص 
، ازجا رادقم و  زا  یلاعتم  تاذ  الباقتم  و  هدوب ، مدع  دوجو و  ناصقن و  هدایز و  لباق  ضعبتم و  يزجتم و  تیفیک ، ياراد  تفـص و  هب 
ود احوضو  تفـص  تاذ و  هکنیا  هچ  تسا ، تافـص  هب  فاـصتا  تیلباـق  زا  رتارف  و  نتـشادن ،" نتـشاد و   " زا یلاـعتم  دوخ  يدوخ  هب 

هکنیا ضرف  اب  هتبلا  و  درک ، ضرف  رگید  یتلاح  تفـص و  رب  ناوت  یم  ار  یتفـص  ياراد  تاذ  ره  هک  انعم  نیدـب  زیچ ، کی  هن  دـنزیچ 
مولعم اج  نیمه  زا  (1) و  .تسا ضقانت  رد  یلوا  ضورفم  سفن  اب  تافص  تاذ و  تینیع  ياعدا  رگید  دشاب ، تافص  ياراد  یتاذ 

421 ص :

هک ارچ  لومحم ؛ طرش  هب  ترورض  باب  زا  رگم  تسین  شدوخ  شدوخ  تیفیک ، تفـص و  ياراد  تاذ  هکنیا  زا  رظن  فرـص  اب  - . 1
.دشابیم لدبلا  یلع  ضاعبا  ازجا و  روص و  رد  ققحت  لباق  هدوب و  ضاعبا  ازجا و  ياراد  اترورض  یتاذ  نینچ 
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.دشاب یم  تسردان  دودرم و  یلوا  قیرط  هب  زین  دنوادخ  تاذ  رب  تافص  تدایز  هب  داقتعا  هک  دوشیم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما 

(1) .هفصلا ریغ  ّهنأ  فوصوم  ّلک  هداهشو  فوصوملا ، ریغ  اّهنأ  هفص  ّلک  هداهشل  هنع ، تافصلا  یفن  هل  صالخإلا  لامکو 

يزیچ نآ  هک  دهد  یم  تداهش  یتفص  ره  اریز  دنوش ، یفن  وا  زا  تافص  هک  تسا  نیا  لاعتم  دنوادخ  هیزنت  نتسناد و  صلاخ  لامک 
.تسا تفص  زا  ریغ  يزیچ  نآ  هک  دهد  یم  یهاوگ  یفوصوم  ره  و  تسا ، فوصوم  زا  ریغ 

: دنیامرف یم  و 

.(2) هلهج دقف  هأّزج  نمو  هأّزج ، دقف  هاّنث  نمو  هاّنث ، دقف  هنرق  نمو  هنرق ، دقف  هللا  فصو  نمف 

ار وا  سک  ره  و  تسا ، هدرمـش  ازجا  ياراد  ار  وا  دنادب ، ود  ار  وا  سک  ره  .تسا و  هتـسناد  ود  ار  وا  سپ  دـناد  نراقم  ار  وا  سک  ره 
.تسا لهاج  وا  هب  تبسن  درامش  ازجا  ياراد 

: دنیامرف یم  و 

(3) .عونصم تافصلا  هتّلح  نم  ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  تافصلا ، هّلحت  نأ  ّلج 

.دشاب یم  عونصم  دنیآ  رد  وا  رب  تافص  سک  ره  هک  دنهد  یهاوگ  لوقع  اریز  دنیآرد ، وا  رب  تافص  هک  تسا  نیا  زا  رتارف 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(1) .یّمسم ّدحب  فوصوم  ریغ  ءایشألا  عناصو  عونصم ، فوصوم  ّلکو 

.تسین فصتم  یفصو  چیه  هب  ءایشا  هدننیرفآ  و  تسا ، عونصم  دیآ  فصو  رد  هچ  ره 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

سیل ًاقلاخ  هل  ّنأ  فوصوم  ّلک  هداهشو  قولخم ، فوصومو  هفص  ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  هنع ، تافـصلا  یفن  یلاعت  هللا  دیحوت  ماظن 
لزألا نم  عانتمالاب  ثودـحلا  هداهـشو  ثودـحلاب ، نارتقالا  هداهـشو  نارتقالاب ، فوصومو  هفـص  ّلک  هداهـشو  فوصوم ، الو  هفـصب 

(2) .هتاذ هیبشتلاب  فرع  نم  هللا  فرع  سیلف  ثودحلا ، نم  عنتمملا 

قولخم یفوصوم  تفـص و  ره  هک  دـنهد  یهاوگ  لوقع  اریز  ددرگ ، یفن  وا  زا  تافـص  هک  تسا  نیا  یلاعت  دـنوادخ  دـیحوت  نوناـق 
رب دـهاش  یفوـصوم  تفـص و  ره  فوـصوم ، هن  تسا و  تفـص  هن  هک  تسا  یقلاـخ  ار  وا  هک  دـهد  تداهـش  یفوـصوم  ره  و  تسا ،
زا ار  دنوادخ  تاذ  سک  ره  سپ  .تسا  عنتمم  شا  یلزا  دوجو  هک  دهد  یهاوگ  ثودـح  .تسا و  ثودـح  هاوگ  نارتقا ، .دـننارتقا و 

.تسا هتخانشن  ار  وا  دسانش ، هیبشت  هار 

: دنیامرف یم  و 

قلخلا ال یف  ام  ّلکف  هیبشتلل ، تافـصلا  تابثإ  عم  یفن  الو  هیبشتلا ، عم  صالخإ  الو  صالخإلاب ، ّالإ  هفرعم  الو  هفرعم ، دعب  ّالإ  هناید  ال 
.هعناص یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی 

، ههنک ءزجتلو  هتاذ ، تتواـفتل  اذإ  هأدـتبا ؟ وـه  اـم  هیف  دوـعیو  هارجأ ، وـه  اـم  هیلع  يرجی  فـیکو  نوکـسلاو ، هکرحلا  هیلع  يرجت  ـال 
(3) .ءوربملا ریغ  ینعم  ئرابلل  ناک  املو  هانعم ، لزألا  نم  عنتمالو 

اب رگم  تسین  نکمم  تفرعم  و  تفرعم ، زا  دعب  رگم  دیاشن  نتشاد  نید 
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یمن تافـص ، تابثا  دوجو  اب  .درادن و  ناکما  قلخ  زا  دنوادخ  نتـسناد  ادج  هیبشت ، هب  داقتعا  اب  .زیچ  همه  زا  دـنوادخ  نتـسناد  ادـج 
.دیآ یم  مزال  هیبشت  تافص  تابثا  دوجو  اب  هک  ارچ  دومن ، ادج  تاقولخم  زا  ار  دنوادخ  دوجو  ناوت 

.تسا عنتمم  وا  هدننیرفآ  عناص و  دروم  رد  دشاب  نکمم  هدیرفآ  رد  هچ  ره  و  تسین ، وا  قلاخ  رد  تسا  قلخ  رد  هچنآ  ره 

ار نآ  دوخ  هچنآ  ددرگزاـب  وا  هب  و  تسا ، هدومرف  يراـج  دوخ  هچنآ  دوـش  يراـج  وا  رب  هنوـگچ  دـباین ، هار  وا  هب  نوکـس  تکرح و 
تیقولخم زج  ییانعم  قلاـخ  يارب  و  دـش ، یم  نکممریغ  شدوجو  تیلزا  و  ازجا ، ياراد  شتاذ  تروص  نیا  رد  تسا ؟ هدومن  داـجیا 

.دنام یمن 

: تسا هدمآ  نینچ  لاعتم  دنوادخ  تافص  هرابرد  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد 

، هدودـحم نوکت  اـهل  هدـقافلا  تاذـلا  ّنـأل  اـهل ، اـهتابثإ  وه  دـیحوتلا ، لاـمکف  تاذـلا _  نیع  یه  نوکت  یتلا  هّیلاـمکلا _  تافـصلا 
.هدّحو دقف  هتاذ  نیع  یه  هّیلامک  هفصب  یلاعت  هفصو  نمف  قلاخ _  الو  بجاوب  دودحملا  نم  ءیش  الو  تاذلا _  کلت  نع  اهجورخل 

(1) .هناحبس هللا  فصوی  کلذکو  هلزأ ، تبثأ  دقف  ددعلا  نع  هسّدق  نمو  .ددعلا  نع  ههّزن  دقف  هدّحو  نمو 

.دـنوش تابثا  دـنوادخ  تاذ  يارب  اهنآ  هک  تسا  نیا  دنـشاب _  یم  تاذ  نیع  هک  ییاهنآ  هیلامک _  تافـص  دروم  رد  دـیحوت  لامک 
دناوتن قلاخ  دوجولا و  بجاو  دشاب  دودحم  هک  زیچ  ره  و  دوش ، یم  دودحم  دنشاب  وا  زا  جراخ  اهنآ  هتـشادن و  ار  اهنآ  هک  یتاذ  اریز 

وا سک  ره  .تسا و  هتـسناد  اتکی  دحاو  ار  وا  دنک  فصو  دشاب  تاذ  نیع  هک  يا  هیلامک  تفـص  هب  ار  دـنوادخ  سک  ره  سپ  دوب _ 
نینچ نیا  هناحبـس  دنوادخ  و  تسا ، هتـسناد  یلزا  ار  وا  دناد ، هزنم  ددع  زا  ار  وا  سک  ره  و  تسا ، هدرک  هیزنت  ددع  زا  دناد  دـحاو  ار 

.دوش یم  فصو 

تسا دراو  مالک  نیا  هب  هک  یتالاکشا  تشذگ  هچنآ  زا 
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: هک تسا  نیا  تالاکشا  نآ  هلمج  زا  دوش ، یم  نشور 

قلطم روط  هب  وا  زا  تافـص " یفن   _ " تشاد یم  نایب  احیرـص  زین  تشذـگ  هک  یتایاور  هکناـنچ  لاـعتم _  دـنوادخ  دـیحوت  لاـمک 
اهنأ هفص  لک  هداهشل  تسا _ ، لوقعمریغ  دوخ  يدوخ  هب  ود ، نآ  تینیع  ياعدا  رگید  تفص ، تاذ و  دوجو  ضرف  اب  هنرگو  تسا ،
تاذ لاعتم  دنوادخ  دشاب ." نآ  نیع  دناوت  یمن  تسا و  فوصوم  زا  ریغ  يزیچ  هک  دهد  یم  تداهش  دوخ  تفـص ، فوصوملا : ریغ 

وا رب  دـئاز  اـی  وا  نیع  ار  تافـص  نیا  ناوـتب  هدوـب و  تافـص  نیا  ياراد  هک  یتاذ  هن  تسا ، رـصب  عمـس و  تاـیح و  تردـق و  مـلع و 
.تسناد

: تسا هدمآ  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد  زین 

(1) .هیلع اهب  فوصوملا  هداهشک  هریاغملا ، یلع  دهشت  یتلا  اّهنأل  تاذلا  یلع  اهنم  هدئازلا  یه  هّیفنملا ، تافصلا  نم  دارملا 

دننامه هک  دنتـسه  اه  نامه  اهنت  اریز  دنـشاب ، یم  تاذ  رب  دئاز  هک  دنتـسه  یتافـص  نامه  اهنت  دـنوش  یفن  دـیاب  هک  یتافـص  زا  دارم 
.دنشاب یم  تریاغم  لیلد  فوصوم 

(2) .هّینیعلا تافصلا  تابثإو  هدئازلا  تافصلا  یفن  وه  دیحوتلا  لامک 

.دشاب یم  تاذ  نیع  تافص  تابثا  و  تاذ ، رب  دئاز  تافص  یفن  دیحوت ، لامک 

روط هب  نتـشاد  تفـص  هک  دـننک  یم  تلالد  احیرـص  دنـشاب _  یم  مه  یعطق  ناهرب  رب  لمتـشم  هک  روبزم _  تایاور  هک  یلاـح  رد 
رب دهاش  تیریغ و  رب  لیلد  قلطم ،
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، دوش یمن  هداد  تبسن  نادقف " نادجو و   " هب تسا ، ددع  رادقم و  زا  رتارف  هک  دنوادخ  یلاعتم  تاذ  .تسا و  تفص  تاذ و  تینونیب 
ازجا ياراد  يایشا  قلاخ  لاعتم  دنوادخ  و  تسا ، قولخم  ازجا و  تاذ  یفیـصوت  ياه  یگژیو  نوؤش و  زا  نادقف  نادجو و  هکنیا  هچ 

.تسا نتشادن  نتشاد و  و  تافص ، هب  فاصتا  لباق  و  ضاعبا ، و 

مه شدوخ و  مه  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  زین  شدوجو  دـیآ ، مزال  تاذ  تیدودـحم  صقن و  تاذ ، زا  نآ  جورخ  ضرف  اـب  هک  یتفص 
.دنشاب مدع  دوجو و  لباق  يددع و  يزجتم و  يرادقم و  شفوصوم 

لباق تاذ  اریز  تسا ، تیدودحم  یقیقح و  يزجت  بیکرت و  بجوم  زین  نتشاد " ، " دوش یم  تیدودحم  بجوم  نتشادن "  " هکنانچ
موهوم يداقتعا  قلطم  روط  هب  هکلب  يددـع  يزجتم و  تاذ  هراـبرد  ندوب " یهاـنتمان   " هب داـقتعا  تسا و  يددـع  يزجتم و  نتـشاد ،

.تسا

يانعم فـالخ  رب  مه  و  دراد ، یتاذ  تیلاـحم  مه  دنـشاب ، وا  تاذ  نیع  هک  يا  هیلاـمک  تافـص  هب  لاـعتم  دـنوادخ  فاـصتا  نیارباـنب 
.تسا تافص  هب  فاصتا  تیلباق  صقن و  لامک و  ددع و  رادقم و  زا  یلاعتم  تاذ  دیحوت 

: تسا خنس  ود  لاثم ) ناونع  هب   ) ملع تقیقح  هکنیا  رتشیب  حیضوت 

ینابم ربانب  و  هدوب ، كاردا  روصت و  لباق  نآ  تقیقح  هک  مدـع _  دوجو و  ناصقن و  هداـیز و  لـباق  يزجتم و  يرادـقم و  ملع  .فلا 
.دوش یم  هدناسانش  هتخانش و  ...ای  روضح  ای  لقع ، دزن  یش ء  زا  لصاح  تروص  ناونع  هب  یهاگ  فلتخم 

روصت ماقم  رد  و  هتشادن ، كاردا  روصت و  لباق  موهفم  زگره  هک  مدع _  دوجو و  ناصقن و  هدایز و  لباقریغ  يرادقمریغ و  ملع  .ب 
لهج فالخ  هک  یتقیقح   " ناونع هب  زج 
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و دـشاب ، یم  نآ  یقلخ  صاخ  يانعم  هب  ملع  موهفم  دـشاب  لوا  يانعم  اب  قباطم  هک  یموهفم  دوش ، یمن  هدناسانـش  هتخانـش و  تسا "
.تسا لاعتم " دنوادخ  هب  نآ  صتخم  يانعم   " زین و  ملع " ماع  موهفم   " دنک یم  مود  خنس  زا  ملع  يانعم  رب  تلالد  هک  یموهفم 

هکنیا هب  زج  و  درادن ، نآ  صاخ  يانعم  هب  مهوت  روصت و  لباق  یموهفم  لاعتم  دـنوادخ  ملع  مییوگ : یم  روکذـم  حیـضوت  ساسا  رب 
تـسا ملاع  لاعتم  دنوادخ  سپ  دریگ ، یمن  رارق  لقع  هجوت  تابثا و  دروم  تسا  نآ ) ماع  يانعم  هب  ملع  موهفم  " _ ) لهج فالخ  "

.ناملاع ریاس  دننام  هن 

دروم یلاح  رد  ازجا ، ِنتشاد  ِتیلباق  زا  یلاعتم  ِملع  تقیقح  هک  انعم  نیا  هب  هطاحا ، هن  تسا  رارقا  تافـص  یلاعت  كرابت و  وا  تافص 
تخانش دروم  و  هدوبن ، دریگیم _  رارق  میقتسم  تخانش  روصت و  دروم  اهنآ  تاذ  هک  اهزیچ _  ریاس  دننام  هک  دریگ  یم  رارق  قیدصت 

ره هکنیا  هچ  ددرگ ، یمن  هدناسانـش  لهج ،) مدـع   ) نآ لباقم  يانعم  بلـس  هب  نآ  عاجرا  اب  زج  و  دوش ، یمن  عقاو  يروصت  هطاحا  و 
 _ یلاعت كرابت و  قلاخ  ملع  و  دشاب ، یم  قولخم  ناصقن و  هدایز و  لباق  دشاب  میقتسم  تخانش  مهوت و  لباق  نآ  تقیقح  هک  يزیچ 

(1) .دشاب یم  نآ  فالخ  رب  هدوبن و  نانچ  الع _  لج و  وا  دوجو  دننامه 

427 ص :

هطساو نودب  میقتـسم و  تخانـش  دروم  دوخ  يدوخ  هب  وا  تاذ  تقیقح  لاعتم ، دنوادخ  دوجو  تابثا  هلحرم  رد  هک  روط  نامه  - . 1
یلقع قیدصت  رارقا و  همدقم  و  هدوب ، روصت  كاردا و  لباق  دوخ  يدوخ  هب  هک  دنتسه  ءایشا  ریاس  نیا  هکلب  دریگ _ ، یمن  رارق  لقع 

 _، دـنریگ یم  رارق  دـشاب " یمن  تخانـش  روصت و  لباق  زگره  تسا و  ءایـشا  همه  فالخ  رب  هک  یتاذ   " ناونع هب  دـنوادخ  دوجو  هب 
هتخانش تسا  ناصقن  هدایز و  لباق  قولخم و  هک  نآ  كاردا  روصت و  لباق  صاخ  يانعم  رد  اًءادتبا  زین  تایح  تردق و  ملع و  موهفم 

اذل .دریگ  یم  رارق  الع  لج و  قلاخ  دروم  رد  نآ ، ماع  يانعم  هب  نیوانع  نامه  دوجو  هب  قیدـصت  رارقا و  همدـقم  سپـس  و  دوش ، یم 
.ددرگ یم  یفتنم  اعوضوم  تساهنآ  يود  ره  ندوب  يددع  رب  عرفتم  هک  تافص " تاذ و  تینیع  تدایز و   " زا ثحب 
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تابثا هک  ار  يزیچ  نامه  سفن  میرامـشیم  اه  نآ  فاصوا  رگید و  ياهزیچ  همه  فالخ  رب  ار  لاعتم  دـنوادخ  هک  یماگنه  نیاربانب ،
تـسرد ءایـشا " فالخ  رب  تسا  یئیـش  لاعتم  دنوادخ  : " مییوگ یم  یتقو  اذـل  دـیآ ، مزال  ضقانت  هکنیا  ات  مینک  یمن  یفن  میا  هدرک 

" ندوب ناملاع  فالخ  رب   " اب ندوب " ملاع   " و تسا ، ضقانتم  ندوب " یش ء  فالخ   " اب ندوب " یش ء   " هک دوش  لاکشا  نینچ  تسین 
ای یمـسقم  ماع  يانعم  و  هدرک ، یفن  ار  یقلخ  صاـخ  فاـصوا  میهاـفم و  یناـعم و  دراوم  نیا  یماـمت  رد  هکلب  ...و ؛ تسا  ضقاـنتم 

ناصقن هدایز و  مدع و  دوجو و  لباق  ازجا و  رادقم و  ياراد  ملع  روکذـم ، لاثم  دروم  رد   ) .مینک تابثا  ار  اه  نآ  یهلا  صاخ  يانعم 
ملع ماـع  ياـنعم  اـهنآ  يود  ره  مسقم  و  نآ ، یهلا  ياـنعم  فاـصوا  نیا  زا  یلاـعتم  ملع  تقیقح  و  تسا ، ملع  یقلخ  صاـخ  ياـنعم 

(. دشابیم

رگا دوش  هدـنادرگرب  اه  نآ  لباقم  بلـس  هب  لاـعتم  دـنوادخ  تافـص  هک  یتروص  رد  : " دـنک لاکـشا  نینچ  یـسک  تسا  نکمم  زین 
دهاوخ ملع ) دننام   ) فاصوا نامه  تابثا  نخس  هجیتن  دشاب  هدش  تابثا  یناعم  نامه  ضیقن  لهج ،) یفن  دننام   ) یناعم نیا  زا  روظنم 

رگاو درک ؛ دهاوخ  دوع  ملع  تابثا  زا  یـشان  تاروذحم  ایناثو  تسا ، هدـشن  هدافا  يدـیدج  يانعم  الـصا  الوا  تروص  نیا  رد  دوب و 
، دشابن هدش  تابثا  یناعم  ضیقن  یفن ، دروم  يانعم  زا  روظنم 

428 ص :
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تـسا نیا  مه  لاکـشا  نیا  خساپ  .دمآ " دهاوخ  مزال  نیـضیقن  عفر  و  مدع ، دوجو و  نیب  و  لهج ، ملع و  نیب  هطـساو  تابثا  لیطعت و 
، میهد یم  عاجرا  لهج ) یفن  دننام   ) نآ لباقم  يانعم  بلس  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  تافص  ریاس  ملع و  تابثا  هک  یماگنه  مییوگب : هک 

مزال لیطعت  هک  مینکیمن  لامعتـسا  ملع ) الثم   ) ناشدوخ ضیقن  اب  طبر  یب  نئابم و  الماک  ییانعم  هب  ار  لهج ) الثم   ) روکذـم تاـفص 
تقیقح هکلب  دـیآ ، مزال  دـیدج " يانعم  هدافا  مدـع   " هک مینادرگ  یمنرب  اهنآ  لباقم  یناعم  نیع  یفن  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  اـمک  دـیآ ،

يرادقم و ملع  دـننام   ) تافـص یقلخ  صاخ  ِموهفم  یفن  هب  تسا  هراشا  اهنآ  تالباقم  بلـس  هب  یلاعت  يراب  تافـص  عاجرا  بوجو 
دوجو تیلباق  نتشاد  زا  رتارف  ازجا و  رادقم و  نتشاد  زا  یلاعتم  ملع  دننام   ) اهنآ یهلا  صاخ  يانعم  تابثا  و  تخانش ) لباق  يزجتم و 

یم یفتنم  اعوضوم  تاذ  اب  نآ  تینیع  تداـیز و  ضرف  و  هدوبن ، تخانـش  مهوتو و  روصت  لـباق  صاـخ  تروص  ياراد  هک  مدـع ) و 
.دشاب

ددعتم ياه  بلـس  هک  تسا  نیا  دنوش  هدنادرگرب  اهنآ  لباقم  يانعم  بلـس  هب  لاعتم  دنوادخ  تافـص  دنکیم  اضتقا  هک  يرگید  هتکن 
هب تقیقح  کی  فیصوت  یلو   (1) تسین تقیقح  نآ  رد  رثکت  ددعت و  مهوم  زگره  تقیقح ، کی  زا 

429 ص :

مه اـب  بلـس  ود  نیا  اـما  داد ، تبـسن  نآ  هب  ار  ددـعتم  ياـه  بلـس  ناوت  یم  مه  يددـع  يرادـقم و  تقیقح  دروم  رد  هچ  رگا  - . 1
یلاح رد  تسا  یهلا  صاخ  يانعم  ای  ماع  يانعم  تابثا  روظنم  هب  بلـس ، هب  عاجرا  يددع ، ریغ  تقیقح  دروم  رد  اریز  دـنراد  توافت 

.تسا تسردان  لطاب و  یلاعت  يراب  تاقولخم  دروم  رد  يرما  نینچ  ندرک  ظاحل  هک 
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و هدوب ، لاـحم  اـعوضوم  تفـص  تاذ و  تینیع  ضرف  هکنیا  هچ  تسا ، نآ  یقیقح  ترثک  يّزجت و  مهوم  لـقا  ـال  ددـعتم ، فاـصوا 
.دشاب یم  فوصوم  تفص و  ندوب  يزجتم  رب  عرف  تفص ، هب  فوصوم  فاصتا 

قیال تافص  ءامسا و  یلاعت و  يراب  فصو  حیحص  قیرط  هب  یباص  نارمع  دوخ  نامز  فوسلیف  داشرا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
: دنیامرف یم  وا 

لامکلا یلع  ّلدـت  اهّلک  ءامـسألاو  تافـصلاو  دودـحم ، ریغل  ّدـح  الو  ینعم ، ریغل  مسا  الو  فوصوم ، ریغل  هفـص  نوکت  ـال  ّهنأ  ملعاو 
تافـصلاب هتفرعم  كردت  ّلجو  ّزع  هللا  ّنأل  سیدستلاو ، ثیلثتلاو  عیبرتلا  یه  یتلا  دودحلا  ّلدت  امک  هطاحإلا  یلع  ّلدت  الو  دوجولاو 

ءیـش سّدقتو  ّلج  هللااب  ّلحی  الو  کلذ ، هبـشأ  امو  نزولاو  نوللاو  هرثکلاو  هّلقلاو  ضرعلاو  لوطلاب  دیدحتلاب  كردـت  الو  ءامـسألاو 
، هئامـسأب كردـیو  هتافـصب ، ّلجو  ّزع  هللا  یلع  ّلدـی  نکلو  .اـنرکذ  یتلا  هرورـضلاب  مهـسفنأ  مهتفرعمب  هقلخ  هفرعی  یتح  کـلذ  نم 

.بلقب هطاحإ  الو  ّفک  سمل  الو  نذأ  عامتسا  نیع و ال  هیؤر  یلإ  داترملا  بلاطلا  کلذ  یف  جاتحی  یتح ال  هقلخب  هیلع  ّلدتسیو 

قلخلا نم  هدابعلا  تناکل  هانعمل ، هکردـت  قلخلا ال  نم  هملعملاو  هیلإ  وعدـت  هؤامـسأو ال  هیلع  ّلدـت  هؤاـنث ال  ّلـج  هتافـص  تناـک  ولو 
، معن لاق : تمهفأ ؟ .هریغ  هئامسأو  هتافص  ّنأل  هللا ،  ریغ  دّحوملا  دوبعملا  ناکل  کلذک  کلذ  نأ  ولف ال  هانعم ، نود  هتافصو  هئامـسأل 

(1) .يدّیس ای 

.دشاب یمن  تخانش  لباق  تاذ  دروم  رد  زج  فیرعت  و  تسین ، انعم  نودب  مسا  دوش ، یمن  فوصوم  نودب  تفص  هک  نادب 

كاردا هطیح  رد  هک  يوحن  هب  وا  تاذ  تقیقح  رگنایب  و  دـنراد ، تلالد  دوجو  لاـمک و  رب  اـهنت  لاـعتم  دـنوادخ  يامـسا  تاـفص و 
.دنتسین دننک  یم  ندوب  یعلض  شش  ثلثم و  عبرم و  نتشاد و  لکش  رب  تلالد  هک  يدودح  دننامه  و  دنشاب ، یمن  دیآرد 

گنر و ترثک و  تلق و  ضرع و  لوط و  هب  دیدحت  اب  اما  دیآ ، یم  تسد  هب  تافص  ءامـسا و  هطـساو  هب  لاعتم  دنوادخ  تفرعم  اریز 
نآ لاثما  نزو و 

430 ص :

.437 دیحوتلا ، ؟ق ،؟ قودص 1/141 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
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ار وا  نتـشیوخ  تفرعم  نوچمه  شقلخ  هک  دبای  یمن  هار  سدقت  لج و  دنوادخ  رب  یناعم  نیا  زا  کی  چـیه  اریز  ددرگ  یمن  كاردا 
دوجو هب  و  ددرگ ، یم  هتخانـش  شیاهمان  هب  یلاعت  كرابت و  وا  دوش و  یم  تلـالد  شتافـص  هب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  رب  .دنـسانشب  زین 

تسد و اب  سمل  مشچ و  اب  ندید  هب  زاین  وا  هب  ندروآ  نامیا  يارب  دـیدرت  کش و  لها  هکنیا  ات  دوش  یم  لالدتـسا  وا  دوجو  رب  قلخ 
.دنشاب هتشادن  رکف  بلق و  اب  هطاحا 

دـصق دنوادخ  دوجو  تقیقح  اهنآ  زا  دـنیامنن و  هار  وا  رب  شیاهمان  و  دـننکن ، وا  رب  تلالد  هؤانث  لج  دـنوادخ  تافـص  دوب  رارق  رگا 
هتـسناد هناگی  هک  يدوبعم  دوب  نینچ  رگا  .دـنوادخ و  یقیقح  يانعم  رب  هن  دـش  یم  عقاو  وا  تافـص  ءامـسا و  رب  قلخ  تداـبع  دوشن ،

؟ يدیمهف ایآ  .دنیوا  دوخ  زا  ریغ  دننک  یم  وا  دوجو  رب  تلالد  هک  یئامـسا  تافـص و  اریز  دش ، یم  لاعتم  دـنوادخ  ریغ  تسا ، هدـش 
.نم يالوم  يا  يرآ ، تفگ :

: دیامرف یم  هحور " هللا  سّدق   " دادقم لضاف 

هنع تافـصلا  یفن  هل  صالخإلا  لامکو  هلوقب : هللا  ّیلو  هیلإ  راشأ  اـمک  ًالـصأ  هفـص  هل  سیل  لـب  هتاذ ، یلع  هدـئاز  هفـص  هل  سیل  ّهنإ 
(1) .فوصوملا ریغ  اّهنأ  هفص  ّلک  هداهشل 

هراشا بلطم  نیا  هب  دنوادخ  تجح  هکنانچ  درادن  تفـص  الـصا  یلاعت  كرابت و  وا  هکلب  درادن ، دوخ  تاذ  رب  دئاز  تفـص  دنوادخ 
تداهش یتفص  ره  اریز  دوش  یفن  وا  زا  تافص  هک  تسا  نیا  وا  قلخ ) زا  دنوادخ  ندرک  ادج   ) صالخا لامکو  دیامرف : یم  هدومن و 

.تسا فوصوم  زا  ریغ  يزیچ  هک  دهد  یم 

(2): تسا هدمآ  هدیحوت ) هللا  هفرعم  لصأو   ) مالسلا هیلع  اضر  ماما  هدومرف  حرش  دروم  رد  قودص ، دیحوت  حرش  رد  و 

دنوادخ زا  هدایز  انیع و  ار  تافص  هک  دبای  یم  ماظتنا  یتروص  رد  اهنت  دیحوت 

431 ص :

.79 هیهلالا ، عماوللا  دادقملا ، لضافلا  - . 1
.تسا هدش  هدنادرگرب  یسراف  هب  بلطم  - . 2
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تافص هناطلس  لج  وا  تافص  هکلب  دشابن ، تاموهفم  نآ  قادصم  تاقولخم  دننام  هناحبس  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  مینک ، یفن  یلاعت 
یفن دنوادخ  دیحوت  ماظن  دیامرف : یم  هدومن  هراشا  بلطم  نیمه  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  عازتنا و  هطاحا و  تافص  هن  دشاب  یم  رارقا 

.تسا وا  زا  تافص 

تافص هک  تسا  نیا  ددرگ  یم  یقیقح  دحوم  هللااب  فراع  نآ  هطساو  هب  دبای و  یم  ماظتنا  نآ  هب  یقیقح  دیحوت  هک  يزیچ  نآ  ینعی 
هکنیا هن  دوش  هدـنادرگرب  اهنآ  تالباقتم  یفن  صئاـقن و  بلـس  هب  وا  يوکین  تافـص  یماـمت  هک  اـنعم  نیا  هب  ددرگ  یفن  دـنوادخ  زا 
لوقع اریز  ، " دنـشاب یم  دـنوادخ  تاذ  نیع  اـی  تافـص ، دوـخ  هب  مئاـق  اـی  تاذ ، نآ  هب  مئاـق  هک  یتافـص  تسا و  یتاذ  دوـش : هتفگ 

". تسا قولخم  یفوصوم  تفص و  ره  هک  دنهد  یم  تداهش 

اه ههبـش  زا  رود  حیرـص  لقع  ینعی  .دـنک  یم  لطاب  ار  هضراع  هدـئاز  هینیع و  تافـص  دوجو  هب  داقتعا  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  نیا 
.یلاعت دنوادخ  تاذ  هب  مئاق  دئاز و  هچ  دنشاب و  هینیع  تافص  نآ  هچ  دنقولخم  ود  ره  فوصوم  تفص و  هک  دنک  یم  مکح 

هک تسا  يزیچ  نآ  تاذ  هکنیا  هچ  دـشاب ، یم  لاحم  اتاذ  تفـص  تاذ و  داحتا  تینیع و  هک  تسا  نیا  زا  رظن  عطق  اـب  همه  اـه  نیا  ...
ود نآ  داحتا  هک  تسا  یهیدب  و  دشاب ، یم  فوصوم  هب  دنمزاین  جاتحم و  هک  تسا  يزیچ  تفـص  اما  تسین  دنمزاین  هدوب و  ینغتـسم 

جاتحم شدوخ  هب  زیچ  کی  زین  و  هدوب ؛ سکعلاب ) و   ) هیلا جاتحم  جاتحم ، هک  دیآ  یم  مزال  ود  نآ  داحتا  زا  هک  ارچ  دشاب  یم  عنتمم 
.دشاب (1) دنمزاین  و 

432 ص :

ات 119.  1/115 هرس ، سدق  قودص  دیحوت  حرش  یمق ، دیعس  یضاق  - . 1
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دوجو تدحو  ربج و  مهدراهچ : لصف 

هراشا

ریگ ندرگ  ریطخ  سب  رامش و  یب  تافارحنا  نآ  نییبت  ریـسفت و  ماقم  رد  هتبلا  هک  تسا  مالـسا  لوصا  يرورـض  لوصا  زا  یهلا  لدع 
.تسا هدش  ثحب  لها  زا  یناوارف  رامش 

: دننام دشابیم  یمهم  لوصا  رب  ینتبم  ثحب  نیا 

لاعتم دنوادخ  تمکح  ملع و  تابثا 

ربج لکشم  لح  رایتخا و  تابثا 

یلقع حبق  نسح و  تابثا 

باب ياه  یتفگـش  زا  لاح  نیا  اب  یلو  دوب  دهاوخ  جـیاتن  رد  یـشوپ  مشچ  لباق  ریغ  ياهاطخ  بجوم  اهنآ  زا  کی  ره  رد  ياطخ  هک 
دنا هدیسرن  ینـشور  هطقن  هب  ربج  باب  تاهبـش  لح  رد  هاگ  چیه  يرـشب  تفرعم  بتاکم  ناراذگ  هیاپ  هک  تسا  نیا  دیاقع  فراعم و 

زا دنناد ، یم  دوخ  لبق  ام  شخب  ترورـض  تامدـقم  للع و  لولعم  ار  زیچ  همه  هک  ناشیا  ینابم  ساسا  رب  یهلا  لدـع  زا  ثحب  هکلب 
یفـسلف و دـعاوق  شریذـپ  اـب  هک  تسناد  دـیاب  مه  حـبق  نسح و  هلأـسم  دروم  رد  هک  ناـنچ  .دـشاب  یم  عـنتمم  یفتنم و  توـبث  ثیح 

میهاوخن مه  قاطیالام  فیلکت  یعوقو  هلاحتـسا  حـبق و  رب  یلیلد  یتح  دیـسر و  میهاوخ  تسب  نب  هب  یهلا  لدـع  تاـبثا  رد  یناـفرع ،
.تشاد

دوجو و  " يانعم هب  ار  ملع "  " ابلاغ يرشب  فراعم 

433 ص :
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رد هک  تسا  یهار  دوخ  نیا  (1) و  دننک یم  ریسفت  روضح "

434 ص :

عباوت نم  اهیلع  یه  ام  یلع  ءایشألا  دوجو  ّنأ  امک  دسیون ، یم  و  (. 6/24 رافسا ،  ) .دوجولا الإ  سیل  ملعلا  دسیون : یم  اردصالم  - . 1
يراوزبس (. 2/363 رافسا ،  ) .هتّیدوهشمو ّقحلا  هّیلوقعم  عباوت  نم  اهیلع ، یه  ام  یلع  اهدوهـشو  اهتّیلوقعم  اذکف  هناحبـس ، ّقحلا  دوجو 

ّالإ سیل  ملعلا  دیوگ : یم  و  (. 6/176 رافسا ، هیشاح   ) .هتامّدقم هفرعم  مزلتـست  روضحلاب  ناک  دوجو  ّيأ  هقیقح  هفرعم  ّنإ  دسیون : یم 
.اـهب هملاـع  یهف  یلعأ ، وحنب  هبترملا  کـلت  نود  یتلا  تادوجولا  ّلـکل  ...هدـجاو  دوجولا  هقیقح  نم  ماـمتلا  قوف  هبترمو  نادـجولا ،
ملعلا نإ  تفگ : ناوت  یمن  زگره  رگید  ملع  تقیقح  دروم  رد  نانخـس  نیا  شریذـپ  اـب  هک  تسا  نشور  هتبلا  (. 6/24 رافسا ، هیشاح  )

تاـنکمملاب یلاـعت  هملع  تفگ : ناوت  یمن  زین  و  (. 222 هیـشرع ، اردـصالم ،  ) .هدامب اطولخم  نوکی  نأ ال  طرـشب  دوجولا  نع  هرابع 
یم هللا "  ءاـقل  (. " 224 هیـشرع ، اردـصالم ،  ) .ثداوح اهّلک  تانکمملاو  میدـق  هملع  ّنأل  هّیجراخلا ، تاـنکمملا  تاوذ  نیع  ...سیل 
اّنکو انیلع  هضیفل  انب  هلصّتم  یلوألا  هلعلا  تناک  اذإ  هلوقب : ...يدنکلا  قاحـسا  نب  بوقعی  برعلا  فوسلیف  کلذ  یف  دافأ  دقو  دسیون :

نأ ال بجیف  ضیفملا ، ظحالی  نأ  هیلع  ضافملل  نکمی  ام  ردـق  یلع  هتظحالم  انیف  نکمی  ام  ردـق  یلع  هتهج  نم  اـّلإ  هب  نیلـصّتم  ریغ 
ملع وهو  ّالإ  دوجوم  نم  ام  ّهنأ  انمّدـق  اّمم  رّـصبتو  ...ًاقارغتـسا  ّدـشأو  رفوأو  رزغأ  اّهنأل  هل  انتظحالم  ردـق  یلإ  انب  هتطاـحإ  ردـق  بسنی 

تدـحو دـیاقع  زا  عافد  يارب  هلاسر  نیا  (. 198 هللا ،  ءاقل  نسح ، هداز ، نسح   ) .ّیقارـشإ ّيروضح  هاوس  اـمب  هملع  ّنـأل  یلاـعت  ّقحلا 
هک تسا  رکذ  هب  مزال  .تسا  هدش  پاچ  ییوخ _  همالع  زا  هغالبلا _  جهن  حرش  مهدزون  دلج  ناونع  هب  یباتک  نمض  رد  نایدوجو ،

هتخادرپ دوجو  تدـحو  هدـیقع  لاطبا  در و  هب  تدـش  هب  دوخ  باـتک  رد  هللا ،  ءاـقل  هلاـسر  فلؤم  هاگدـید  مغر  یلع  ییوخ  همـالع 
.تسا
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ربج و هلأسم  هب  رـصتخم  هصالخ و  روط  هب  لاعتم  دـنوادخ  يرای  هب  اـج  نیا  رد  اـم  دـماجنا و  یم  یهلا  لدـع  یفن  تسب  نب  هب  هجیتن 
.میزادرپ یم  رایتخا 

یهلا لدع  ینابم  رب  یلمات 

دعاوق لوصا و  زا  یکی  شخب ) ترورـض  یلماوع  للع و  لابند  هب  یثداح  رما  ره  ندـش  ادـیپ  ینعی   ) یلولعم یلع و  ترورـض  نوناق 
.تسا یفسلف  ملسم 

روما یمامت  هدوبن و  رایتخا  ياراد  شیوخ  لعف  رد  یلعاف  چیه  هک  تفریذپ  یعطق  روط  هب  دیاب  یلصا  نینچ  هب  داقتعا  اب  تسا  یهیدب 
.دبای یم  ققحت  ترورض  ربج و  وحن  هب  ...و  تکرح  باختنا و  هدارا و  قیدصت و  روصت و  لحارم  زا  معا  _ 

: دیوگ یم  هفسلف 

(1) ". دجوی مل  بجی  مل  ام  ءیشلا  "

435 ص :

لصح لومحم  ّلک  يرایتخا : لاعفا  يانثتسا  نودب  زیچ ، همه  هب  تبسن  دجوی " مل  بجی  مل  ام  ءیشلا   " هدعاق لومش  هب  حیرصت  - . 1
.دـجوی مل  بجی  مل  اـم  یـشلا ء  ّنأ  همکحلا : یف  تـبث  ّهنإـف  .هرورـضلاب  ًاقوبـسم  نوـکی  نأ  بـجی  لوـصحلا  کـلذ  ّنإـف  عوـضومل ،

يرایتخا و لعف  هب  تبسن  یتح  دجوی " مل  بجی  مل  ام  ءیـشلا   " هدعاق لومـش  هب  حیرـصت  (. 419 يزار ، رخف  تاحلطـصم  هعوسوم  )
.دجوی مل  بجی  مل  ام  هنکمملا  ءایـشألا  نذإ  نوکیف  ...موزلب  هنع  هثودحو  هّلع  هلف  نکی  مل  ام  دـعب  ثداح  رایتخالا  یلاعت : يراب  لعف 

ّنأ اـنّیب  دـقو  لولعم ، قلخلا  ّنـأل  ج ط _ هتاذـب ؟ دوجولا  بجاو  مزاول  نم  قلخلا  نأ  یلع  ناـهربلا  اـم  (. 142  / 2 انیـس ، نبا  لئاسر  )
هثحابملا 112 ؛ انیـس ، نبا  تاـثحابملا ،  ) .لسلـستی وأ  دوـجولا ، بجاولاـب  هدوـجو  قـّلعتی  نأ  اـّمإف  دـجوی ، مل  بـجی  مـل  اـم  لوـلعملا 

چیه دوشن  لصاح  صاخ  طئارـش  مزال و  هدـعم  للع  ات  ینعی  دـنوش  یمن  دوجوم  دنـسرن  بوجو  دـح  رـس  هب  ات  تانکمم  هسماـخلا .)
لصاح دوشن  مهارف  نآ  مزال  طئارش  تامدقم و  ات  زین  يدارا  لاعفا  زا  کی  ره  هکنانچ  دیاین  دوجو  ملاعب  مدع  زیح  زا  نکمم  دوجوم 

گنهرف  ) .دـشاب قح  قباس و ال  بوجو  هک  نیبوجولاـب » فوفحم  نکمم  ّلـک  «... » دـجوی مل  بجی  مل  اـم  یـشلا ء   » ...دـش دـهاوخن 
دوجولا بجاو  لعف  یف  هّیئاغلا  هّلعلا  رکنأ  اّمنإ  ّهنأب  ءاملعلا  ضعب  همالک  هّجو  دـق  ...میکحلا  سلقذاـبنأ  (. 2101  / 3 یمالسا ، فراعم 

قلطم روط  هب  هک  تسین  نیا  رداق  ینعم  ...دیوگ  اردص  (. 211  / 1 رافـسا ،  ) .دجوی مل  بجی  مل  ام  ّنأب : فرتعم  وه  ذإ  ریغ  تاذلاب ال 
رایتخا هب  هک  میناد  یم  ام  طقف  ...هک  نیا  حیضوت  تسا  ّرطضم  مکح  رد  راتخم  دیوگ ... : انیس  نبا  ءاشی ...» ام  ّلک  رودص  هنم  ّحصی  »

سب راـبجا  نآ  رگید  فرط  روط  نیمه  راـیتخا و  هب  مکح  هک  میباـی  یم  رد  میرگنب  بوخ  رگا  نکل  میهد  یم  ماـجنا  ار  یلعف  دوـخ 
...تسین رییغت  لباق  تسا و  دنوادخ  یتاذ  هدارا ، ...تسا و  دوجولا  بجاو  وا  تاذ  دننام  دـنوادخ  هدارا  ...اردـص  الم  ...تسا  راوشد 

ّدحرـس هب  دـمآ و  دـیدپ  ناـحجر  هک  یعقوـم  ...ناـیمدآ  رد  هدارا  ...وا  زا  ءایـشا  ناـضیف  هب  تسا  وا  ملع  وا  تیاـضر  وا و  هدارا  سپ 
نآ ریغ  هدارا و  هب  فوـطعم  لـعف  نیب  یقرف  هلحرم  نیا  رد  دوـش و  یم  عـنتمم  نآ  عوـقو  اـی  دوـش و  یم  عـقاو  اـمازلا  دیـسر  بوـجو 

و دجوی ،» مل  بجی  مل  ام  ءیـشلا   » هک تسا  هدش  تباث  دنا و  هتفگ  اریز  ریغ ، تسا ال  باجیا  لولعم ، رد  تلع  عنـص  لعف و  ...تسین 
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یعقوم رد  مدع  دوجو و  فرط  ود  زا  یکی  نییعت  تسا و  لاحم  نآ  رد  عوقو  عوقو و ال  ضرف  تسا ، ناکما  لاح  رب  یش ء  هک  مادام 
كرت لعف و  تحص  رگید  دیسر  بوجو  ّدحرس  هب  هک  یعقوم  ...دشاب  هدیـسر  مدع  بوجو  ای  دوجو و  بوجو  ّدح  رـس  هب  هک  تسا 

، تاناکمإلا هلـسلس  یهتنم  بوجولا  ّنأ  تیرد  دق  (. 385 ...تردق ، ثحب  اردصالم ، یفسلف  تاحالطـصا  گنهرف   ) .تسا ینعم  یب 
لولعم ّلکو  هّیلعلا ، بجاو  هّلع  ّلکف  لولعملا ، دجوی  مل  اهنع  لولعملا  رودص  بجی  مل  ام  هّلعلاف  دجوی ، مل  بجی  مل  ام  نکمملا  ّنإو 

لولعملا عم  هّلعلاو  اهبو ، هّلعلا  عم  لولعملا  ّنأ  ّالإ  دوجولا ، یف  امهکاکفنا  الو  رخآلا  نع  امهدـحأ  فّلخت  زوجی  الف  هّیلولعملا ، بجاو 
مل بجی  مل  اـم  ءیـشلا  ، " سماـخ لـصف  هعبار ، هلحرم  هـمکحلا ، هیاـهن  دـینیبب : زین  (. 63 یناـشاک ، ضیف  فراـعملا ، لوصا   ) .هب ـال 

و رـشع ، یناث  لصف  رـشع ، یناث  هلحرم  و  هماتلا ؛ هتلع  دوجو  دـنع  لولعملا  دوجو  بوجو  یف  ثلاث ، لـصف  هنماـث ، هلحرم  و  دـجوی ؛"
1 رفعج ، یناحبـس ، تایهلإلا ، .دـناد و : یم يراج  يرایتخا  لاعفا  رد  مه  ادـخ و  رد  مه  ار  هدـعاق  ود  ره  احیرـصت  رـشع ، عبار  لصف 

.72  / 13 نازیملا ، و  ، /600
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". دبای یم  ققحت  بوجو  ترورض و  وحن  هب  ناسنا ] رایتخا  باختنا و  لعف و  یتح   ] زیچ همه  "

یم انثتـسا  لباق  ریغ  ریذپان و  هشدخ  یلقع و  ملـسم  لصا  کی  ار  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  هدـعاق  نیا  هب  داقتعا  دوجو  اب  نافوسلیف  یخرب 
هجیتن و یب  هتـسویپ  اه  شالت  نیا  هتبلا  هک  دننادب  هتفریذپ  يرما  ار  وا  ناگدنب  دنوادخ و  رایتخا  هک  دنراد  نآ  رب  یعـس  مه  زاب  دـنناد 
ار راتخم  لعاف  لعف  هتـشادرب و  تسد  یلولعم  یلع و  ترورـض  نوناق  تیلک  زا  دیاب  ای  تسا  یهیدب  هکنیا  هچ  تسا  هدنام  دـیفم  ریغ 

.درک رظن  فرص  رایتخا  تابثا  زا  هشیمه  يارب  دیاب  هکنیا  ای  و  تسنادن ، دوخ  زا  شیپ  شخب  ترورض  يرورض و  تامدقم  ریسا 

: دیآ یم  نایم  رد  هدعاق  ود  زا  نخس  لولعم  تلع و  دروم  رد 

436 ص :
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". دبای یم  ققحت  بوجو  ترورض و  وحن  هب  ناسنا ] رایتخا  باختنا و  لعف و  یتح   ] زیچ همه  "

یم انثتـسا  لباق  ریغ  ریذپان و  هشدخ  یلقع و  ملـسم  لصا  کی  ار  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  هدـعاق  نیا  هب  داقتعا  دوجو  اب  نافوسلیف  یخرب 
هجیتن و یب  هتـسویپ  اه  شالت  نیا  هتبلا  هک  دننادب  هتفریذپ  يرما  ار  وا  ناگدنب  دنوادخ و  رایتخا  هک  دنراد  نآ  رب  یعـس  مه  زاب  دـنناد 
ار راتخم  لعاف  لعف  هتـشادرب و  تسد  یلولعم  یلع و  ترورـض  نوناق  تیلک  زا  دیاب  ای  تسا  یهیدب  هکنیا  هچ  تسا  هدنام  دـیفم  ریغ 

.درک رظن  فرص  رایتخا  تابثا  زا  هشیمه  يارب  دیاب  هکنیا  ای  و  تسنادن ، دوخ  زا  شیپ  شخب  ترورض  يرورض و  تامدقم  ریسا 

: دیآ یم  نایم  رد  هدعاق  ود  زا  نخس  لولعم  تلع و  دروم  رد 
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راکنا و هشدـخ و  لباق  ناونع  چـیه  هب  نوناق  نیا  و  تسین ، تلع  نودـب  یلولعم  چـیه  هکنیا  ینعی  لولعم ، تلع و  نوناق  تیلک  فلا )
.تسین ءانثتسا 

هب قلخ  ادخ و  هدارا  یتح  للع  یمامت  دشاب و  یم  دوخ  تلع  يرورض  هجیتن  یلولعم  ره  هکنیا  ینعی  یلولعم ، یلع و  ربج  تیلک  ب )
مه ار  مود  نوناق  نیا  هابتشا  هب  نافرع  هفسلف و  .درادن  دوجو  یعقاو  يرایتخا  لعف  هنوگ  چیه  هجیتن  رد  و  هدش ، لصاح  يرورض  وحن 

نوچمه یتسردان  یناعم  هب  ار  نآ  ای  هدرک و  راکنا  ار  يراـیتخا  لـعف  هدارا و  هنوگره  دوجو  اذـل  دـناد  یم  ءانثتـسا  لـباق  ریغ  یلک و 
: دیوگ یم  دنک و  یم  لیوأت  جاهتبا  تیانع و  اضر ، ملع ،

افرص لاعفا  نآ  مدع  دوجو و  و  دشاب ، ترورض  همات  للع  نآ  هب  لاعفا  نآ  تبـسن  هک  يا  همات  للع  ناسنا  لاعفا  يارب  ام  دوش  انب  رگا 
(1) .میراپسب فداصت  تسد  هب  افرص  ار  لعف  نآ  مامز  دیاب  میوشن ، لئاق  دشاب  همات  للع  نآ  مدع  دوجو و  هب  هتسباو 

زگره نوناق  نیا  دشاب و  هتـشاد  یتلع  دیاب  یلولعم  ره  هک  تسا  دقتعم  دـناد و  یم  یلک  ار  یلوا  نوناق  اهنت  ناهرب  یحو و  بتکم  اما 
چیه و  هدوب ، يواسم  ًالماک  كرت  لعف و  يرگید  راتخم  لعاف  ره  دـنوادخ و  يارب  و  هدوبن ، یلک  مود  نوناق  اـما  .تسین  انثتـسا  لـباق 

.تسین مکاح  ناگدنب  زا  تیصعم  ای  تعاط  رودص  زین  و  دنوادخ ، يارب  لاعفا  كرت  ای  لعف  رب  یترورض  هنوگ 

شیپ قافتا  فداصت و  دـنرادنپ  یم  هفـسلف  لها  هکنانچ  ای  دروخب  صیـصخت  لولعم  تلع و  نوناق  ندوب  یلک  هکنیا  نودـب  نیا  ربانب 
راتخم لعاف  رایتخا  هب  يرایتخا  لعف  هدوبن و  يرورـض  وحن  هب  راتخم  لعاف  تیلعاف  تیلع و  اما  دنراد  تلع  اعقاو  يرایتخا  لاعفا  دـیآ 

.دوش یم  رداص  وا  زا 
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: درک وجتسج  اه  نآ  تلع  زا  دیاب  هک  دراد  دوجو  لولعم  ود  دهد  یم  ماجنا  راتخم  لعاف  هک  یلعف  ره  رد  هکنیا  حیضوت 

رایتخا هب  الماک  مه  اهنآ  كرت  هک  زامن ، ندروآ  ياج  هب  ای  بارـش ، ندروخ  ای  همان ، نتـشون  دـننام  راـتخم  لـعاف  تیلعاـف  سفن   . 1
.تسین مکاح  اهنآ  رب  یشخب  ترورض  تلع  هنوگ  چیه  تسوا و 

، تسوا تیلعاف  هجیتن  لولعم و  هک  زامن  ندش  هدناوخ  ای  بارش ، ندش  هدروخ  ای  همان ، ندش  هتشون  دننام  راتخم  لعاف  لعف  ققحت   . 2
.دشاب یم  راتخم  لعاف  تیلعاف  نامه  نآ  هدنهد  ترورض  تلع  و 

باجیا و وحن  هب  زامن ) ندش  هدناوخ  ای  بارش ، ندش  هدروخ  ای  همان ، ندش  هتـشون  دننام   ) راتخم لعاف  تیلعاف  رثا  هک  بلطم  نیا  رد 
یکـش هنوگ  چیه  دریذـپ  یم  تروص  زامن ) ندروآ  ياج  هب  ای  بارـش ، ندروخ  ای  همان ، نتـشون  دـننام   ) وا تیلعاف  یپ  رد  ترورض 
لولعم دوخ  زین  ندـناوخ _  زامن  ای  ندروخ  بارـش  دـننام  راتخم _  لعاف  تیلعاف  سفن  اـیآ  هک  تسا  نیا  یلـصا  لاؤس  هکلب  تسین 

هک تسا  يا  هنوگ  هب  راتخم  لعاف  سفن  هکلب  هن  ای  دشاب  یم  ...و  یتیبرت  یطیحم و  یحور و  لماوع  دـننام  شخب _  ترورـض  یتلع 
وحن هب  ینوریب  ینورد و  یتامدقم  زگره  دنک و  یم  باختنا  ار  كرت  ای  لعف  فرط  ود  زا  یکی  یترورـض  هنوگ  ره  زا  تیعبت  نودـب 

.دیامن یمن  راداو  تیصعم  ای  تعاط  ای  نداد  ماجنا  ندروخ و  نتشون و  تکرح و  هب  ار  وا  تسد  ترورض  باجیا و 

و تسا ، راـیتخا  یفن  ربـج و  هـب  مازتـلا  یـضتقم  شخب ) ترورـض  ینوریب  ینورد و  لـماوع  رثا  رد  لـعف  رودـص   ) لوا قـش  باـختنا 
رد يانثتسا  نامه  انیع  مود  قش  نتفریذپ 
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.دشاب یم  راتخم  لعاف  لاعفا  صوصخ  رد  یلولعم  یلع و  ترورض  نوناق 

دـشاب یم  سفن  تیلعاف  نامه  هک  دوخ  تلع  دوجو  یپ  رد  لعف  ققحت  نتـشاد  ترورـض  رب  یخرب  دـیکات  هک  تسا  نشور  نیا  ربانب 
انثتـسا ياعدا  هکنیا  امک  .رایتخا  ربج و  ثحب  هب  یطبر  هن  دراد و  يرکنم  هن  نآ ، نتـشون  یپ  رد  هماـن  ندـش  هتـشون  ترورـض  دـننام 

لها داقتعا  هک  نآ _  تردق  لامعا  سفن و  ندـمآ  رد  تیلعاف  هب  هلحرم  رد  یتح  اج _  همه  رد  یلولعم  یلع و  ترورـض  يریذـپان 
نوناق دریذـپ  یمن  انثتـسا  دراد و  تیلک  هک  ینوناق  نآ  تفگ  دـیاب  ناـشیا  خـساپ  رد  و  سب ، تسا و  ربج  هب  مازتلا  نیع  تسا  هفـسلف 

هب دـشاب  یم  قلطم  صوصخ  مومع و  نوناق  ود  نیا  رد  لوخد  ثیح  زا  لـلع  نیب  هکنیا  هچ  یلولعم  یلع و  ترورـض  هن  تسا  تیلع 
لاـعفا رد  هکلب  تسین  يراـیتخا  تلع  یتـلع  ره  اـما  تسه  مه  لوـلعم  تلع و  یلک  نوناـق  دارفا  زا  يراـیتخا  تلع  ره  هـک  يا  هنوـگ 

ربج و ثحب  الوصا  دش  هتفگ  هکنانچ  ترورض و  باجیا و  وحن  هب  هن  اما  دشاب  یم  راتخم  لعاف  سفن  لولعم  اعقاو  تیلعاف  يرایتخا ،
سفن ایآ  هک  تسا  هراب  نیا  رد  هکلب  هن ، ای  دوش  یم  لصاح  بوجو  ترورض و  وحن  هب  ناسنا  تیلعاف  راثآ  ایآ  هک  تسین  نیا  رایتخا 

.ریخ ای  تسا  نآ  زا  لبق  للع  تامدقم و  یبوجو  يرورض و  لولعم  هجیتن و  وا  تیصعم  ای  تعاط  ناسنا و  كرت  لعف و 

تسا و انثتـسا  لباق  ریغ  یلک و  ینوناق  یلولعم  یلع و  ترورـض  دـنا  هتـشادنپ  هک  یناـسک  یماـمت  دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمه  هتبلا  و 
نایعدـم زا  دوخ  هکنیا  ول  دوب و  دـنهاوخ  ربج  هب  مازتلا  زا  ریزگان  دـشاب  یم  دوخ  زا  شیپ  روما  ياهترورـض  هجیتن  زین  ناسنا  تیلعاف 

: دننام دنشاب  نآ  ناعفادم  رایتخا و 
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اهل هبجوملا  هّلعلا  وهو  تاذـلاب  بجاولا  یلإ  یهتنت  لـلعلاو  ریغلاـب ، بجوم  بجاو  وهو  اـّلإ  ّیناـکمإلا  دوـجولا  هلـسلس  یف  ءیـش  ـال 
.(1) اهتالولعملو

وا هک  دندرگ  یمرب  تاذلاب  بجاو  هب  للع  یمامت  و  هدوب ، رایتخا  نودـب  ریغلاب و  بجوم  بجاو و  ناکما ، هلـسلس  تادوجوم  یمامت 
.دشاب یم  ناشتالولعم  اهنآ و  رارطضا  باجیا و  ببس  دوخ 

قوشلا اذـهو  دـقف  اذإ  هیلإ  ًاقاتـشم  ًاقلطم  بوبحم  ریخلاف  لعفلا ، یلإ  لعافلا  نم  ًاـقوش  کـلذ  بقعأ  ًاریخ  لـعفلا  نوکب  ملعلا  ّمت  اذإ 
اهقّقحتبو ًاعطق _  قوشلا  ریغو  قباسلا  ملعلا  ریغ  هّیناسفن  هّیفیک  یهو  هدارإلا _  کلذ  بقعأو  ًاـعطق  قباـسلا  ملعلا  ریغ  هّیناـسفن  هّیفیک 

.(2) اهیف هّثبنملا  هلماعلا  هّوقلا  هطساوب  تالضعلا  کیرحت  وه  يذلا  لعفلا  قّقحتی 

هدوب و بوبحم  اقلطم  ریخ  هک  ارچ  تشاد ، دـهاوخ  لابند  هب  ار  نآ  يوس  هب  لعاف  قوش  دـش ، مامت  لـعف  ندوب  ریخ  هب  ملع  هک  یتقو 
قباس ملع  زا  ریغ  يزیچ  اعطق  و  یناسفن ، یتیفیک  هک  هدارا  نآ ، لابند  هب  .دوش  یم  لصاح  نآ  يوس  هب  قوش  دـشابن  دوجوم  هچناـنچ 

.ددرگ یم  ققحم  تسا  هلماع  هوق  هطساو  هب  تالضع  کیرحت  نامه  هک  لعف  نآ ، ققحت  هب  هدمآ و  دیدپ  دشاب  یم  قوش  و 

یم ریسفت  یلولعم  یلع و  ترورـض  ربج و  ساسا  رب  ار  یتیلعاف  ره  هتفریذپن ، ملاع  رد  ار  رایتخا "  " دوجو یلک  روط  هب  هفـسلف  يرآ ،
باتک رد  هکنانچ  دهد ، یم  تبـسن  لاعتم  دنوادخ  لالج  سدق و  تحاس  هب  هطـساو _  نودـب  ای  هطـساو و  اب  ار _  یلعف  ره  و  دـنک ،

: تسا هدمآ  همکحلا " هیاهن  "

وأ هطساو  الب  هل  لولعم  تاذلاب ، بجاولا  لعف  وهو  ّالإ  هّیرایتخالا ، لاعفألا  یّتح  تاذلاب  بجاولا  يوس  دوجوم  نکمم  ءیش  نم  ام 
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(1) .طئاسو وأ  هطساوب 

.دشاب یم  وا  نآ  زا  هطساو  اب  ای  هطساو  نودب  هک  تسا  دنوادخ  لعف  يرایتخا ، لاعفا  یتح  تانکمم  همه  تاذلاب ، بجاو  زا  ریغ 

: زین و 

ضرعلا ماـیق  ینعمب  راـتخملا  ناـسنإلا  یلإو  داـجیإلا  ینعمب  لـعفلاب  بجاوـلا  یلإ  باـستنا  لـعفللو  هّیلوـط  هّیلعاـفلا  ّنأ  تـفرع  دــق 
(2) .هعوضومب

مایق يانعم  هب  یباستنا  ياراد  و  تسا ، دـنوادخ  هب  داجیا  يانعم  هب  یلعف  یباستنا  ياراد  لـعف  هدوب و  یلوط  تیلعاـف  هک  یتسناد  ـالبق 
.دشاب یم  راتخم  ناسنا  هب  تبسن  شعوضوم  هب  ضرع 

: تسا هدمآ  هفسلف " شزومآ   " باتک رد  و 

.دنا هدرک  یم  تابثا  للعلا ، تلع  ناونع  هب  لاعتم  يادخ  هب  ار  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  هلمج  زا  اه و  هدیدپ  دانتسا  نیشیپ ، هفسالف 

رظن نیا  زا  مه  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  دبای و  یم  يرت  حیحـص  رت و  نشور  نییبت  یلاعفا  دـیحوت  لولعم  دوجو  ندوب  یقلعت  هب  هجوت  اب 
(3) .تسوا صوصخم  یلالقتسا  ریثأت  دوجو و  هضافا  هک  دوب  دنهاوخ  لاعتم  دنوادخ  هب  دنتسم 

: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع   " باتک رد 

نیع هدوجو  نوکی  ءیـش ال  ّيأ  قّقحت  یلع  قباـسلا  بوجولا  وه  دـجوی " مل  بجی  مل  اـم  ءیـشلا   " هدـعاق هب  قطاـنلا  ّیّلعلا _  ربجلا 
(4) .هتاذ

دوشن یمتح  یعطق و  ات  يزیچ  چیه  : " هدعاق هک  یّلع _  ربج  تیمتح و 
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یشیپ دشابن  شتاذ  نیع  شدوجو  هک  يزیچ  ره  ققحت  رب  هک  تسا  یتیعطق  تیمتح و  نامه  دراد ،_ یم  نایب  دنک " یمن  ادیپ  دوجو 
.دراد تقبس  و 

: زین و 

یلإ هیهتنم  هّیطـسو  للع  يدابملا  ءدـبم  یلإ  یهتنملا  هیلاعلا  يدابملا  ّمث  ّيدوجولا ، لعفلل  بیرق  ءدـبم  راـتخملا  رّکفتملا  ناـسنإلا  ّنإ 
هباختنا هتدارإو و  ناسنإلا  يّورت  اهنم  یتلا  هیدابم _  قیرطب  هل  ًابابسأ  نوکت  اّهنأ  ّالإ  ...ّيدوجولا  لعفلا  کلذ  رودصل  بابسألا  ّببسم 

(1) .هیلاعتملا هفسلفلا  کلسم  یلع  طیرفتلاو  طارفإلا  یتلزنم  نیب  یطسولا  هلزنملا  وه  اذهو  نکمملا _  یفرط  دحأل 

ببس هب  هدوب و  طسو  ياه  تلع  هک  دنراد  دوجو  يرتالاب  يدابم  نآ  زا  دعب  تسا ، يدوجو  لعف  کیدزن  ءدبم  راتخم ، رکفتم  ناسنا 
هک دنتسه  ییاه  همدقم  ناونع  هب  یطـسو  ياه  تلع  نآ  هتبلا  هک  دنوش _ ، یم  یهتنم  يدوجو  لعف  نآ  رودص  يارب  بابـسا  یمامت 

نامه نیا  و  دراد _  ناکما  نآ  دوجو  هک  ار  یفرط  ود  زا  یکی  وا  باختنا  هدارا و  ناسنا و  هشیدـنا  دـشاب  یم  تامدـقم  نآ  هلمج  زا 
.دشاب یم  هیلاعتم  هفسلف  کلسم  ساسا  رب  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  نیب  طسو  تلزنم 

مل ام  ءیشلا   " هدعاق ساسا  رب  هک  یتروص  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دناریم  نخس  ناسنا  رایتخا  زا  رهاظ  رد  هچ  رگ  قوف  نخس 
هتـشاد هدنهد  ترورـض  يربج و  تلع  دیاب  يزیچ  ره  دبای " یمن  ققحت  دـنکن  ادـیپ  بوجو  ترورـض و  يزیچ  ات  دـجوی : مل  بجی 
تروص نیا  رد  و  دوش ، رداص  وا  زا  بوجو  ترورض و  روط  هب  دیاب  زین  وا  باختنا  هدارا و  هشیدنا و  یتح  و  ناسنا ، لعف  سپ  دشاب ،
ینکمم لعف  هن  و  دـنام ، یم  یقاب  ناسنا  باختنا  يارب  ییاج  هن  و  دراد ، وا  رایتخا  هب  یطبر  یناسنا  رکفت  هن  و  دراد ، ییانعم  رایتخا  هن 

هب باختنا  رایتخا و  دهاوخب  هک  دراد  دوجو 
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.دریگب قلعت  نآ 

: دیوگ یم  هفسلف 

، یعادلا بیقع  بلقلا  یف  هرورـض  ثدحت  هّیـشملاو  هّیـشملا ، مازجنا  دنع  هرورـض  هکّرحم  هردقلاو  هردـقلاب ، هرورـض  همزال  هکرحلا 
هّیشملا عفدن  نأ  انل  نکمی  سیلف  هقباس ، قّقحت  دنع  اهنم  ءیش  دوجو  عفدن  نأ  انل  سیلو  ضعب  یلع  اهـضعب  ّبترتی  تاّیرورـض  هذهف 

(1) .عیمجلا یف  نوّرطضم  نحنف  اهدعب ، رودقملا  یلإ  هردقلا  فارصنا  الو  لعفلل  یعادلا  قّقحت  دنع 

هب يربج  روط  هب  تیشم ، .دتفا و  یم  راک  هب  اترورـض  تیـشم  ندش  یمزج  زا  سپ  تردق ، .تسا و  تردق  يرورـض  همزال  تکرح ،
مادک چیه  عفد  رب  ام  دنبترتم و  رگید  یخرب  رب  یخرب  هک  دنا  ییاه  ترورـض  همه  اه  نیا  سپ  .دـیآ  یم  دـیدپ  بلق  رد  یعاد  لابند 

ار تیـشم  لعف ، ماجنا  هب  یعاد  ققحت  دوجو  اب  هک  درادن  ناکما  ام  يارب  سپ  .میرادـن  تردـق  شقباس  هلحرم  ققحت  زا  سپ  اهنآ  زا 
یم رایتخا  نودـب  رطـضم و  لاوحا  نیا  یمامت  رد  ام  سپ  .میراد  زاب  رودـقم  زا  ار  تردـق  تیـشم  ققحت  زا  دـعب  هکنیا  ای  .مینک  عفد 

.میشاب

: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  تسه _  زین  وا  ندوب  يربج  زا  فشاک  هک  ظفاح _  راعشا  هب  یناشاک  ضیف  سپس 

ما و هتفگ  اهراب 

میوگ یم  رگد  راب 

نیا هدش  لد  نم  هک 

میوپ یم  دوخ  هب  هن  هر 

یطوط هنیآ  سپ  رد 

دنا هتشاد  متفص 

تفگ لزا  داتسا  هچنآ 

میوگ یم  وگب 

رگا مراخ  رگا  نم 

تسه ییارآ  نمچ  لگ 

مدرورپ یم  هک  تسد  نآ  زا  هک 
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میور یم 

: تسا هدمآ  زین  همان " یهلا   " باتک رد 

(2) .میزیوآرد هک  اب  دش ، یمن  نیا  زج 

: زین و 

دمحم لآ  دمحم و  هبدأم  زا  ياذتغا  نسح ، تباث  نیع  ياضتقا  هک  ترکش 

444 ص :
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(1) .تسا

: زین و 

(2) .ما هراک  هچ  مناد  یمن  میراک  نیریش  ینابز و  نیریش  همه  اب 

ربج نافرع و 

ربج و زا  نخـس  هک  درادـن  دوجو  يرگید  دوجوم  چـیه  دـنوادخ  تاذ  زج  : " دـیوگ یم  هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  ناـفرع  هنیمز  نیا  رد 
". دیآ نایم  رد  نآ  رایتخا 

: دیوگ یم  يرتسبش 

يا رایتخا  نیمادک 

لهاج درم 

دوب واک  ار  یسک 

لطاب تاذلاب 

رسکی تسوت  دوب  وچ 

دوبان هلمج 

زا ترایتخا  ییوگن 

دوب اجک 

دوجو ار  واک  یسک 

دشابن دوخ  زا 

کین و شیوخ  تاذب 

دشابن دب 

ردنا سانش  قح  رثؤم 
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ياج همه 

نوریب نتشیوخ  دح  ز 

ياپ هنم 

بهذم هک  ار  سک  نآ  ره 

تسا ربج  ریغ 

واک دومرف  یبن 

تسا ربگ  دننام 

نادزی ربگ  ناک  نانچ 

تفگ نمرها  و 

قمحا نادان  نیمه 

تفگ نم  ام و 

زا شیپ  هتشگ  ردقم 

نت زا  ناج و 

يراک یکی  ره  يارب 

نیعم

یلاباال ییایربک  بانج 

تسا

تاسایق زا  هزنم 

تسا یلایخ 

لزا ردنا  دوب  هچ 
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لهاان درم  يا 

دمحم دش  کی  نیا  هک 

لهجوبا نآ  و 

ار ز یمدآ  تمارک 

تسا رارطضا 

یبیصن ار  واک  نآ  هن 

(3) تسا رایتخا  ز 

: تسا هدمآ  يدیحوت " لئاسر   " باتک رد 

445 ص :
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.زار نشلگ  يونثم  - . 3
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.(1) دراد تلالد  نآ  رب  ود  ره  قوذ  ناهرب و  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  ناحبس ، دنوادخ  لعف  رگم  تسین  یلعف  چیه  جراخ  ناهج  رد 

: تسا هدمآ  ردق " ربج و  در  رد  رثالا  ریخ   " باتک رد  و 

(2) .تسین يو  زج  يرثوم  و  تسوا ، نطوم  ره  رد  لعاف ،

: دیوگ یم  نافرع  بهذم 

یقیقح دوجو  زگره  دـندنوادخ و  تاذ  هدـنهد  ناـشن  اـهنت  دـنرادن ، یتـقیقح  چـیه  هنییآ ، رد  ییاـه  تروص  نوچمه  تادوـجوم  "

"، دنرادن

: تسا هدمآ  هیهلالا " هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع   " باتک رد 

هقیقح ال  هّیتآرم _  هروص  یلإ  ّیجراخلا  رمألا  ضیوفت  عانتما  حوضول  رهظأ ، ّیلاـعفألا  دـیحوتلا  برـشم  یلع  ضیوفتلا  هلاحتـسا  ّنإ 
كانه نوکی  ام  یف  روّصتی  اّمنإ  هارکإلا  ّنأل  نیبأ _  ًاضیأ  برـشملا  اذـه  یلع  ربجلا  عانتما  ّنأ  امک  هروصلا _  يذ  هیاـکح  ادـع  اـهل 

اههارکإ ضرفل  لاجم  الف  هیاکحلاو _  هئارـإلا  ادـع  اـهل  هّیعقاو  ـال  یتلا  هّیتآرملا _  هروصلا  اـمأو  هدارإو _  ءاـضتقا  هل  دوجوم  ءیش 
ذإ هدیعبلا ، هطّـسوتملاو و  هبیرقلا  هّلعلا  هیجوت  نم  ءامکحلا  جهنم  یلع  نیتلزنملا  نیب  هلزنملا  ریـسفتل  ًاضیأ  لاجم  اّهنأ ال  امک  .اهربجو 

وأ ال(3). هبیرق  اهنوک  نع  ثحبی  یتح  ًالصأ  هّیتآرملا  هروصلل  هّیلع  ال 

هک يا _  هنیئآ  تروص  هب  یجراخ  رما  ضیوفت  عانتما  اریز  تسا ، رت  نشور  یلاـعفا  دـیحوت  برـشم  ساـسا  رب  ضیوفت  ندوب  لاـحم 
رد يا  هنیئآ  تروص  نآ  رابجا  هارکا و  ضرف  يارب  ییاج  سپ  تسا ، راکـشآ  نشور و  درادن _  ندنایامن  زج  يا  یعقاو  دوجو  چیه 

.دنام یمن  نایم 

ار رود  طسوتم و  کیدزن و  تلع  هک  هفسالف _  شور  رب  هک  روطنامه 

446 ص :

.81 يدیحوت ، لئاسر  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
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زا دـهاوخب  هک  درادـن  تیلع  الـصا  يا  هنیئآ  تروـص  اریز  دـنام ، یمن  یقاـب  نیرما  نـیب  رما  ریـسفت  يارب  یلاـجم  زین  دـنریذپ _  یم 
.دوش ثحب  تیلع  نآ  ندوب  رود  ای  کیدزن 

: تسا هدمآ  نینچ  همادا  رد  و 

هل دوـجو  ـال  ّیلمعلا  ناـفرعلا  یف  دوهـشملا  ّيرظنلا ، ناـفرعلا  یف  هنع  ثوـحبملا  ّیلاـعفألا  دـیحوتلا  وـهو   _ عـبارلا برـشملا  یلع  ّهنإ 
یلإ ناـیرجلا  دانـسإ  ریظن  هل _  وه  اـم  ریغ  یلإ  ًادانـسإ  هیلإ  دوجولا  دانـسإ  نوکی  ثیحب  ًازاـجم  اـّلإ  تاـنکمملا ] نم  هریغو  ناـسنإلا  ]
یف اـهل  دوـجو  ـال  هـّیتآرم  هروـص  برـشملا  اذـه  یلع  ّیناـکمإلا  دوـجوملا  ّنـأل  بازیملا _ " يرج  : " لوـقی نـم  لوـق  یف  بازیملا 
نم طیرفتلاو ، طارفإلا  یفرط  نیب  یطـسولا  هلزنملا  تابثإو  هروصلا ، کلت  نع  ضیوفتلاو  ربجلا  یفن  ینعم  ریـصی  ذـئنیحف  ...جراخلا ،

، اهیلإ ًاضّوفم  الو  هروبجم  تسیل  جراخلا _  یف  اهل  دوجو  یتلا ال  هیکاحلا  هروصلا  کلت  ّنأب  لوقلا  نأل  ...دانـسإلا  یف  زاجملا  ...باب 
ّبر وـه  نم  اـّلإ  لـعاف  ـال  ذإ  هناحبـس ، هتّیلعاـف  تاـجرد  نـم  هـجرد  رخآ  دوـجوم  ّيأو  ناـسنإلا  ...اـهعوضوم  ءاـفتناب  هبلاـس  هّیـضق 

(1) .نیملاعلا

ناسنا و  ] نآ يارب  الـصا  دـیآ ، یم  دوهـش  هب  یلمع  نافرع  رد  تسا و  ثحب  دروم  يرظن  نافرع  رد  هک  یلاعفا  دـیحوت  برـشم  ربانب 
نامه تسین ، ناسنا  دوخ  يارب  تقیقح  رد  ناسنا  هب  دوجو  دانسا  هک  يا  هنوگ  هب  ازاجم  رگم  تسین  راک  رد  يدوجو  تاقولخم ] هیقب 

دوجوم اریز  تسا _  هدـشن  عقاو  نادوان  دوخ  دروم  رد  ندـش  يراج  تقیقح ، رد  دـش " يراج  نادوان  : " مییوگ یم  یتقو  هک  هنوگ 
.درادن دوجو  الصا  جراخ  رد  هک  تسا  يا  هنییآ  یتروص  اهنت  یلمع  نافرع  برشم  ساسا  رب  یناکما 

دانـسا رد  زاـجم  باـب  زا  نآ ، يارب  طـیرفت  طارفا و  نیب  موس  تلزنم  تاـبثا  و  تروص ، نآ  زا  ضیوفت  ربج و  یفن  ياـنعم  نیارباـنب ،
 _ تسین يدوجو  جراخ  رد  الـصا  ار  نآ  دوخ  و  تسا _  ریغ  رگ  ناـیامن  اـهنت  هک  یتروص  نآ  راـیتخا  اـی  ربج  زا  نخـس  اریز  تسا ،

عوضوم الصا  هک  تسا  يا  هبلاس  هیضق 
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راگدرورپ زج  یلعاف  چیه  اریز  دنشاب ، یم  هناحبس  دنوادخ  تیلعاف  تاجرد  زا  يا  هجرد  رگید ، تادوجوم  یمامت  ناسنا و  ...درادن 
.درادن دوجو  نایملاع 

: مییوگ یم  روبزم  تاملک  دروم  رد 

نیب رما  ناگدـنب و  رایتخا  هلأسم  دوش ، یم  یفتنم  ضیوفت  ربج و  عوضوم  ناـفراع ، یلاـعفا  دـیحوت  برـشم  رباـنب  هک  روط  ناـمه   . 1
.دنام یمن  یقاب  نیرمالا  نیب  رما  رایتخا و  تابثا  يارب  ییاج  هدش و  یفتنم  مه  نیرمالا 

هکنیا هچ  دشاب ، یم  نایدوجو  تدـحو  نافرع و  لها  ِدوخ  کلـسم  اب  ضقانم  و  هدوبن ، تسرد  يا  هنییآ  تروص  هب  ناسنا  هیبشت   . 2
رد دراد  تروص  بحاـص  زا  لقتـسم  دوجو  شدوـخ  یلو  دـنک  یم  تروـص  بحاـص  زا  تیاـکح  هکنیا  نیع  رد  يا  هنییآ  تروـص 

، نیاربانب دـنرادن ، داقتعا  لاعتم  دـنوادخ  دوجو  زا  ریغ  يدوجو  هنوگ  چـیه  هب  تاقولخم  ریاس  ناسنا و  يارب  ناـفرع  لـها  هک  یلاـح 
حیـضوت نیا  اب  .دزاس  یم  رترود  نآ  مهف  زا  ار  اهنآ  دـنک ، کیدزن  ناـشیا  روظنم  مهف  هب  ار  ناـهذا  هکنیا  ياـج  هب  لاـثم  نیا  ندروآ 

بتکم ینابم  لوصا و  اب  ضقانم  و  هدوب ، هجو  یب  الماک  زین  دانـسا  رد  زاـجم  ثحب  رد  ثحبم  نیا  ندرک  لـخاد  هک  دوش  یم  نشور 
نآ هب  یلقع  زاجم  هب  ولو  ار  لعف  ناوتب  هک  تسین  راک  رد  يریغ  الـصا  ناشیا  بلاطم  ساسا  رب  اریز  تسا ، دوجو  تدـحو  ناـفرع و 

.داد تبسن 

!؟ ربج ارچ 

نیا ناشرذع  ياهتنم  دنا  هتـشگ  زین  ربج  هب  مزتلم  هجیتن  رد  دـنا و  هتفریذـپ  یلک  نوناق  کی  ناونع  هب  ار  یلولعم  یلع و  ربج  هک  نانآ 
: دنیوگ یم  هکنانچ  .تشادرب  تسد  ناوت  یمن  ناهرب  ياضتقم  زا  هدوبن و  نآ  زج  ناهرب  ياضتقم  دنا  هتشادنپ  هک  تسا  هدوب 
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هّلع ءیـشلا  هّلع  ّنأل  ریخألا ، لولعملل  هّلع  یلوـألا  هّلعلاو  لـعفلل  یلوـألا  هّلعلا  وهف  تاذـلاب ، بجاولا  یلإ  هتنم  ّيریغلا  بوجولا  اذـهو 
.(1) هقباسلا ثاحبألا  یف  هنّیبم  هتباث  لوصأ  هذهف  .ءیشلا  کلذل 

زین ریخا  لولعم  تلع  یلوا ، تلع  و  هدوب ؛ لـعف  یلوا  تلع  دوـخ  وا  سپ  تسا ، تاذـلاب  بجاو  هب  شتـشگزاب  يریغ ، بوـجو  نیا  و 
.دشاب یم  هتشذگ  ياه  ثحب  نشور  تباث و  لوصا  اهنیا  .دشاب و  یم  زین  یش ء  دوخ  تلع  یش ء ، تلع  ِتلع  اریز  .دشاب  یم 

: دسیون یم  هحفص 122  نافلؤم ، زا  یعمج  "، 2 یمالسا 1 _  فراعم   " باتک و 

ندوب يرایتخا  يانعم  اریز  درادن ، لولعم ) تلع و  ترورـض  تیلولعم ، تیلع و   ) روکذم نوناق  ود  اب  یتافانم  هجو  چیه  هب  رایتخا ، ... 
ءزج ناسنا  هدارا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هکلب  دنک ، یم  ادـیپ  دوجو  هتفای و  ققحت  تلع  یب  ناسنا  لاعفا  هک  تسین  نیا  ناسنا  لاعفا 

سکعلاب و  تفای ، دـهاوخن  ققحت  زین  لولعم  نوناـق  ود  ناـمه  قبط  و  دوش ، یمن  ققحم  هماـت  تلع  هدارا ، ققحت  نودـب  تسا و  هلعلا 
...تسا فداصت  هب  داقتعا  اب  فدارم  هک  روکذم  نوناق  ود  راکنا 

ترورض نوناق  عبات  تسا _  هدش  هدرمش  هلعلا  ءزج  هک  ناسنا _  رد  هدارا  ثودح  رگا  اریز  تسا ، رهاظ  زین  قوف  بلطم  رد  لاکـشا 
سپ دشابن  یلولعم  یلع و  ترورـض  تیلک  عبات  رگا  و  دنام ، دـهاوخن  ربج  هب  مازتلا  زا  يزیرگ  هار  چـیه  رگید  دـشاب  یلولعم  یلع و 
هکلب درادـن  یلولعم  یلع و  ربج  نوناق  رد  انثتـسا  هب  یطبر  چـیه  زین  فداصت  هک  نیا  رب  افاضم  دـنا ، هتفریذـپ  ار  نوناق  نیا  رد  انثتـسا 

: هک دیآ  یم  مزال  یتروص  رد  فداصت 

تلع و نوناق  تیلک  رکنم  دنادن و  راتخم  لعاف  تنطلس  تردق و  لامعا  عبات  ار  راتخم  لعاف  لعف  ققحت  یسک   . 1
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.لولعم تلع و  ترورض  ربج و  نوناق  تیلک  هن  دوش ، رثؤم  رثا و  لولعم و 

.دشاب هتشادن  لوبق  ار  یلولعم  یلع و  ترورض  زین  دنرادن  دوخ  زا  يرایتخا  هک  یعیبط  للع  رد  یتح  ینعی  اج  چیه  رد  یسک   . 2

هن يرایتخا _  لاعفا  صوصخ  رد  ینعی  هیئزج _  هبلاس  وحن  هب  یلولعم  یلع و  ترورـض  راکنا  یلولعم و  یلع و  ربج  رد  انثتـسا  اما  و 
.دشاب یم  لاحم  رایتخا  تابثا  نآ  نودب  هکلب  تسین ، فداصت  مزلتسم  تیلع و  لصا  راکنا  اهنت 

یم هتفریذـپ ، یعقاو  رایتخا  ياج  هب  ار  ربج  و  هدـیمان ، هداس  یحطـس و  ییاـنعم  ار  یعقاو  راـیتخا  مسیلاـئر ،" شور  هفـسلف و  لوصا  "

: دسیون

هک يراک  هک  تسا  نیا  دراد  ناسنا  هک  يراـیتخا  ...درادـن  ققحت  دریذـپ ، یم  یحطـس  هداـس و  رظن  هب  ناـسنا  هک  ییاـنعم  هب  راـیتخا 
عومجم هب  تبـسن  لاح  نیع  رد  هچ  رگا  درادن ، ترورـض  تبـسن  تسا  تلع  يازجا  زا  یکی  هک  شدوخ  هب  تبـسن  دـهد ، یم  ماجنا 

(1) .دراد ترورض  تبسن  تسا  ناسنا  ریغ  ناسنا و  عومجم  هک  تلع  يازجا 

و هدرمـش ، همات " تلع  هب  لولعم  تبـسن   " يانعم هب  ار  هیرایتخا " ریغ  لـلع   " رد ترورـض "  " زین نآ  ریغ  و  هحفص 152 )  ) موس دلج 
.دناد یم  هصقان  تلع  هب  اهنآ  تبسن  يانعم  هب  ار  هیرایتخا " للع   " رد ناکما " "

طانم اعقاو  رگا  هکنیا  هچ  تسین  لوبق  لباق  هجو  چـیه  هب  يربج  لاعفا  زا  نآ  زیامت  يراـیتخا و  لـعف  ياـنعم  دروم  رد  تاریـسفت  نیا 
يرایتخا زین  يرایتخا  ریغ  يربج و  ثداوح  لاعفا و  یمامت  دشاب ، نآ  هصقان  للع  هب  تبـسن  نآ  ترورـض  مدـع  لعف ، ندوب  يرایتخا 

همه اریز  دوب ! دنهاوخ 
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ریغ زین  يرایتخا  لاعفا  یمامت  هفسلف ، يانبم  رب  هکنیا  امک  دنرادن ؛  (1) بوجو ترورض و  تبسن  ناش ، هصقان  تلع  اب  زین  تایرورض 
، دـناد یمن  یلولعم  یلع و  ربج  یلک  نوناق  زا  جراخ  ار  نآ  دـناد ، یم  هلعلا  ءزج  هک  مه  ار  هدارا  هفـسلف  اریز  دوب ، دـنهاوخ  يرایتخا 

.دوب دهاوخ  ترورض  همات ، تلع  يازجا  ریاس  و  هدارا ، عومجم  اب  زین  يرایتخا  لعف  ره  تبسن  سپ 

عقاو و تهج  زا  و  هدوبن ، يرابتعا  رما  کـی  هب  زج  يراـیتخا  ریغ  يراـیتخا و  روما  نیب  قرف  اـتیاهن  تروص  نیا  رد  رگید ، تراـبع  هب 
شتآ و ندنازوس  هچ  و  دشاب ، ندروخ  بارش  ندناوخ و  زامن  هچ  یلعف _  ره  هکلب  دنام ، دهاوخن  ود  نآ  نیب  یتوافت  چیه  تقیقح ،

يرایتخا ریغ  شتلع  يازجا  یماـمت  هب  نآ  تبـسن  راـبتعا  هب  و  يراـیتخا ، شتلع  ءزج  اـب  نآ  تبـسن  راـبتعا  هب  دیـشروخ _  نداد  رون 
! دنام دهاوخن  نایم  رد  يرایتخا  ریغ  يرایتخا و  لعف  نیب  یتوافت  چیه  و  دوب ، دهاوخ 

عنتمملاو بجاولا  : " دـیوگب باوج  رد  یـسک  هکنیا  و  ناکما ، هن  تسا  عانتما  نآ  هصقان  للع  اـب  لـعف  ره  تبـسن  هکنیا  موس  لاکـشا 
لـصا رد  نخـس  میداد  حیـضوت  اهراب  هکنیا  هچ  تسا ، ثحب  لحم  ندرک  مگ  اب  يواسم  هدـکؤی ،" لب  رایتخالا  یفاـنی  ـال  راـیتخالاب 

.لعاف باختنا  زا  سپ  كرت  ای  لعف  عانتما  ای  بوجو  هن  تسا ، كرت  لعف و  رایتخا  باختنا و  تیلعاف و 

دروم رد  رایتخا  ربج و  ثحب  مامت  الصا  هکنیا  زا  هتشذگ 

451 ص :
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رایتخا ربج و  ثحب  هب  یطبر  الصا  تامدقم  هیقب  ندرک  همیمـض  و  دنا ، هدرمـش  شا  هلعلا  ءزج  هک  تسا  ناسنا  تیلعاف  هلحرم  نامه 
یگمه دنمان ، شللعلا  هلع  هک  مه  دنوادخ  دوخ  و  اوح ، مدآ و  ترضح  هب  دسرب  ات  ناسنا  ره  ناردام  ناردپ و  یمامت  هن  رگو  درادن ،

! دنرامش رد  وا  هلعلا  ءزج  اه  نآ  همه  هک  ارچ  دندوب ، وا  ناهانگ  تلع 

املع و مظاعا  یناهرب  یلقع و  یناـبم  رب  ار  ناـشیا  ناـعبات  یناـنوی و  ناکلـسم  يربج  یناـبم  برـشم و  یهلا " لدـع   " باـتک همدـقم 
: دسیون یم  هداد و  حیجرت  ترتع  نآرق و  بتکم  ناعفادم 

هنوگ نیا  رد  ار  نیملکتم  یلالدتسا  برـشم  هکنیا  هب  رظن  یلو  یفـسلف ، یمالک و  دوش : ثحب  دوب  نکمم  هنوگ  ود  هب  یلقع  هبنج  زا 
زیهرپ یلک  روط  هب  نیملکتم  کبس  زا  مناد ، یم  نقتم  حیحص و  ار  یمالسا  يامکح  برـشم  سکع  رب  و  مناد ، یمن  حیحـص  لئاسم 

.مدرک هدافتسا  امکح  کبس  زا  مدرک و 

يرایتخا ریغ  ترورـض و  لولعم  یکینو ، ناسحا  تلادع و  تعاط و  هچ  دـشاب و  متـس  ملظ و  تیـصعم و  هانگ و  هچ  ار  لاعفا  همه  و 
: دسیون یم  هتسناد ،

نیا تاـبثا  هک  یلوـصا  تساـمرف ، مکح  ترورـض  ثداوـح  همه  نیب  دراد ، دوـجو  ترورـض  هطبار  یلوـلعم ، تلع و  ره  نیب  نوـچ 
: تسا رارق  نیا  زا  تسا ، یکتم  نآ  رب  یمومع  يرورض و  یگتسویپ 

یمومع لولعم  تلع و  نوناق   . 1

لولعم تلع و  ترورض   . 2

لولعم تلع و  تیخنس   . 3

(1) .دوش یم  یهتنم  للعلا  تلع  کی  هب  همه  یتسه  ناهج   . 4

حیحص زین  مراهچ  موس و  لصا  هکنانچ  تسا ، نشور  هدش  نایب  مود  لصا  رد  لاکشا  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 

452 ص :

.138 یهلا ، لدع  یضترم ، يرهطم ، - . 1
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ره و  تسا ، لطاب  تیخنـس  موزل  هدـعاق  دـشاب  لعاف  رایتخا  تردـق و  لامعا  ثیح  زا  تلع ، هب  لولعم  مایق  هک  ییاج  رد  اریز  تسین ،
هکلب تیخنـس ، تسا  یهیدب  یـصاع ، ملاظ و  مه  دشاب و  عیطم  لداع و  دناوت  یم  مه  ناسکی  طیارـش  دحاو و  نآ  رد  يراتخم  لعاف 
لصا هجیتن  رد  (1) و  .درادـن راتخم ، لعاف  لعف  ینعی  ام ، ثحب  هب  یطبر  تسا و  يراج  یعیبط  لماوع  للع و  رد  اهنت  روطت ، تینیع و 
دحاو للعلا  هلع  هب  بوجو ، ترورـض و  وحن  هب  ناهج ، رد  دوجوم  لیلاعم  لاـعفا و  همه  تشگزاـب  دـنک  یم  ناـیب  هک _  زین  مراـهچ 

دنـشاب یم  ادـج  نیابم و  الماک  خنـس  ود  هک  یعیبط  لماوع  للع و  اب  راتخم  لعاف  تاذ  ياـجبان  هسیاـقم  زا  هدوبن و  حیحـص  تسا _ 
.تسا هدش  لصاح 

هب ار  لاعفا  اه و  هدارا  همه  تهج  نیا  زا  و  هدرک ، لالدتـسا  زین  لاعفا " ندوب  يرایتخا  تروص  رد  لسلـست  موزل   " هب نافوسلیف  یخرب 
ساسا رب  راتخم  دوجوم  لاعفا  نتفای  ققحت  هچ  رگ  اریز  تسین ، حیحص  زین  لالدتسا  نیا  دنا ؛ هداد  دانتسا  للعلا  هلع  هب  ترورـض  وحن 
لامعا هکلب  دـیایب ، مزال  لسلـست  هک  درادـن  فقوت  يرگید  تردـق  لامعا  رب  وا  تردـق  لامعا  اما  تسوا ، تردـق  لامعا  تیلعاـف و 
بلطم نیمه  زج  رایتخا  يانعم  الوصا  و  دـشاب ، یم  وا  تردـق  هب  تبـسن  كرت  لعف و  يواست  رایتخا و  سفن  هب  وا  تیلعاف  تردـق و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسین  يرگید  زیچ 

453 ص :

هدوب تلع  تاذ  زا  رگید  یتروص  لولعم ، عقاو  رد  دراوم  نیا  رد  هکنیا  هچ  تسا  لطاب  تیخنس  نوناق  مه  ضرف  نیمه  رد  هکلب  - . 1
نکمم اه  نآ  تیخنـس  مدـع  ای  تیخنـس  موزل  زا  نخـس  هک  تسین  راـک  رد  یلولعم  تلع و  تیریغ و  تیئود و  الـصا  تقیقح  رد  و 

.دشاب
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(1) .اهسفنب هّیشملا  هللا  قلخ 

.تسا هدومرفن  داجیا  يرگید  تیشم  هب  ار  تیشم  دنوادخ 

: دنیامرف یم  زین  و 

(2) .دارأ مث  ًارداق  ًاملاع  هللا  لزی  مل 

.دومرف داجیا  ار  ءایشا  سپس  هدوب  رداق  ملاع و  هتسویپ  لاعتم  دنوادخ 

دوجو دـنوادخ  دروم  رد  اریز  دـشاب ، یم  تردـق  يریگ  راک  هب  داجیا و  سفن  يانعم  هب  قوف  تیاور  رد  تیـشم "  " هک تسا  نشور 
يزیچ وا  تیلع  یناسفن ، تاقیدصت  تاروصت و  يارو  زین  رشب  لاعفا  دروم  رد  و  تسا ، لاحم  یناسفن  فیک  يانعم  هب  تیشم  هدارا و 
دننام رایتخا _  ربج و  باب  تاهبـش  نیرتگرزب  لح  نمـضتم  تیاور  لولدـم  اذـل  تسین  وا  تردـق  لامعا  تیلعاـف و  داـجیا و  زا  ریغ 

و ناسنا ، هرابرد  مه  ار ، رایتخا  و  دشاب ، یم  دوخ _ " زا  لبق  شخب  ترورـض  للع  رب  لعف  فقوت  بوجو   " و لسلـست " موزل   " مهوت
ربج و  دنک ، یم  تیارـس  زین  دـنوادخ  رایتخا  یفن  هب  ناسنا ، دروم  رد  اه  يربج  هلدا  هکنیا  امک  دـنک ، یم  تابثا  دـنوادخ  هرابرد  مه 

.دش نایب  هک  تسا  نامه  زین  باوج  و  دراد ، مزال  مه  ار  یهلا  لعف  رد 

بلطم زین  هدارا  نتشاد  ترورض  ربج و  هب  داقتعا  اب  دیایب ، مزال  لسلست  لعف  ندوب  يرایتخا  تروص  رد  اعقاو  رگا  هکنیا  رگید  بلطم 
هک ارچ  دوش ، یمن  لح  لسلست  لکـشم  زگره  مه  لولعم  تلع و  ترورـض  شریذپ  ضرف  رد  هک  تسا  یهیدب  اریز  دوش ، یمن  لح 

لسلست و  هدوب ، رگید  یتلع  رب  فقوتم  یشخب  رورض ت  تلع  ره  دوجو 
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نایم رد  اـب  هک  درک  ضرف  ناوت  یمن  ییادـتبا  لـلع  هلـسلس  يارب  زگره  و  ددرگ _ ! یم  لاـحم  هلـسلس  همه  دوجو  دـیآ و  یم  مزـال 
بجاو و دوجو  تابثا  ضرف  نیا  رد  هکلب  دوش ، لح  لکـشم  هلـسلس  سار  ناونع  هب  دوجولا  بجاو  للعلا و  هلع  هدارا  ياـپ  ندیـشک 

.دنام دهاوخ  میقع  مه  لسلست  لاطبا 

: دسیون یم  مسیلائر ،" شور  هفسلف و  لوصا   " یقرواپ

یلولعم یلع و  ترورـض  نوناـق  لوبق  رب  ینتبم  هک  تسا  يا  هیرظن  دـنک  یم  حیحـصت  ار  ناـسنا  يدازآ  راـیتخا و  هک  یـضرف  هناـگی 
يرایتخا يدازآ و  فلاـخم  تسا ، لـلع  لسلـست  هفدـص و  لـیبق  زا  یتـالاحم  رب  ینتبم  هکنآ  رب  هوـالع  اـه  هیرظن  ریاـس  اـما  .تسا و 

(1) .تسا

یلعف يانعم  هب  فداصت  اب  تسا ، راتخم  لعاف  سفن  نامه  نآ  تلع  تسین و  تلع  نودـب  هک  يرایتخا  لـعف  حـضاو  تواـفت  هب  زین  و 
: دسیون یم  هدومنن ، هجوت  دشاب  هتشادن  تلع  لعاف و  الصا  هک 

افرص لاعفا  نآ  مدع  دوجو و  و  دشاب ، ترورض  همات  للع  نآ  اب  لاعفا  نآ  تبسن  هک  يا  همات  للع  ناسنا  لاعفا  يارب  ام  دوشب  انب  رگا 
دوخ میوش  دقتعم  میراپسب و  فداصت  تسد  هب  افرص  ار  لعف  نآ  مامز  دیاب  میوشن ، لئاق  دشاب  همات  للع  نآ  مدع  دوجو و  هب  هتـسباو 

(2) .دشاب هتشاد  دناوت  یمن  لعف  نآ  رد  یتلاخد  هجو  چیه  هب  ناسنا 

نوناـق لوـلعم _  تلع و  یقیقح  ياـنعم  رد  حـماست  اـب  یتـح  تشذـگ _  هکناـنچ  اریز  تسین  دراو  ناـشیا  لاکـشا  هک  تسا  نشور 
تروص نیا  رد  دنیوگب : ناشیا  ات  تسین  راکنا  دروم  یلک  روط  هب  یلولعم " یلع و  ربج  ترورض و  "
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یلع و ترورـض  هک  اـجنآ  رد  هکلب  دوش  ققحم  فداـصت  ياـنبم  رب  زیچ  همه  .دوش و  رداـص  یتلع  ره  زا  یلولعم  ره  دـیآ  یم  مزـال 
هب هک  يربا  تارذ  دننام  دـشاب _  یم  تلع  تاذ  زا  هتفای  رییغت  یتروص  لولعم ، عقاو  رد  هک  یعیبط  للع  ینعی  دـشاب _  لوبق  یلولعم 

رداـص یتـلع  ره  زا  یلولعم  ره  هک  تسین  نکمم  زگره  دـیآ _  یم  رد  راـخب  تروص  هب  هک  یبآ  اـی  و  دـیآ ، یم  رد  ناراـب  تروص 
تـسا راکنا  دروم  یلولعم  یلع و  ترورـض  هک  اجنآ  رد  .دنک و  یمن  زواجت  دروم  نیمه  صوصخ  زا  مه  ناشیا  ياه  ضقن  و  دوش ،

رداص فلتخم  لاعفا  دـحاو  طیارـش  رد  هک  تسا  نکمم  ـالماک  راـتخم  لـعاف  سفن  زا  هک  تسا  نشور  يراـیتخا ،_  لاـعفا  ینعی  _ 
اعقاو هک  تساـج  نیمه  زا  .دـبای و  یم  دوخ  دوجو  رد  ار  نآ  ـالماک  هک  تسا  یتـیعقاو  تهادـب و  رکنم  یبـلطم  نینچ  رکنم  و  دوش ،

ترورض و چیه  و  تعاط ، مه  دوش و  رداص  تیصعم  مه  دحاو  طیارـش  رد  تسا  نکمم  دحاو  صخـش  زا  دوش : هتفگ  تسا  حیحص 
.تسین مکاح  وا  رب  ود  نآ  زا  یکی  رودص  نییعت  يارب  یبوجو 

، يرایتخا لامعا  یعیبط و  ثداوح  دنور  ندوب  ناسکی  و  یلولعم ، یلع و  ترورض  نواق  ندوب  یلک  هب  داقتعا  هک  نیا  نخس  هصالخ 
دانـسا و  عیارـش ، ندوب  هدوهیب  و  فیلکت ، نتفر  داب  رب  و  تسا ، ربج  هب  مازتلا  ببـس  رگید و  تایهیدب  رد  دیدرت  هیام  و  یهیدب ، راکنا 

ًاّولع کلذ  نع  هللا  یلاعتو  تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  دـنوادخ  سدـقم  تحاس  هب  كرـش  رفک و  رورـش و  اه و  ملظ  حـیابق و  یمامت 
.ًاریبک

زا ناسنا ، باختنا  هدارا و  رایتخا و  مسا  نداد  تلاخد  اب  اهنت  دنا  هتساوخ  اج  همه  یلولعم  یلع و  ترورـض  نوناق  تیلک  هب  نیدقتعم 
هکلب ریخ ، ای  تسه  لیخد  يریـسفت _  هنوگ  ره  اب  باختنا _  رایتخا و  هک  تسین  نیا  لاکـشا  هکنیا  لاـح  و  دـنزیهرپب ، ربج  هب  مازتلا 

هک تسا  نیا  لاکشا 
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ای دشاب  یم  ...و  دکؤم  قوش  قیدـصت ، روصت ، لیبق  زا  یتامدـقم  يرورـض  لولعم  و  یلولعم ، یلع و  ربج  تیلک  عبات  زین  باختنا  نآ 
.تشاد دهاوخن  ربج  لکشم  لح  هب  مه  یهار  دشاب  یم  نآ  يریذپان  انثتسا  نوناق و  تیلک  هب  لئاق  هفسلف  نوچ  و  ریخ !؟

: دینک تقد  باوج  لاکشا و  نیا  رد 

رایتخا لماک  یفن  اب  ناسنا ، رد  يراکادف  مادقا و  توعد و  غیلبت و  تیبرت و  یهن و  رما و  دننام  رایتخا  راثآ  نویربج :) هب  لاکـشا   . ) 1
.دزاس یمن 

.تسا لعف  تلع  ءزج  ناسنا  هدارا  نویربج :) باوج   . ) 2

لکشتسم تسا  نشور  هکنانچ  و  دزاس ، یم  هجوتم  ار  دوخ  لاکشا  همدقم  نیمه  میلست  اب  لکـشتسم  ناشیا :) باوج  هب  لاکـشا   . ) 3
هکنیا اب  و  تسا ، لعف  تلع  يازجا  زا  یکی  ناسنا  هکنیا  اب  دـیوگ  یم  هکلب  تسین ، لعف  تلع  يازجا  زا  یکی  ناـسنا  هک  دـیوگ  یمن 

نیفرطلا يواستم  ناسنا  هب  تبسن  لعف  ات  یلو  دوش ، یم  دوجوم  بوجو  تفص  اب  ازجا ، هیقب  ءزج و  نیا  عامتجا  هطـساو  هب  جراخ  رد 
نکمم دوش و  رداص  لعاف  زا  دـشاب  نکمم  هک  يروط  هب  دـشاب ، هدوبن  ناکما "  " ناسنا هب  ناـسنا  لـعف  تبـسن  اـت  ینعی  دـشاب ، هدوبن 

ایآ تروص  نیا  رد  درادـن ؛ انعم  لعف  هار  رد  يراکادـف  توعد و  تیبرت و  میلعت و  رفیک و  شاداپ و  یهن و  رما و  دوشن ، رداص  دـشاب 
یمن ادیپ  یجراخ  دوجو  ناسنا  نودب  ناسنا  لعف  و  تسا ، شدوخ  لعف  تلع  يازجا  زا  ناسنا  هکنیا  هب  لکـشتسم  نیا  هب  نداد  خساپ 

(1) !!؟ تسین روآ  هدنخ  دنک 

یلع و ربج  تیلک  هب  لئاق  هفـسالف  هک  تسا  يزیچ  نامه  انیع  تسا  هدش  هدرمـش  روآ  هدـنخ  اج  نیا  رد  هک  یخـساپ  هک  دوش  تقد 
: دنا هتفگ  الثم  هکنانچ  دنا ، هتفگ  نارگید  باوج  رد  ار  نآ  اهراب  ناشیا  دوخ  یتح  یلولعم و 

ناکمإلاب هیلإ  لعفلا  هبسن  هّماتلا  هّلعلا  ءازجأ  نم  ءزجف  هسفن  ناسنإلا 
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(1) .هّلعلا قلطم  هّماتلا ال  هلعلا  باجیإ  یف  مالکلاو  بوجولا  نود 

قلطم هن  تسا  همات  تلع  باجیا  رد  ام  مالک  و  بوجو ، هن  تسا  ناکما  وا  هب  لعف  تبـسن  و  تسا ، همات  تلع  يازجا  زا  یئزج  ناـسنا 
.تلع

: دسیون یم  مه  " مسیلائر شور  هفسلف و  لوصا  "

تالیامت زئارغ و  عومجم  زا  تسا  بکرم  ناسنا  لعف  همات  تلع  دننک ، یم  ادیپ  ترورـض  اهنآ  همات  للع  شیادـیپ  اب  زین  ناسنا  لاعفا 
یم دوجو  لعف  هب  هک  يزیچ  نآ  ...هدارا  مزع و  تردق  یشیدنا و  لآم  هنزاوم و  شجنـس و  یلقع و  هوق  ینهذ و  قباوس  فطاوع و  و 

(2) .تسا ناسنا  دوخ  هدارا  باختنا و  حیجرت و  انامه  دشخب  یم  ترورض  دهد و 

: دسیون یم  و 

(3) .دشاب يرایتخا  لعف  نآ  تامدقم  هک  تسین  نیا  یلعف  ندوب  يرایتخا  طیارش  تسین و  يراتیخا  يرایتخا ، لاعفا  للع  تامدقم و 

458 ص :

یلإ اهتبـسن  يوتـست  هّلع  هّیرایتخالا  هلاعفأ  یلإ  هبـسنلاب  الثم  ناسنإلاک  راتخملا  لعافلا  ّنأ  موق  معز  دـقف  رایتخالا  ثیدـح  اـّمأو  - . 1
لعفلل هّمات  هّلع  هرایتخاب  لعافلا  ناسنإلا  سیلف  أطخ  وهو  .هبـسنلا  يواستل  باجیإ  ریغ  نم  امهنم  ءاش  ام  حّجری  نأ  هلف  كرتلا  لعفلا و 
ءازجأ نم  ءزجف  هسفن  ناسنإلا  اّمأ  لعفلا و  اهعم  بجی  هّماـت  هّلع  تراـص  تعمتجا  اذإ  ...يرخأ  هصقاـن  لـلع  هل  هصقاـن و  هّلع  وه  لـب 
هبـسن ءاوتـسا  زیوجت  ّنأ  یلع  .هّلعلا  قلطم  هّماتلا ال  هّلعلا  باـجیإ  یف  مـالکلاو  بوجولا  نود  ناـکمإلاب  هیلإ  لـعفلا  هبـسن  هّماـتلا  هّلعلا 

.ء یش  ّلکل  یش ء  ّلک  هّیلولعم  یش ء و  ّلکل  یـش ء  ّلک  هّیّلع  زیوجت  همزال  هّیّلعلا و  هطبارل  راکنإ  همدع  لعفلا و  یلإ  راتخملا  لعافلا 
(. 161 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، )

.154 هیشاح ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یضترم ، يرهطم ، - . 2

.163 هیشاح ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یضترم ، يرهطم ، - . 3
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یم یلولعم  یلع و  ربج  عبات  نآ  لحارم  مامت  رد  مه  ار  باختنا  رایتخا و  دوخ  یتح  زیچ  همه  ناشیا  هک  دینک  هفاضا  قوف  دراوم  هب  و 
: دنیوگ یم  مه  زاب  تاحیرصت  نیا  همه  اب  .دنناد و 

(1)! تسا نم  رایتخا  رد  هطساوالب  هک  تفگ  ناوت  یم  شجنس  هبساحم و  لقعت و  دروم  رد  اهنت  يرآ 

دنادـیم دوخ  زا  شیپ  ياه  ترورـض  لولعم  انثتـسا  نودـب  ار  يزیچ  ره  هک  یفـسلف  ینابم  لوصا و  هب  هجوت  اب  تسا  یهیدـب  هکنیا  اب 
هرئاد زا  جراخ  و  هفسلف ، رد  لولعم  تلع و  یلایخ  ترورض  عبات  نآ  لوصح  و  هدوبن ، يرایتخا  اعطق  مه  شجنـس  هبـساحم و  لقعت و 

.تسا ناسنا  باختنا 

یقطنم ینف و  لوـصا  فلاـخم  هدارا ، زا  بلط  نتـسناد  ادـج  هحفـص 163 ، موس ، دـلج  مسیلائر " شور  هفـسلف و  لوصا   " باـتک رد 
ادج هب  هحفص 232 ، موس ، دلج  رد  تسا  لاحم  يرما  بلط  هدارا و  نتـسناد  یکی  اب  رایتخا ، نتفریذپ  هک  اجنآ  زا  اما  و  هدش ، هدرمش 

رودص هب  رجنم  هک  يرورـض  تامدقم  لحارم و  ندرمـش  زا  دعب  لوا  دروم  رد  .تسا  هدـش  فارتعا  هدارا  زا  باختنا  يدازآ و  ندوب 
: تسا هدمآ  دوش  یم  لعف 

ترابع نآ  دراد و  دوجو  رگید  هلحرم  کی  هتـشذگ  لحارم  رب  هوالع  هک  دنا  هدش  يا  هوالع  هلحرم  کی  هب  لئاق  نمیلکتم  زا  یخرب 
رب ینتبم  هیـضرف  نیا  یلو  دـنا  هتـشاذگ  رایتخا  یهاگ  بلط و  یهاگ  ار  هلحرم  نیا  مان  لمع ، يوس  هب  سفن  هلمح  مجاهت و  زا  تسا 
ور نیا  زا  هدوب و  ناشدوخ ) معز  هب   ) ربج ههبـش  زا  رارف  ضرف  نیا  ناگدننک  ضرف  روظنم  افرـص  هکلب  تسین ، ینف  یملع  تاظحالم 

ثحب و لباق  هک  درادن  یملع  شزرا 
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.تسین ندرک  هدارا  ياوس  يزیچ ، ندرک  رایتخا  ای  ندرک  بلط  دشاب ، داقتنا 

: تسا هدمآ  مود  دروم  رد  و 

میراتخم دازآ و  هک  تسین  نیا  نینچمه  و  دوش ، ادـیپ  تلع  نودـب  دوخ و  هب  دوخ  هک  تسا  دازآ  هدارا  هک  تسین  نیا  رایتخا  ياـنعم 
هک هچنآ  و  لعف ، نآ  یناسفن  تامدـقم  هب  تبـسن  هن  میدازآ ، یجراخ  لـعف  هب  تبـسن  اـم  هصـالخ  و  مینکن ، هدارا  اـی  مینک  هدارا  هک 

.تسین نیا  زا  شیب  دهد  یم  یهاوگ  ناسنا  ریمض 

ار يزیچ  نامه  هجوت  نودـب  ناشیا  اذـل  تسا ، یجراخ  يراـیتخا  لـعف  ناـمه  بلط  و  تسا ، یناـسفن  رما  ناـمه  هدارا  تسا  یهیدـب 
.دنداد تبسن  نیملکتم  هب  دنتسناد و  لطاب  ار  نآ  ناشقباس  مالک  رد  هک  دنا  هتفریذپ 

؟ تسیچ ربج  يانعم 

ار وا  تسد  هک  یـسک  دـننام  ددرگ ، لیمحت  نآ  هب  لعاف  تاذ  جراخ  زا  ربج  هک  تسا  يدراوم  رد  اهنت  تیلعاف ، رد  رایتخا  مدـع  ایآ 
هدـننک رابجا  چـیه  و  دـشاب ، یـش ء  دوخ  تاذ  ياضتقم  همزال و  لعف  هک  يدروم  یتح  ای  دـنهد ، ناـکت  وا  لـیم  فـالخ  رب  هتفرگ و 

تاذ ياضتقم  نوچ  : " دیوگب یسک  رگا  الثم  هکنانچ  تسا ، يرایتخا  ریغ  لعف  قیداصم  زا  مه  زاب  دشاب ، هتـشادن  دوجو  مه  یجراخ 
هک يا  هنوگ  هب  دشاب  یم  ادخ  تاذ  کفنیال  همزال  ملاع  دوجو  و  دوش ، رداص  وا  زا  دیاب  ملاع  تسا ، دوجو  حشرت  ناضیف و  دنوادخ 

!؟ ریخ ای  دناد  یم  راتخم  رداق  ار  دنوادخ  ایآ  .ددرگ " شدوخ  تاذ  زا  ملاع  رودص  عنام  دناوت  یمن  مه  ادخ  دوخ  یتح 

هدش و بلس  تلع  زا  رایتخا  تردق و  تروص  ود  ره  رد  و  درادن ، دوجو  یقرف  روکذم  لاثم  ود  نیب  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
رد نیا ، دوجو  اب  دشاب ، یمن  وا  یقیقح  تردق  هطلس و  مادعا و  داجیا و  هطیح  رد  لولعم  ققحت 
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: تسا هدمآ  همکحلا  هیادب  باتک 

لعفلا و  هلعف ، ّالإ  یلاعت  هئارو  سیلو  هیـضتقی ، ام  فالخ  یلع  هلمحی  لعافلا  ءارو  رمأ  نم  ّالا  راـبجإ  ـال  ذا  تاذـلاب  راـتخم  یلاـعت  ّهنإ 
(1) .هسفنب هراتخی  هتاذ و  هیضتقت  يذلا  وه  لعف  نم  هلعف  امف  هلعافل ، مئالم 

رب ار  نآ  دوش و  لیمحت  نآ  رب  لعاف  تاذ  يارو  جراخ و  زا  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  رابجا  اریز  تسا  راـتخم  ًاـتاذ  لاـعتم  دـنوادخ 
اب قفاوم  مه  لعف  و  وا ، دوخ  لعف  رگم  درادن  دوجو  يزیچ  چـیه  یلاعت  دـنوادخ  يارو  هک  یلاح  رد  دراداو ، شتاذ  ياضتقم  فالخ 

.دنک یم  اضتقا  ار  نآ  وا  تاذ  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  دنوادخ  يرایتخا  لاعفا  مامت  سپ  دشاب ، یم  دوخ  لعاف  دوجو 

وا تنطلـس  تردـق و  تحت  راتخا و  رد  كرت  لعف و  هدوب و  راـتخم  ریغ  اـتاذ  یلاـعت  دـنوادخ  ناـشیا  مـالک  ساـسا  رب  تسا  یهیدـب 
.دوب دهاوخن 

تـسا شدوخ  تاذ  هب  دنتـسم  شندوبن  راتخم  و  يریغ ! ربج  هن  دراد  یتاذ  ربج  تیدـحا  تاذ  ناشیا  مالک  ساسا  رب  رگید  ترابع  هب 
! شدوخ تاذ  زا  ریغ  یسک  هن 

: دسیون یم  دراد  رایتخا  تینأش  هک  یعوضوم  هرابرد  هک  تسا  دراو  مه  هفسلف  شزومآ  باتک  هب  لاکشا  نیمه  نیع  و 

یم هدـیمان  روبجم  دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  رایتخا  يرتیوق  یجراخ  لماع  ریثات  تحت  صاخ و  طیارـش  رد  هک  يراتخم  لعاف  اـهنت 
(2) .دوش

: تسا هدمآ  هحفص  نامه  رد  زین 

ار یلجتلاب " لعاف   " و اضرلاب " لعاف   " و هیانعلاب ،" لعاف   " لـیبق زا  يدارا  ياـه  لـعاف  فلتخم  عاونا  یمالـسا  هفـسالف  هکنآ  زا  شیپ 
و تسا ، دصقلاب " لعاف   " هب رصحنم  راتخم  لعاف  هک  دش  یم  روصت  نینچ  دننک ، تابثا 
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، یمالـسا هفـسالف  هکنآ  زا  دـعب  یتح  و  دنتـسناد ، یم  لیبق  نیمه  زا  مه  ار  لاعتم  يادـخ  تیلعاـف  نیملکتم ، زا  یـضعب  يور  نیا  زا 
هب مهتم  ار  ناشیا  نیملکتم  زا  یـضعب  دنتـسناد ، هزنم  تسا  یناکما  تافـص  صقن و  مزلتـسم  هک  تیلعاف  هنوگنیا  زا  ار  یهلا  تحاـس 

و تسا ، یهلا  سدـقم  تاذ  هب  رـصحنم  رایتخا  بتارم  نیرت  یلاع  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دـندومن ، راگدرورپ  ندوب  راتخم  راکنا 
(1) .دراد دوجو  دصقلاب  تیلعاف  رد  نآ  بتارم  نیرت  لزان 

: هک تسا  نشور  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 

؛ تسا هدوبن  راک  رد  یماهتا  نیملکتم  بناج  زا  سپ  دنام ، یمن  راک  رد  يرایتخا  ار  یلجتلاب  اضرلاب و  هیانعلاب و  لعاف  الوا 

یم ناشیا  لاکـشا  يانبم  هک  لاعتم  دـنوادخ  هرابرد  یتح  دراوم  یماـمت  رد  یناـسفن  دـصق  یعقاو و  راـیتخا  نیب  همزـالم  مهوت  اـیناث 
؛ تسا یعالطا  یب  يور  زا  مه  نیملکتم  هب  نآ  تبسن  و  تسردان ، یبلطم  دشاب ،

فرط ود  هک  تسا  نآ  يرایتخا  لعف  هکنیا  هچ  تسا  رایتخا  لصا  اب  ضقانم  رایتخا  تقیقح  رد  کیکشت  بتارم و  ضرف  هکنیا ، اثلاث 
هب لعف  ناکما  بالقنا  مزلتـسم  و  نکمم ، تیولوا  ضرف  اهنآ ، نیب  تواـفت  هنوگ  ره  ضرف  دنـشاب و  نکمم  ـالماک  نآ  كرت  لـعف و 

.دشابیم عانتما  ای  بوجو 

: تسا هدمآ  هفسلف " شزومآ   " رد مه  زاب 

زا هکلب  دریگ ، یمن  رارق  یجراخ  لماع  چـیه  ریثات  تحت  اهنت  هن  اریز  تسا ، لاـعتم  يادـخ  هب  صوصخم  راـیتخا  بتارم  نیرت  یلاـع 
یلو دنتسه  یهلا  هدارا  ریخست  تحت  اهنت  اریز  تسا  مات " تادرجم   " رایتخا هبترم  سپـس  تسا ، هزنم  مه  ینورد  ياه  شیارگ  داضت 
یم رارق  يرگید  رب  اه  شیارگ  زا  یکی  طلـست  ینورد و  ياهداضت  شوخ  تسد  هن  دوش و  یم  دراو  اـهنآ  رب  يراـشف  هنوگ  چـیه  هن 

ياراد ناسنا  دننام  هدام  هب  قلعتم  سوفن  اما  دنریگ ،
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(1) .دنتسه رایتخا  زا  يرت  لزان  هبترم 

اعقاو لعاف  هک  تسا  نکمم  یتاذ  ریغ  ربج  رد  اریز  تسا ، رایتخا  یفن  ربج و  عون  نیرتدـب  یتاذ  ربج  ترورـض و  دـش  هتفگ  هکناـنچ 
تاذ دهد  یم  تبـسن  دنوادخ  هب  هفـسلف  هک  یتاذ  ربج  رد  اما  دنک ، كرت  ای  لعف  هب  روبجم  ار  وا  یجراخ  صخـش  یلو  دـشاب  راتخم 

! تسا هدش  هتسناد  رت  تسپ  زین  یلعاف  نینچ  زا  تیدحا 

لعاف تردـق  لامعا  هطلـس و  تحت  رد  كرت  لعف و  و  هدـشن ، هتفریذـپ  لعاف  يارب  كرت  لـعف و  يواـست  هک  ماداـم  هکنیا  رب  اـفاضم 
راکشآ تاضقانت  زا  رظن  فرص  اب  و  تسین ، یفاک  رایتخا  تابثا  يارب  ینورد ، ياهـشیارگ  داضت  یجراخ و  لماوع  ریثات  یفن  دشابن ،

تیمامت و و  دزاسب ، ددـعت  اب  هک  درک  روصت  ناوت  یم  یحیحـص  يانعم  هچ  درجت  زا  تسین  مولعم  هک  (2)" مات تادرجم   " ترابع رد 
!؟ دوشن دراو  وا  رب  يراشف  هنوگ  چیه  هک  یلاح  رد  تسناد ، ریغ  رخسم  ار  يدوجوم  ناوت  یم  هنوگچ  دشاب ؛ هتشاد  یتیمامت  ریغ 

یحو هاگن  زا  رایتخا  ربج و 

هب ار  یلعف  ره  و  دنک ، یم  بلس  تاقولخم  ناگدنب و  زا  ار  (4) دوجو لصا  هکلب  ، (3) تیلعاف رایتخا و  نافرع ، هفسلف و 
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یلع نب  نسح  هکنانچ  تسا ، هتـشادرب  هدرپ  زین  رادنپ  نیا  نالطب  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  .دهد  یم  تبـسن  لاعتم  دنوادخ 
: مدیسرپ مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دیوگ  ءاشو 

.کلذ نم  مکحأو  لدعأ  هللا  لاق : یصاعملا ؟ یلع  مهربجأ  تلقف : کلذ ، نم  ّزعأ  وه  لاقف : دابعلا ؟ یلإ  رمألا  ضّوف  هللا 

اهتلعج یتلا  یتّوقب  یـصاعملا  تلمع  یّنم ، کتائیـسب  یلوأ  تنأو  کنم ، کتانـسحب  یلوأ  انأ  مدآ ، نبای  ّلجو : ّزع  هللا  لاق  لاـق : ّمث 
(1) .کیف

ایآ سپ  متفگ : تسا ، نآ  زا  شیب  دنوادخ  تزع  دندومرف : ترـضح  تسا ؟ هدرک  راذـگاو  ناشدوخ  هب  ار  ناگدـنب  رما  دـنوادخ  ایآ 
دنوادخ دندومرف : سپـس  .تسا  نآ  زا  رت  میکح  رت و  لداع  دـنوادخ  دـندومرف : تسا ؟ هدرک  ناهانگ  یـصاعم و  هب  روبجم  ار  ناشیا 

، يرتراوازس نم  زا  تدوخ  تیاه  يدب  هب  تبسن  یلو  مرتراوازـس ، تدوخ  زا  تیاه  یبوخ  هب  نم  مدآ ، هداز  : " دیامرف یم  ّلج  ّزع و 
.یهد یم  ماجنا  ما  هداهن  وت  دوجو  رد  هک  یتردق  هب  ار  ناهانگ  وت 

: دندومرف ترضح  نآ  سپ  دمآ ، نایم  رد  ضیوفت  ربج و  زا  نخس  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دزن 

، کلذ تیأر  نإ  انلق : هومترسک ، ّالإ  دحأ  هیلع  مکمصاخی  الو  هیف  نوفلتخت  ًالصأ ال  اذه  یف  مکیطعأ  الأ 

مهردـقأ ام  یلع  رداقلاو  مهکّلم ، امل  کلاملا  وه  هکلم ، یف  دابعلا  لمهی  ملو  هبلغب ، صعی  ملو  هارکإـب ، عطی  مل  یلاـعت  هللا  ّنإ  لاـقف :
، لعف کلذ  نیبو  مهنیب  لوحی  نأ  ءاشف  هتیـصعمب  اورمتئا  نإو  ًاعنام ، اهنم  الو  ًاّداـص  اـهنع  هللا  نکی  مل  هتعاـطب  داـبعلا  رمتئا  نإـف  هیلع ،

، هیف مهلخدأ  يذلا  وه  سیلف  اولعفف  لحی  مل  نإو 

(2) .هفلاخ نم  مصاخ  دقف  مالکلا  اذه  دودح  طبضی  نم  مالسلا : هیلع  لاق  ّمث 

دنکن همـصاخم  امـش  اب  نآ  دروم  رد  سک  چیه  دینکن و  ادـیپ  فالتخا  نآ  رد  زگره  هک  منکن  اطعا  امـش  هب  یلـصا  هراب  نیا  رد  ایآ 
ار وا  هکنیا  رگم 
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؟ دینکش مهرد 

.دیراد تسود  رگا  میتفگ :

ناگدنب وا  دبای و  یمن  ماجنا  دنوادخ  تیبولغم  هب  زین  ینامرفان  تیصعم و  تسین ، رابجا  هب  یلاعت  دنوادخ  تعاطا  دندومرف : ترضح 
.تسا هدرکن  اهر  دوخ  هب  رس  شیوخ  کلم  رد  ار 

.تسا هدومرف  اطع  تردق  نآ  رب  ار  ناشیا  هچنآ  رب  رداق  تسوا  و  تسا ، هدومن  کیلمت  ناشیا  هب  هک  هچنآ  کلام  تسوا 

نیب دهاوخب  رگا  دنیوپ ، وا  تیـصعم  هار  هچنانچ  و  دوب ، دهاوخن  ناشیا  ریگولج  عنام و  دنـشاب  وا  تعاط  نامرف  ياریذپ  ناگدـنب  رگا 
ار ناشیا  هک  تسین  وا  دـننک ، تیـصعم  ناشیا  دوشن و  عنام  لئاح و  هک  یتروص  رد  .دـهد و  یم  ماجنا  دوش  لئاح  ناـهانگ  ناـشیا و 

.تسا هدرک  ناهانگ  لخاد 

.دیآ بلاغ  دوخ  نافلاخم  رب  دنک ، طبض  ار  راتفگ  نیا  دودح  سک  ره  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

(1) .رفاک وهف  هنع  یهن  ام  هیلإ  بسن  نمو  كرشم ، وهف  هقلخب  یلاعت  هللا  هّبش  نم 

رفاک دهد  تبسن  وا  هب  تسا  هدومرف  یهن  نآ  زا  ار  هچنآ  سک  ره  و  تسا ، كرشم  دنک  هیبشت  شقلخ  هب  ار  یلاعت  دنوادخ  سک  ره 
.تسا

 < نوُرِْـصُبی ٍتاُملُظ ال  یف  ْمُهَکَرَت  َو   > یلاعت هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلا  اـبأ  تلأـس  لاـق : دومحم  یبأ  نب  میهاربإ  نع 
مهعنم لالـضلاو  رفکلا  نع  نوعجری  مّهنأ ال  ملع  یتم  هّنکلو  هقلخ ، فصوی  امک  كرتلاب  فصوی  ـال  یلاـعتو  كراـبت  هللا  ّنإ  لاـقف :

.مهرایتخا نیبو  مهنیب  یّلخو  فطللاو ، هنواعملا 

یلع هبوقع  راّـفکلا  بولق  یلع  عبطلا  وه  متخلا  لاـق : مِهِعْمَـس > یلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ   > ّلـجوّزع هللا  لوـق  نع  هتلأـسو  لاـق :
< ًالیلق ّالإ  نونمؤی  الف  مهرفکب  اهیلع  هللا  عبط  لب  : > ّلجو ّزع  هللا  لاق  امک.مهرفک 
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ام ال هدابع  فّلکی  لهف  تلق : اوبوتی ، یتح  مهلهمیو  مهّریخی  لب  لاقف : یصاعملا ؟ یلع  هدابع  ربجی  له  ّلجو  ّزع  هللا  نع  هتلأسو  لاق :
<. دیبَْعِلل ٍمًالَِظب  َکُّبَر  ام  َو  : > لوقی وهو  کلذ  لعفی  فیک  لاقف : نوقیطی ؟

هدابع ربجی  یلاعت _  هللا  ّنأ  معز  نم  لاـق : ّهنأ  مهع ؟ ؟ دـمحم نب  رفعج  هیبأ  نع  رفعج  نب  یـسوم  یبأ  ینثّدـح  مالـسلا : هیلع  لاـق  مث 
(1) .ًائیش هاکزلا  نم  هوطعت  الو  هئارو ، اّولصت  الو  هتداهش ، اولبقت  الو  هتحیبذ ، اولکأت  الف  نوقیطی  ام ال  مهفّلکی  وأ  یصاعملا  یلع 

او اـه  یکیراـت  رد  ار  ناـشیا  و  : " لاـعتم دـنوادخ  هدومرف  ياـنعم  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  دـیوگ : دومحم  یبا  نب  میهاربا 
: دندومرف ترضح  مدیسرپ ، دننیب " یمن  سپ  تشاذگ 

زا ناشیا  دید  هک  هاگ  ره  یلو  دوش ، یمن  هداد  تبـسن  نتـشاذگاو  ندرک و  كرت  هب  دوخ  قلخ  دننام  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه 
.ددرگ یمن  عنام  ناشرایتخا  ناشیا و  نیب  و  هتشاد ، زاب  ناشیا  زا  ار  کمک  فطل و  دنراد  یمنرب  تسد  دوخ  یهارمگ  رفک و 

.دز رهم  ناشیا  ياه  شوگ  اه و  لد  رب  دنوادخ  : " ّلج ّزع و  دنوادخ  هدومرف  هرابرد  مدیسرپ  و  دیوگ ::

.دشاب یم  ناشرفک  تبوقع  هب  رفک  لها  بولق  رب  ندز  رهم  يانعم  هب  متخ  دندومرف : ترضح 

یهورگ زج  دـنروآ  یمن  ناـمیا  سپ  دز  رهم  ناـشیاهلد  رب  ناـشرفک  رطاـخ  هب  دـنوادخ  : " دـیامرف یم  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هکناـنچ 
". كدنا

؟ دراد یم  روبجم  ناهانگ  هب  ار  شناگدنب  لاعتم  دنوادخ  ایآ  مدیسرپ  و  دیوگ :

.دننک هبوت  دندرگ و  زاب  هک  دهد  یم  تلهم  دزاس و  یم  ریخم  ار  ناشیا  هکلب  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دنشاب هتشادن  نآ  رب  تردق  هک  دنک  یم  فیلکت  ییاهزیچ  هب  ار  ناگدنب  ایآ  متفگ :

". دنک یمن  متس  ناگدنب  هب  وت  راگدرورپ  : " دیامرف یم  شدوخ  هک  یلاح  رد  دنک  نانچ  هنوگچ  دندومرف :
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سک ره  دنتـشاد : نایب  ترـضح  نآ  هک  دندومرف  لقن  مهع ؟ ؟ دمحم نب  رفعج  ناشردـپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  مردـپ  دـندومرف : سپس 
رب تردق  هک  دنک  یم  فیلکت  ییاهزیچ  هب  ار  ناشیا  ای  دزاس ، یم  ناهانگ  ماجنا  هب  روبجم  ار  شناگدنب  یلاعت  دـنوادخ  دـنک  نامگ 

.دیهدب تاکز  وا  هب  هن  و  دیناوخب ، زامن  شرس  تشپ  هن  و  دینک ، لوبق  ار  شتداهش  هن  و  دیروخب ، ار  شا  هحیبذ  هن  دنرادن ، ار  نآ 

ّهنإ ال لاق : امهع ؟ ؟ دّـمحم نب  رفعج  قداصلا  نع  اـنل  يور  هللا ،  لوسر  نباـی  هل : تلقف  ورمب ، اـضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  یلع  تلخد  ... 
؟ هانعم امف  نیرمأ ، نیب  رمأ  لب  ضیوفت  الو  ربج 

یلإ قزرلاو  قـلخلا  رمأ  ضّوـف  ّلـجو  ّزع  هللا  نأ  معز  نمو  ربجلاـب ، لاـق  دـقف  هـیلع  انبّذـعی  ّمـث  اـنلاعفأ  لـعفی  هللا  ّنأ  مـعز  نـم  لاـق :
؟ نیرمأ نیب  رمأ  امف  هللا  لوسر  نبای  هل : تلقف  كرـشم ، ضیوفتلاب  لئاقلاو  رفاک ، ربجلاب  لئاقلاو  ضیوفتلاب ، لاق  دـقف  مهع ؟ ؟ هججح

.هنع اوهن  ام  كرتو  هب ، اورمأ  ام  نایتإ  یلإ  لیبسلا  دوجو  لاقف :

.اهیلع هنواعملاو  اهل  اضرلاو  اهب  رمألا  هتّیـشمو  هللا  هدارإف  تاعاطلا  اـّمأف  لاـقف : کـلذ ؟ یف  هدارإو  هّیـشم  ّلـجو  ّزع  لـهف هللا  هل : تلقف 
(1) .هیلع نالذخلاو  اهل  طخسلاو  اهنع  یهنلا  یصاعملا  یف  هتّیشمو  هتدارإو 

: متشاد هضرع  مدیسر و  امهع ؟ ؟ اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  تمدخ  ورم  رد  ... 

يزیچ هکلب  ضیوفت ، هن  تسا و  ربج  هن  : " دنا هدومرف  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ام  يارب  هللا ،  لوسر  دـنزرف 
؟ تسیچ نخس  نیا  يانعم  ایآ  ود ،" نآ  نیب  تسا 

و تسا ، ربج  هب  دقتعم  دراد  یم  بذعم  نآ  رب  ار  ام  سپـس  دهد  یم  ماجنا  ار  ام  لامعا  دنوادخ  درادنپب  سک  ره  : دـندومرف ترـضح 
ضیوفت هب  لئاق  تسا  هدرک  راذـگاو  مالـسلا  مهیلع  شیوخ  جـجح  هب  ار  قزر  قلخ و  رما  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دـنک  ناـمگ  سک  ره 

.دشاب یم  كرشم  ضیوفت  هب  دقتعم  تسا و  رفاک  ربج  هب  لئاق  .تسا  هدش 
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؟ تسیچ ود  نآ  نیب  رما  سپ  هللا ،  لوسر  نبای  متفگ :

.دنا هدش  یهن  نآ  كرت  زا  ای  رما ، نآ  ماجنا  هب  هچنآ  يوس  هب  هار  دوجو  دندومرف :

؟ تسا هدارا  تیشم و  نآ  دروم  رد  زین  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ایآ  متفگ :

یـصاعم و دروم  رد  .تسا و  نآ  هب  ندومن  کمک  نآ و  هب  ياضر  نآ و  هب  رما  تاعاط ، دروم  رد  دنوادخ  تیـشم  هدارا و  دندومرف :
.تسا نآ  رب  ندرکن  کمک  و  نآ ، زا  یتیاضران  مشخ و  و  نآ ، زا  یهن  وا ، تیشمو  هدارا  ناهانگ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زین  و 

(1) .هرخآلاو ایندلا  یف  ءارب  هنم  نحنو  كرشم ، رفاک  وهف  ربجلاو  هیبشتلاب  لاق  نم 

.میرازیب وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  ام  و  تسا ، كرشم  رفاک  دشاب  هتشاد  داقتعا  ربج  هیبشت و  هب  سک  ره 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  دیسرپ  هیآ  نیا  يانعم  هرابرد  ناشیا  زا  ترضح  نآ  نامز  بصاغ  هفیلخ  نومأم ،

<. نینِمُْؤم اُونوُکَی  یَّتَح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَف  ًاعیمَج َأ  ْمُهُّلُک  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َنَمَآل  َکُّبَر  َءاش  َْول  <َو 

، نیسحلا نب  ّیلع  هیبأ  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  هیبأ  نع  دّمحم ، نب  رفعج  هیبأ  نع  رفعج  نب  یسوم  یبأ  ینثّدح  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاقف 
ای تهرکأ  ول  لـص :؟ ؟  هللا لوسرل  اولاـق  نیملـسملا  ّنإ  لاـق : مالـسلا ، مهیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  هیبأ  نع  ّیلع ، نب  نیـسحلا  هیبأ  نع 
ّزع هللا  یقلأل  تنک  ام  لص :؟ ؟  هللا لوسر  لاقف  انّودـع ، یلع  انیوقو  انددـع  رثکل  مالـسإلا  یلع  ساـنلا  نم  هیلع  تردـق  نم  هللا  لوسر 

ِضْرَْألا ِیف  ْنَم  َنَمَآل  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو   > دّمحم ای  هیلع : یلاعت  هللا  لزنأف  نیفّلکتملا ، نم  انأ  امو  ًائیـش  اهیف  ّیلإ  ثدحی  مل  هعدـبب  ّلجو 
، هرخآلا یف  سأبلا  هیؤرو  هنیاعملا  دنع  نونمؤی  امک  ایندلا  یف  رارطضالاو  ءاجلإلا  لیبس  یلع  اعیمَج > ْمُهُّلُک 

نأ مهنم  دیرأ  یّنکل  ًاحدم  الو  ًاباوث  یّنم  اوّقحتسی  مل  مهب  کلذ  تلعف  ولو 
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اُونوُکَی یَّتَح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَـف  َأ   > .دـلخلا هّنج  یف  دولخلا  ماودو  همارکلاو  یفلزلا  یّنم  اوّقحتـسیل  نیّرطـضم ، ریغ  نیراـتخم  اونمؤی 
یلع نکلو  هیلع ، نامیإلا  میرحت  لیبس  یلع  کلذ  سیلف  هَّللا > ِنْذِِإب  ًالِإ  َنِمُْؤت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  اـم  َو  : > یلاـعت هلوق  اـّمأو  نینِمُْؤم > 
لاوز دـنع  نامیإلا  یلإ  اهاّیإ  هأجلأو  هدـّبعتم  هفّلکم  تناـک  اـم  ناـمیإلاب  اـهل  هرمأ  هنذإو  هللا ،  نذإـب  اـّلإ  نمؤت  تناـک  اـم  اـّهنأ  ینعم 

.کنع هللا  جّرف  نسحلا ، ابأ  ای  تجّرف  نومأملا : لاقف.اهنع  دّبعتلاو  فیلکتلا 

؟> اعْمَس َنوُعیطَتْسَی  اُوناک ال  يرْکِذ َو  ْنَع  ٍءاطِغ  یف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناک  َنیذَّلا   > یلاعت هللا  لوق  نع  ینربخأف 

یبأ نب  ّیلع  هیالوب  نیرفاکلا  هّبـش  ّلجو  ّزع  هللا  ّنکلو  نیعلاب ، يری  رکذلاو ال  رکذـلا ، نم  عنمی  نیعلا ال  ءاطغ  ّنإ  مالـسلا : هیلع  لاقف 
: نومأملا لاقف  ًاعمـس ، هل  نوعیطتـسیالف  هیف ، مّلـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ّیبنلا  لوق  نولقثتـسی  اوناک  مّهنأل  نایمعلاب ، اـمهع ؟ ؟ بلاـط

(1) .کنع هللا  جّرف  یّنع ، تجّرف 

شردپ زا  یلع  نب  دمحم  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  مردپ  دندومرف : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
ای دـندرک : ضرع  لص ؟ ؟ ادـخ لوسر  هب  ناناملـسم  هک  دـندومرف  لـقن  مالـسلا  مهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  شردـپ  زا  نیـسحلا  نب  یلع 

لباقم رد  دـش و  یم  دایز  اـم  دادـعت  دـیدومن  یم  روبجم  مالـسا  نتفریذـپ  هب  دـیتسناوت  یم  هک  ار  مدرم  زا  سک  ره  رگا  هللا ،  لوسر 
.میدش یم  رتدنمورین  دوخ  نمشد 

یهلا نامرف  نودب  درک و  مهاوخن  تاقالم  تسا  هدومرفن  رما  نآ  هب  ارم  هک  یتعدـب  اب  ار  دـنوادخ  زگره  دـندومرف : لص ؟ ؟ هللا لوسر 
.مهن یمن  دوخ  شود  رب  یفیلکت 

رابجا و هار  زا  ایند  رد  نیمز  لها  همه  تساوخ  یم  وت  راگدرورپ  رگا  دـمحم ، يا  هک : داتـسرف  تیآ  نیا  وا  رب  یلاعت  دـنوادخ  هاگنآ 
رگید مدرک  یم  نینچ  رگا  یلو  .دنروآ  یم  نامیا  ترخآ  باذع  ندـید  گرم و  ماگنه  رد  هک  روطنامه  دـندروآ ، یم  نامیا  هارکا 

نامیا رابجا  نودب  رایتخا و  لاح  رد  هک  مهاوخ  یم  ناشیا  زا  نم  هکنیا  لاح  و  دندوبن ، نم  حدم  باوث و  قحتسم  نانآ 
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هک ینک  یم  روبجم  ار  نامدرم  وت  ایآ  سپ  .دندرگ  نیرب  تشهب  هنادواج  یگدنز  و  نم ، تشاد  یمارگ  شاداپ و  قحتـسم  ات  دنروآ ،
.دنروایب نامیا 

ندروآ نامیا  هک  تسین  هنوگ  نیا  هب  دروآ ،" یمن  نامیا  دـنوادخ  نذا  نودـب  سک  چـیه  : " دـیامرف یم  یلاعت  دـنوادخ  هکنیا  اما  و 
، تسا نامیا  هب  وا  رما  نامه  دنوادخ  نذا  و  دنروآ ، یمن  نامیا  یهلا  نذا  نودب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هکلب  دشاب ، نکمم  ریغ  وا  يارب 

دنوادـخ نسحلاابا ، ای  يدوشگ  ار  ام  لکـشم  تفگ : نومأم  .تسا  هتخاسن  روبجم  نامیا  ندروآ  هب  فیلکت  لاوز  لاـح  رد  ار  یـسک 
.دیاشگب تراک  زا  هرگ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

ال لاق : هیصعملا ؟ نمم  مالغ ، ای  هل : لاقف  امهع ؟ ؟ رفعج نب  یسوم  هلبقتساف  مالـسلا ، هیلع  قداصلا  دنع  نم  موی  تاذ  هفینح  وبأ  جرخ 
نم نوکت  نأ  اّمإو  هبـستکی ، امب ال  هدبع  بّذعی  نأ  میرکلل  یغبنی  الو  هنم ،_  تسیلو  یلاعت _  هللا  نم  نوکت  نأ  اّمإ  ثالث ، نم  ولخت 

هبقاع نإف  هنم ،_  یهو  دبعلا _  نم  نوکت  نأ  اّمإو  فیعضلا ، کیرشلا  ملظی  نأ  ّيوقلا  کیرـشلل  یغبنی  الف  دبعلا ، نمو  ّلجو  ّزع  هللا 
(1) .هدوجو همرکبف  هنع  یفع  نإو  هبنذبف ، یلاعت  هللا 

، رسپ دیسرپ : ترضح  نآ  زا  هدش  ور  هب  ور  امهع ؟ ؟ رفعج نب  یسوم  اب  و  دش ، جراخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  زا  هفینحوبا  يزور 
؟ تسیک نآ  زا  تیصعم 

شا هدنب  دزـس  یمن  ار  میرک  تروص  نیا  رد  تسین _  وا  زا  هتبلا  و  تسا _  یلاعت  دنوادخ  زا  ای  تسین ، جراخ  لاح  هس  زا  دندومرف :
يارب تروص  نیا  رد  تسا ، مهاب  ود  ره  هدـنب  ّلج و  ّزع و  دـنوادخ  زا  ای  و.دـیامن  باذـع  تسا  هدادـن  ماجنا  هک  يراک  تهج  هب  ار 

دنوادخ رگا  سپ  تسوا _  زا  هتبلا  و  تسا _  هدنب  زا  ای  .دهد و  رارق  متس  دروم  ار  فیعض  کیرـش  هک  تسین  هتـسیاش  يوق  کیرش 
.تسوا يراوگرزب  دوج و  مرک و  هب  سپ  دیامن  وفع  ار  وا  رگا  و  تسوا ، دوخ  هانگ  رطاخ  هب  دیامن  باقع  ار  وا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زین  و 
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یلاـعت هللا  نم  ءاـضقبأ  ماـشلا  لـهأ  یلإ  اـنجورخ  نع  ینربخأ  لاـقف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلع  قارعلا  لـهأ  نم  لـجر  لـخد 
.هردقو هللا  نم  ءاضقب  ّالإ  داو  نطب  متطبه  الو  هعلت  متولع  ام  هللاوف  خیش ، ای  لجأ  مالسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  هل  لاقف  هردقو ؟

ول ًامزال ! ًاردـقو  ًامتح  ءاضق  ّنظت  کّلعل  خیـش ، ای  ًالهم  مالـسلا  هیلع  لاقف  نینمؤملا ، ریمأ  ای  یئانع  بستحأ  هللا  دـنع  خیـشلا : هل  لاقف 
، هدمحم نسحمل  الو  همئال  ءیسملا  یلع  نکت  ملو  دعولا ، ینعم  طقسأو  رجزلاو ، یهنلاو  رمألاو  باقعلاو  باوثلا  لطبل  کلذک  ناک 

نمحرلا ءامـصخو  ناثوألا  هدـبع  هلاقم  کلت  نسحملا ، نم  ناسحإلاب  یلوأ  بنذـملاو  بنذـملا ، نم  همئاللاب  یلوأ  نسحملا  ناـکلو 
.اهسوجمو هّمألا  هذه  هّیردقو 

قلخی ملو  ًاـهرکم ، عـطی  مـلو  ًاـبولغم  صعی  مـلو  ًاریثـک ، لـیلقلا  یلع  یطعأو  ًاریذـحت ، یهنو  ًارییخت  فـّلک  یلاـعت  هللا  ّنإ  خیـش ، اـی 
< راَّنلا َنِم  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ   > .ًالطاب امهنیب  امو  ضرألاو  تاومسلا 

: لوقی وهو  خیشلا  ضهنف  لاق :

هتعاطب وجرن  يذلا  مامإلا  تنأ 

ًانارفغ نمحرلا  نم  روشنلا  موی 

ًاسبتلم ناک  ام  اننید  نم  تحضوأ 

ًاناسحإ هیف  اّنع  ّکبر  كازج 

هشحاف لعف  یف  هرذعم  سیلف 

ًانایصعو ًاقسف  اهبکار  تنک  دق 

هفقوأ هیهان  ًالئاق  الو  ال ال 

ًاناطیش موق  ای  ًاذإ  تدبع  اهیف 

الو قوسفلا  ءاش  الو  ّبحأ  و ال 

ًاناودعو ًاملظ  هل  یلولا  لتق 

هتمیزع تّحص  دقو  ّبحی  ّینأ 

(1) ًانالعإ هللا  كاذ  نلعأ  شرعلا  وذ 

ای دوب  یهلا  ردق  اضق و  هب  ماش  لها  يوس  هب  ام  نتفر  ایآ  دیسرپ : دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  نایقارع  زا  يدرم 
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: دندومرف خساپ  مالسلا  هیلع  ماما  ریخ ؟

.دوب یهلا  ردق  اضق و  هب  هکنیا  رگم  دیدماین  دورف  یتسپ  چیه  زا  و  دیتفرن ، الاب  ار  يدنلب  چیه  ادخ  هب  دنگوس  درم ، يا  يرآ 

! نینمؤملا ریما  ای  تفر  تسد  زا  متمحز  جنر و  تفگ : درمریپ 
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باقع باوث و  دوب  یم  نانچ  رگا  تسا ، یعطق  یمتح و  ردق  اضق و  هک  يرادنپ  یم  ایوگ  خیش ، نک  ربص  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زا ناراکوکین  تشادن ، ياج  راکوکین  شیاتس  و  دوبن ، یشنزرس  راکتشز  رب  دش ، یم  انعم  یب  دیعو  دعو و  دوب ، هدوهیب  یهن  رما و  و 

نانمشد ناتسرپ و  تب  تاداقتعا  اهنیا  رتراوازـس ، ناسحا  هب  ناراکوکین  زا  زین  ناراکهانگ  دندوب و  رت  هتـسیاش  شنزرـس  هب  ناراکدب 
.تسا تما  نیا  ناسوجم  اه و  يردق  دنوادخ و 

لباقم رد  تسا ، هدومرف  یهن  نداد  زیهرپ  تهج  هب  و  هدومن ، يرایتخا  رما  فیلاکت ، هب  ار  ناگدـنب  یلاـعت  دـنوادخ  اـنامه  خیـش ، يا 
اه و نامـسآ  وا  .دوش  یمن  تعاطا  رابجا  هارکا و  اب  هتـشگن و  بولغم  ناهانگ  لباقم  رد  هدومرف ، تیانع  ناوارف  شاداپ  كدـنا  لمع 

شتآ زا  دندیزرو  رفک  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  دـندش ، رفاک  هک  تسا  یناسک  رادـنپ  نیا  تسا ، هدـیرفاین  هدوهیب  فازگ و  هب  ار  نیمز 
.خزود

: تفگ یم  هک  یلاح  رد  تساخرب  ياج  زا  درمریپ 

، يدومرف عفر  ار  ام  ینید  تالکشم  میراد ، ترفغم  دیما  نامحر  دنوادخ  زا  تمایق  زور  وا  تعاط  یپ  رد  ام  هک  یتسه  یماما  نآ  وت 
میوگ یمن  .میتسین  روذعم  نآ  رد  میدش  بکترم  نایـصع  قسف و  هب  ام  هک  ار  یتشز  لمع  ره  .دیامرف  اطع  ریخ  يازج  ار  وت  دنوادخ 
نتـشک زین  قوسف و  دـنوادخ  ما ، هدـش  ناطیـش  وریپ  تروص  نیا  رد  هکنیا  هچ  تسا  هتخادـنا  تیـصعم  هانگ و  رد  ار  ام  دـنوادخ  هک 
هدومرف مالعا  ار  دوخ  تهارک  احیرـص  دوخ  هکنیا  لاح  دراد و  تسود  ار  نآ  اجک  دـهاوخ ، یمن  زگره  هتـشادن و  تسود  ار  شیلو 

.تسا
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تردق زا  رتارف  فیلکت  مهدزناپ : لصف 

، ضرغ ياراد  دهد  یم  ماجنا  اعیرشت  انیوکت و  لاعتم  دنوادخ  هچنآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  یتفرعم  بتکم  نشور  لوصا  ساسا  رب 
.دوش رداص  وا  زا  تمکح  فالخ  ملظ و  هدوهیب و  فازگ و  لعف  تسا  لاحم  و  هدوب ، یعقاو  تحلصم  تمکح و  ياراد  زین  و 

حلاصم دوجو  ناشیا  رظن  رد  تسین و  شریذپ  لباق  ناونع  چیه  هب  نافرع  هفسلف و  لها  ینابم  ساسا  رب  زین  نشور  ملسم و  هدیقع  نیا 
هفـسلف لها  هک  تسا  اجنآ  راکنا  نیا  أشنم  هتبلا  .دوش  یم  لیوأت  يرگید  تسردان  یناعم  هب  اـی  و  هدـش ، راـکنا  لاـعفا  یعقاو  مکِح  و 

نیع ار  يزیچ  ره  دوجو  مه  نافرع  لها  و  دـنریذپ ، یم  لولعم  تلع و  ترورـض  ربج و  نوناق  هدودـحم  رد  اهنت  ار  يزیچ  ره  دوجو 
.دنناد یم  صخشم  نیعم و  یماظن  ساسا  رب  دنوادخ  تاذ  یلجت 

هار دنوادخ ، لاعفا  ندوب  دنمفده  بوجو  یفن  و  حـبق ، نسح و  ندوب  يرابتعا  هب  داقتعا  یلقع و  حـبق  نسح و  راکنا  اب  تسا  یهیدـب 
یم هتـسب  موصعم  ماما  لوسر و  ادـخ و  یهن  رما و  تعاطا  بوجو  تاـبثا  هار  زین  و  فیلکت ، نسح  داـعم و  تماـما و  توبن و  تاـبثا 

ساسا زا  ار  روکذم  لئاسم  زا  یخرب  نافرع  هفسلف و  لها  تنس و  لها  اذل  دوش ،
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هفسلف دنا ، هدرک  افتکا  اهنآ  دروم  رد  یتسردان  هلدا  هماقا  هب  و  هدرک ، لیوأت  يرگید  تسردان  یناعم  هب  ار  رگید  یخرب  و  هدش ، رکنم 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد 

... (1) تـسا رمـالا  سفن  عقاو و  تاـساکعنا  تاـفاشکنا و  یقیقح  تاـکاردا  .تسا  یقیقح  تاـکاردا  لـباقم  رد  يراـبتعا  تاـکاردا 
یضرف و يدادرارق و  یعضو و  هبنج  هتخاس و  ار  اهنآ  یتایح  تاجایتحا  عفر  روظنم  هب  نهذ  هک  تسا  ییاه  ضرف  يرابتعا  تاکاردا 

یقطنم شزرا  يراـبتعا  تاـکاردا  دراد و  یقطنم  شزرا  یقیقح  تاـکاردا  ...درادـن  يراـک  رــس و  رمـالا  سفن  اـب  دراد و  يراـبتعا 
تاکاردا ...دـنک  یم  رییغت  اهنآ  رییغت  اب  تسا و  طیحم  صوصخم  لماوع  یتایح و  تاـجایتحا  عباـت  يراـبتعا  تاـکاردا  ... (2) درادن

(3) .تسا يرورض  ریغ  تقوم و  یبسن و  يرابتعا 

: زین و 

يدارفنا و لعف  زا  معا  هتفای ، ماجنا  راک  رداص و  لعف  ره  رد  هک  دنـشاب  یم  يرابتعا  تفـص  ود  لاعفا ) رد  حبق  نسح و   ) دـب بوخ و 
(4) .دنربتعم یعامتجا 

: زین و 

: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  میدومن  نایب  هلاقم  نیا  رد  هک  یلئاسم  ... 

(. تایرابتعا  ) دنرادن مهوت  زا  جراخ  قباطم  هک  میراد  مولع  زا  هلسلس  کی  . 1

...دنشاب یم  ینورد  تاساسحا  عبات  يرابتعا  مولع  . 2

...دوش یمن  يراج  ناهرب  تارابتعا  دروم  رد  . 6
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...درک ضرف  قلعتم  نآ  هب  ناوت  یم  ار  دیاب  ِتبسن  هک  تسنیا  یملع  ندوب  يرابتعا  طباض  . 9

.تسا رابتعا  نیتسخن  بوجو ، . 14

...دنتسه عامتجالا  لبق  ياهرابتعا  حبق ، نسح و  . 15

...تخادنا راک  زا  ار  تباث  رابتعا  ای  درک و  فرصت  ناوت  یم  رگید  یضعب  رد  تارابتعا ، زا  یضعب  هار  زا  . 21

...اهنآ مزاول  تیسوئرم و  تسایر و  رابتعا  . 24

(1) .نآ مزاول  رما و  رابتعا  . 26

تردق و زا  رتارف   ) قاطیال ام  فیلکت  زاوج   " هب داقتعا  یتسردان  نایب  هب  ترضح ، نآ  موصعم  نادناخ  ادخ ، لوسر  تعیرش  ناظفاح 
.دنا هتخادرپ  زین  دشاب  یم  موصعم  ریغ  يافلخ  بتکم  ناوریپ  تنس و  لها  زا  یخرب  بهذم  هک  ناوت _ ،")

: دیوگ سابع  نب  میهاربا 

ام ّلک  یلع  نوردقیفأ  لاق : کلذ ، نم  لدعأ  وه  لاقف : نوقیطی ؟ ام ال  دابعلا  هللا  فّلکیأ  لجر  هلأس  دـقو  مالـسلا  هیلع  اضرلا  تعمس 
(2) .کلذ نع  زجعأ  مه  لاق : هودارأ ؟

؟ دنک یم  فیلکت  ناشتقاط  تردق و  قوف  هب  ار  ناگدنب  دـنوادخ  ایآ  دیـسرپ : هک  يدرم  خـساپ  رد  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
.دننآ زا  رت  ناوتان  نامدرم  دندومرف : دنراد ؟ تردق  دننک  هدارا  هچ  ره  رب  ایآ  دیسرپ : .تسا  نآ  زا  رت  لداع  لاعتم  دنوادخ  دندومرف :

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نم ّزعأ  هللاو  هنوقیطی ، ام ال  سانلا  فّلکی  نأ  نم  مرکأ  یلاعتو  كرابت  هللا 

475 ص :

.2/227 هیشاح ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یضترم ، يرهطم ، - . 1
.1/117 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 2
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(1) .دیری ام ال  هناطلس  یف  نوکی  نأ 

دنوادخ و  دنـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  ماجنا  تردق  هک  دنک  رما  يزیچ  هب  ار  ناگدـنب  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
.دشاب یم  وا  هدارا  فالخ  هک  دبای  عوقو  يرما  وا  تکلمم  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتدنمتردق 

: زین و 

وهف همکح  یف  هللا  مّلظ  دـق  اذـهف  یـصاعملا ، یلع  سانلا  ربجأ  ّلـجو  ّزع  هللا  ّنأ  معزی  لـجر  هجوأ : هثـالث  یلع  ردـقلا  یف  ساـنلا  ّنإ 
نوقیطی ام  دابعلا  فّلک  هللا  ّنأ  معزی  لجرو  رفاک ، وهف  هناطلـس  یف  هللا  نهوأ  دـق  اذـهف  مهیلإ ، ضّوفم  رمألا  ّنأ  معزی  لـجر  و  رفاـک ،

(2) .غلاب ملسم  اذهف  هللا ،  رفغتسا  ءاسأ  اذأو  هللا ،  دمح  نسحأ  اذإو  نوقیطی ، ام ال  مهفّلکی  ملو 

هک تسا  هدرک  روبجم  ناهانگ  رب  ار  اه  ناسنا  دنوادخ  درادنپیم  هک  سک  نآ  یکی  دنا : هنوگ  هس  رب  ردق  هب  داقتعا  رد  نامدرم  انامه 
راذگاو ناگدنب  دوخ  هب  رما  درادنپ  هک  یـسک  یمود  .دشاب  یم  رفاک  سپ  هتـسناد  ملاظ  شمکح  رد  ار  دنوادخ  یـصخش  نینچ  نیا 

یم هک  تسا  نآ  سک  نیموس  و  تسا ، رفاک  زین  وا  سپ  هتـسناد ، هیاپ  یب  تسـس و  ار  دنوادخ  تنطلـس  یـسک  نینچ  و  تسا ، هدـش 
نامرف دنرادن  ار  نآ  ماجنا  تردق  هک  ییاهزیچ  هب  و  هدرک ، رما  دنراد  ار  نآ  ماجنا  تردـق  هک  يزیچ  هب  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  دـیوگ 

ناملـسم نیا  و  دنک ، رافغتـسا  دنک  دب  نوچ  و  دروآ ، ياج  هب  دنوادخ  دمح  رکـش و  دهد  ماجنا  یبوخ  راک  نوچ  سپ  تسا ، هدادـن 
.تسا لماک 

زا رتارف  يروما  هب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هکنیا  ندوب  لاحم  ینعی  قاـطی _  ـال  اـم  فیلکت  ندوب  لاـحم  هب  داـقتعا  هک  دـنامن  یفخم 
یلقع تنس ، لها  یخرب  دننام  هکنیا  هن  میریذپب ، ار  یلقع  حبق  نسح و  هلأسم  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  اهنت  دنک _  رما  ناشتردق 

راکنا ار  حبق  نسح و  ندوب 

476 ص :

.360 دیحوت ، حر ، ؟ ؟ قودص - . 1
.361  _ 360 دیحوت ، حر ، ؟ ؟ قودص - . 2
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نافرع لها  دننام  ای  و  میراد ، بوسحم  يرابتعا  روما  زا  ار  نآ  هفـسلف  لها  دننام  ای  مینادب ، عرـش  هب  دنتـسم  ار  حبق  نسح و  و  هدرک ،
.میرامشب چیه  ار  دنوادخ  ياوسام  قلخ و  دوجو 

: دیوگ هفسلف 

تارابتعا زا  یکی  دشاب _  هتـشاد  نامرآ  راک  دیاب  لمع _  رد  هدئاف  موزل  ...دنتـسه  هماع  تارابتعا  زا  لمع  رد  تیاغ  هدـیاف و  رابتعا 
(1) .دوش یم  جاتنتسا  رابتعا  موهفم  لصا  زا  دش  هتفگ  نخس  زاغآ  رد  هک  يوحن  هب  هک  تسا  یمومع 

و:

هئارا فشک و  شزرا  هک  يرظن  تالوقعم  هزوح  زا  دش ، ریـسفت  رگید  يا  هنوگ  هب  زین  حبق  نسح و  ...یمالـسا  یهلا  يامکح  رظن  زا 
رایعم ناونع  هب  هجو  چیه  هب  لیلد  نیمه  هب  تفرگ و  رارق  يرابتعا  یلمع  يرورـض  ياه  هشیدنا  ءزج  دـیدرگ و  جراخ  دراد  تقیقح 

هدافتـسا یبوبر  فراعم  حطـس  رد  میهافم  نیا  زا  زگره  نیملکتم  فالخ  رب  امکح  دـشن ، هتفریذـپ  یلاعت  يراب  لاـعفا  يارب  راـبتعا  و 
(2) .دندرکن

هدافتـسا تسا  دـنوادخ  يارب  هفیظو  فیلکت و  نییعت  یعوـن  تقیقح  رد  هک  لـصا ، نیا  هب  زگره  یمالـسا  یهلا  تمکح  رـسارس  رد 
(3) .تسا هدشن 

فراعم يداقتعا و  لئاسم  رثکا  ساسا  دوش ، هتـسناد  يرابتعا  روما  ءزج  هدـش و  راکنا  یلقع  حـبق  نسح و  رگا  میتفگ  هکنانچ  هتبلا  و 
يوس هب  هار  و  هدش ، لزلزتم  یبوبر 

477 ص :

.214 / 2 هیشاح ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یضترم ، يرهطم ، - . 1
.30 یهلا ، لدع  یضترم ، يرهطم ، - . 2

نآ لاطبا  یفن و  يارب  یلقع  حـبق  نسح و  هدـعاق  دوخ  زا  لالدتـسا  نیا  رد  هک  دوش  تقد  . 53 یهلا ، لدع  یـضترم ، يرهطم ، - . 3
! تسا هدش  هدافتسا 
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.دوش یم  هتسب  اهنآ  تابثا 

هب ناوت  یم  نآ  دروم  رد  هک  تسا  هدش  هداد  خساپ  ینـشور  هب  هراب  نیا  رد  هفـسلف  لها  تاهبـش  یعیـش ، لدتـسم  دنتـسم و  مالک  رد 
.دومن هعجارم  نآ  لاثما  و  دارملا " فشک   " باتک

ار نآ  یتح  و   ) دیوگب نخـس  یلقع  حبق  نسح و  زا  دناوت  یم  یـسک  اهنت  هک  تسا  نیا  دـیامن  یم  مزال  نآ  رکذـت  هک  يرگید  هتکن 
.دنادب نکمم  يرما  ار  اهدیابن  دیاب و  و  هتفریذپ ، ار  رایتخا  تردق و  دوجو  هک  دنادب ) يرابتعا 

ار حبق  نسح و  دناوت  یمن  زگره  دریذپ ، یم  یلولعم  یلع و  ربج  نایرج  ریسم  رد  اهنت  ار  يا  هثداح  ره  عوقو  هک  نافرع  هفـسلف و  اما 
.دنادب يرابتعا  ریغ  یلقع و  يرما  ار  نآ  دناوتب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  هتشاد  لوبق  نآ _  يرابتعا  يانعم  هب  یتح  _ 

478 ص :
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دیحوت لها  ناشن  ادب ، هب  داقتعا  مهدزناش : لصف 

هراشا

تردق راکنا  اب  میقتسم  طابترا  رد  نآ  راکنا  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  یم  ینامسآ  فراعم  ناکرا  نیرت  یساسا  زا  ادب  هب  داقتعا  هچ  رگ 
ناوریپ راکنا  دروم  و  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  يانعم  شزرا و  مالسا  لها  رثکا  دزن  ادب  تقیقح  اما  تسا ، لاعتم  دنوادخ  هقلطم 

.تسا هتفرگ  رارق  تنس _  لها  موصعم _  ریغ  يافلخ  بتکم 

.درادن تسردان  هوجو  هب  نآ  لیوأت  ای  ادب و  راکنا  زا  يریزگ  یلولعم  یلع و  ربج  تیلک  هب  دوخ  داقتعا  ياضتقا  هب  زین  هفسلف 

، دوب نامز  نآ  رد  ناسارخ  یمان  فوسلیف  هک  يزورم  نامیلس  اب  یسابع ، بصاغ  هفیلخ  نومأم  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .دنا  هتخادرپ  وا  داشرا  هب  هتشاد و  یتانایب  ادب  هلأسم  نوماریپ 

َوُه َو  : > ّلجو ّزع  لوقیو  اْئیَـش > ُکَی  َْمل  ُْلبَق َو  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  ُرُکْذَی  َأ َو ال  : > لوقی هللاو  نامیلـس ، ای  ءادبلا  نم  ترکنأ  امو 
ءدب : > لوقیو ءاشَی > ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیزَی  : > ّلجو ّزع  لوقیو  ضْرَْألا >  ِتاوامَّسلا َو  ُعیَدب  : > لوقیو هُدیُعی > َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  يذَّلا 

تیور له  نامیلس : لاق  ْمِْهیَلَع ...> ُبُوتَی  اَّمِإ  ْمُُهبِّذَُعی َو  اَّمِإ  ِهَّللا  ِْرمَِأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ  َو  : > ّلجو ّزع  لوقیو  نیط > نم  ناسنإلا  قلخ 
ًانونکم ال ًانوزخم  ًاملع  نیملع : ّلجو  ّزع  ّنإ هللا  لاق : ّهنأ  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  تیور  معن ، لاق : کئابآ ؟ نع  ًائیش  هیف 

479 ص :
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...هنوملعی هّیبن  تیب  لهأ  نم  ءاملعلاف  هلسر ، هتکئالم و  همّلع  ًاملعو  ءادبلا ، نوکی  کلذ  نم  وه ، ّالإ  هملعی 

هیفوتم ّینأ  کلملا  نالف  ربخأ  نأ  هئایبنأ  نم  ّیبن  یلإ  یحوأ  ّلجو  ّزع  هللا  ّنإ  لاـق : لـص ؟ ؟ هللا لوسر  ّنأ  هئاـبآ  نع  یبأ  ینربخأ  دـقل 
یتح ینلّجأ  ّبر ، ای  لاقف : ریرـسلا ، نم  طقـس  یتح  هریرـس  یلع  وهو  کلملا  هللا  اعدـف  هربخأف ، ّیبنلا  کلذ  هاـتأف  اذـک ، اذـک و  یلإ 

یف تدزو  هلجأ  یف  تیـسنأ  ّینأ  هملعاف  کلملا  نـالف  تئا  نأ  ّیبنلا  کـلذ  یلإ  ّلـجو  ّزع  هللا  یحوأـف  يرمع ، یـضقأو  یلفط  ّبشی 
رومأم دبع  تنأ  اّمنإ  هیلإ : ّلجو  ّزع  هللا  یحوأف  ّطق ، بذـکأ  مل  ّینأ  ملعت  ّکنإ  ّبر ، ای  ّیبنلا : کلذ  لاقف  هنـس ، هرـشع  سمخ  هرمع 

<. ُلَعْفَی اَّمَع  ُلَئُْسی  ال  ، > کلذ هغلبأف 

ُدَی : > تلاق لاق : دوهیلا ؟ تلاق  امو  کلذ ، نم  هللااب  ذوعأ  لاق : بابلا ، اذه  یف  دوهیلا  تیهاض  کبسحأ  لاقف : نامیلـس  یلإ  تفتلا  ّمث 
دقلو اُولاق ،> اـِمب  اُونُِعل  ْمِهیدـْیَأ َو  ْتَّلُغ  : > ّلـجو ّزع  هللا  لاـقف  ًائیـش ، ثدـحی  سیلف  رمـألا  نم  غرف  دـق  هللا  ّنأ  نونعی : َهلُوْلغَم > ِهَّللا 
!؟ هرمأل مهیجری  ًاموق  هللا  فقی  نأو  ءادبلا ، نم  سانلا  رکنی  امو  لاقف : ءادبلا ، نع  امهع ؟ ؟ رفعج نب  یسوم  یبأ  اولأس  ًاموق  تعمس 

هللا (1). ءاش  نإ  هب  بّذکأ  الو  ءادبلا  اذه  یموی  دعب  رکنأ  ...نومأملل ال  نامیلس  لاق  ... 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  لاح  و  ینک ؟ یم  راکنا  ار  يزیچ  هچ  ادب  دروم  رد  نامیلس ،

هدومن ادتبا  شنیرفآ  هب  هک  تسوا  : " دیامرف یم  و  دوبن ." چیه  هک  یلاح  رد  میدیرفایب  ار  وا  شیپ  زا  ام  دوش  یمن  رکذتم  ناسنا  ایآ  "

رد دهاوخب  هچنآ  : " دیوگ یم  و  نیمز ." اه و  نامـسآ  هدنهن  انب  هدـننیرفآ و  : " دـیوگ یم  و  دـیامرف ." یم  هداعا  ار  نآ  سپـس  تسا 
رما يارب  دـنا  هدـش  هداـهناو  رگید  یهورگ  و  : " دـیوگ یم  و  لـگ ." زا  ار  ناـسنا  قلخ  دومن  ءادـتبا  : " دـیامرف یم  و  دـیازفیب ." قلخ 

"... دزرمآ یم  ار  ناشیا  هکنیا  ای  دنک و  یم  ناشباذع  ای  دنوادخ ،

؟ دیراد شیوخ  ناردپ  زا  مه  یتیاور  باب  نیا  رد  ایآ  تفگ : نامیلس 

480 ص :

.443_444 دیحوت ، - . 1

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 522 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_480_1
http://www.ghaemiyeh.com


، تسا ملع  ود  ار  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دـندومرف : هک  منک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يرآ ، دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
شناربماـیپ هکئـالم و  هب  ار  نآ  هک  رگید  یملع  و  تـسا ، مـلع  نـیمه  زا  زین  ادـب  دـنادن ، ار  نآ  وا  زج  هـک  نوـنکم  نوزخم و  یملع 

: دندومرف لص ؟ ؟  هللا لوسر  هک  دندومرف  لقن  ناشناردپ  زا  مردپ  ...دنناد  یم  ار  نآ  زین  شربمایپ  تیب  لها  ياملع  تسا ، هتخومآ 

نآ .درب  مهاوخ  ایند  زا  تقو  نالف  ات  ار  وا  نم  هک  هد  ربخ  هاشداپ  نالف  هب  هک  دومرف  یحو  شناربمایپ  زا  یکی  هب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ 
راب تشاد : هضرع  داتفا ، ریز  هب  تخت  زا  ات  درک  اـعد  ردـقنآ  یهلا  هاـگرد  هب  دوخ  تخت  يور  رب  هاـشداپ  نآ  داد و  ربخ  وا  هب  ربماـیپ 

.منک يرپس  ار  دوخ  رمع  دوش و  گرزب  مدنزرف  ات  هد  تلهم  ارم  ایادخ ،

رب لاس  هدزناپ  متخادـنا و  ریخأت  ار  شلجا  نم  هک  يوگب  وا  هب  ورب و  هاـشداپ  نآ  دزن  دومرف : یحو  ربماـیپ  نآ  هب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ 
.مدوزفا شرمع 

.ما هتفگن  غورد  زگره  نم  هک  یناد  یم  تدوخ  ادنوادخ ، تشاد : هضرع  ربمایپ  نآ 

زگره دـهد  یم  ماـجنا  هچنآ  هراـبرد  دـنوادخ  هک  ناـسرب  ار  ربخ  یتسه ، رومأـم  يا  هدـنب  اـهنت  وت  دومرف : یحو  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ 
.ددرگ یمن  هذخاؤم 

! يا هدش  زاوآ  مه  نایدوهی  اب  باب  نیا  رد  هک  منیب  یم  نانچ  دندومرف : دندرک و  يور  نامیلس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد 

؟ دنیوگ یم  هچ  دوهی  رگم  مرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  بلطم  نیا  زا  تفگ : نامیلس 

رما چیه  تسا و  هدش  مامت  دنوادخ  راک  هک  تسا  نیا  ناشروظنم  .تسا  هتـسب  ادخ  تسد  دـنیوگ : یم  نایدوهی  دـندومرف : ترـضح 
". داب تنعل  ناشیا  رب  ناشراتفگ  نیا  رطاخب  و  داب ، هتسب  ناشیاهتسد  : " تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  سپ  دنک ، یمن  ثادحا  يدیدج 

هلأسم نیا  ادب و  دروم  رد  نامدرم  دنداد : خساپ  ترـضح  دندیـسرپ ، ادب  هرابرد  امهع ؟ ؟ رفعج نب  یـسوم  ترـضح  مردپ  زا  یهورگ 
؟ دنراد يراکنا  هچ  دشاب  هداهن  او  شیوخ  رما  يارب  ار  یهورگ  دنوادخ  هک 

یم نکمم  لولعم  تلع و  ترورض  هدودحم  رد  اهنت  ار  يزیچ  ره  عوقو  نآ  ساسا  رب  هک  دوخ _  یفسلف  هدیقع  زا  نامیلـس  اجنیا  رد 
تسد و  تسناد ،

481 ص :
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: تفگ درک و  هبوت  تشاگنا  یم  هتسب  ار  دنوادخ 

.دومن مهاوخن  بیذکت  ار  نآ  هللا  ءاش  نا  و  درک ، مهاوخن  راکنا  ار  ادب  رگید  زور  نیا  زا  سپ  ... 

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.(1) ءاشی ام  رّخؤیو  ءاشی  ام  مّدقی  هللا  نأو  دادنألا ، علخو  هّیدوبعلاب ، رارقإلا  لاصخ ، ثالث  هیلع  ذخأی  یتح  ًاّیبن  ّلجو  ّزع  هللا  ثعب  ام 

هکنیاو دادـنا ، علخ  تیدوبع و  هب  رارقا  تفرگ : ناـمیپ  وا  زا  بلطم  هس  رب  هکنیا  رگم  داتـسرفن  ار  يربماـیپ  چـیه  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ 
.دراد یم  رخؤم  دهاوخب  ار  هچره  و  دزادنا ، یم  شیپ  دهاوخب  ار  هچ  ره  دنوادخ 

: زینو

(2) .ءادبلا لثم  ءیشب  ّلجو  ّزع  هللا  دبع  ام 

.درادن دوجو  ادب  هب  داقتعا  زا  رتارف  يزیچ  چیه  ّلج  ّزع و  دنوادخ  تدابع  قیرط  رد 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  و 

(3) .ءادبلاب هل  ّرقی  نأو  رمخلا ، میرحتب  الإ  ّطق  ًاّیبن  هللا  ثعب  ام 

.دیامن رارقا  ادب  هب  دنوادخ  يارب  دنک و  میرحت  ار  بارش  هکنیا  رگم  هدومرفن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ 

ادب راکنا  يرشب و  هشیدنا 

ادخ و هدارا  یتح  يزیچ  ره  ناشیا  رظن  رد  تسا ، یلک  نوناق  کی  یلولعم  یلع و  ربج  هک  تسا  دقتعم  هفسلف 

482 ص :

.333 دیحوت ، - . 1

.332 دیحوت ، - . 2
.334 دیحوت ، ؟ق ،؟ قودص - . 3
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يارب كرت  لعف و  هک  يروط  هب  ینعی  دوخ _ ، یعقاو  يانعم  هب  رایتخا  هک  تسا  لاحم  ،(1) و  دوش یم  ادیپ  ترورض  ساسا  رب  قلخ 
.دشاب هتشاد  دوجو  دشاب _  وا  رایتخا  باختنا و  هب  هتسباو  يواسم و  الماک  لعاف 

زیچ همه  دوجو  دنوادخ ، دوجو  زا  ریغ  زین  نافرع  هکنانچ 

483 ص :

دیاب دروم  نیا  رد  یلو  درادـن ، زاین  يدـحا  هب  ءایـشا  شنیرفآ  يارب  دوخ  تیقلاخ  تیلع و  رما  رد  لاعتم  دـنوادخ  کش  نودـب  - . 1
ِدوجو و  هدوبن ، شرایتخا  رد  كرت  لعف و  هک  تسین  هراتخم  ریغ  یعیبط  همات  تلع  دـننام  هراتخم  همات  تلع  ياـنعم  ًـالوأ  هک  تسناد 

ایناث .درادـن  دوخ  ریغ  هب  زاین  دوخ  تیلع  رد  هک  تسا  نآ  هراتخم  همات  تلع  هکلب  دـشاب ، تلع  تاذ  كاکفنا  لباق  ریغ  همزال  لولعم 
یهاوگ تنـس  باتک و  ناـهرب و  یلاـعت ، كراـبت و  وا  ِدوجو  ِسفن  هن  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  هدارا  داـجیا و  تاـقولخم ، دوجو  تلع 

یم ساسا  یب  ًالماک  تسا _  هدـش  نایب  دوخ  لـحم  رد  هکناـنچ  دروم _  نیا  رد  هفـسلف  لـها  تاهبـش  و  تسا ، بلطم  نیا  رب  یعطق 
هّلعلا باجیإ  نم  اّدب  دـجی  مل  نم  ضعب  دـنا : هتفگ  یفـسلف  ینابم  ساسا  رب  یخرب  هک  تسا  یتفگـش  ياج  رایـسب  لاح  نیا  اب  .دـشاب 
دمحم ییابطابط ،  ) .ماقملا اذـه  یف  لیق  ام  فخـسأ  وهو  .یلاـعت  هتاذ  نود  بجاولا  هدارإ  یه  ملاـعلا  هّلع  ّنأـب  لاـق  اـهلولعمل ، هّماـتلا 

دنا هتفاین  يرارف  هار  شلولعم " هب  تبـسن  همات  تلع  باـجیا   " نوناـق لـباقم  رد  هک  یناـسک  زا  یخرب  (: 163 همکحلا ، هیاهن  نیـسح ،
هدـش هتفگ  باـب  نیا  رد  هک  تسا  يراـتفگ  نیرت  فیخـس  نیا  و  شتاذ ،" هن  تسا  بجاو  هدارا  ملاـع  دوـجو  تلع  : " هک دـنا  هتفگ 
هدارا (: 110  / 1 یفاک ،  ) .کلذ ریغ  لعفلا ال  هللا  هدارإف  ...کلذ  ریغ  هثادحإ ال  هتدارإ  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا !!

.رگید زیچ  هن  تسوا ، لعف  اهنت  یلاعت ، دنوادخ  هدارا  ...نآ  ریغ  هن  تسوا ، ثادحا  اهنت  لاعتم ، دنوادخ 
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یلجت دوعـص  لوزن و  سوق  رد  رییغت ، لباق  ریغ  ياه  ترورـض  ساسا  رب  هک  تسا  دـنوادخ  تاذ  اـهنت  دـیوگ : یم  هدرک و  راـکنا  ار 
: دور یم  الاب  هدمآ و  نییاپ  هدرک ،

دوجولا هرئاد  یف  ّنإو 

(1) دوعصلاو لوزنلل  نیسوق 

هب داقتعا  اذل  .دراد  تافانم  داضت و  ییادب  ریغ  ییادب و  لاعفا  روما و  یمامت  رد  دنوادخ  رایتخا  تردق و  هب  داقتعا  اب  هدـیقع ، ود  نیا 
هدرک هئطخت  ادیدش  ار  قوف  ینافرع  یفـسلف و  هدیقع  ود  دوش _  یم  بوسحم  یناهرب  ینید و  هدیقع  ناکرا  نیرت  مهم  زا  هک  ادب _ 

: تسا هدمآ  نینچ  ادب  هرابرد  یفاک " لوصا  هیشاح   " رد .درمش  یمرب  یحو  لقع و  ياضتقم  فالخ  رب  و 

وهو هّماتلا  هللع  ههج  نم  ءایـشألاب  ملع  یلاعت  هلف  اهدوجو  نم  رمـألا  سفن  یف  اـمل  قباـطم  ثداوحلاو  تادوجوملاـب  یلاـعت  هملع  ّنإ 
ملعلا اذهو  .عناوملا  دقفو  طئارشلا  دوجو  یلع  ریثأتلا  هفوقوم  یتلا  اهتایضتقم  ههج  نم  ءایشألاب  ملع  هلو  ًالصأ ، هیف  ءادب  يذلا ال  ملعلا 

.(2)< ُِتْبُثی ُءاشَی َو  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  : > یلاعت هلوقب  دارملا  وه  و  عنام ، دوجو  وأ  طرش  دقفب  هنم  ًارهاظ  ناک  ام  فالخ  رهظی  نأ  نکمی 

تسا ءایشا  هب  یملع  ار  لاعتم  دنوادخ  سپ  .تسا  قباطم  اهنآ  ینیع  یعقاو و  دوجو  اب  ثداوح ، تادوجوم و  هب  تبـسن  دنوادخ  ملع 
تسا ءایـشا  هب  یملع  ار  وا  و  درادن ،_  دوجو  ادب  نآ  رد  الـصا  هک  تسا  یملع  نامه  نآ  و  دشاب _  یم  اهنآ  همات  للع  تهج  زا  هک 
یهاگ تسا  نکمم  اذل  تسا  عناوم  نادقف  طئارش و  دوجو  رب  فقوتم  تایضتقم  نآ  ریثأت  هک  دشاب  یم  اهنآ  تایـضتقم  تهج  زا  هک 
نیمه زین  دـنوادخ  هدومرف  زا  دارم  .دوش  راکـشآ  هدوب  رهاظ  نآ  زا  هک  يزیچ  فـالخ  دوش و  ادـیپ  یعناـم  اـی  هدـش و  دوقفم  یطرش 

". دنک یم  تابثا  دهاوخب و  هک  ار  هچ  ره  دنک  یم  وحم  دنوادخ  دیامرف " : یم  هک  تسا 

484 ص :

.میکح هفحت  نیسح ، دمحم  خیش  یناهفصا ، - . 1
.146  / 1 یفاک ، لوصا  هیشاح  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
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: اریز تسا  حضاو  قوف  راتفگ  یتسردان 

سفن عقاو و  اب  نآ  قباطت  مدع  ای  قباطت  ضرف  اذل  دشاب ، یم  ءایـشا  تیعقاو  دوجو و  سفن  دـنوادخ  ملع  هفـسلف ، لها  ینابم  ربانب  . 1
.درادن یهجو  رمالا 

يرایتخا لعف  دوجو  هکلب  ادب  عوقو  دوش و  یم  يراج  رییغت  لباقریغ  صاخ و  یماظن  قبط  يزیچ  ره  ینافرع  یفـسلف و  ینابم  ربانب  . 2
.تسا لاحم  اقلطم 

لاحم هدوب و  یلزا  زین  عنام  دوجو  طرش و  دقف  هب  وا  ملع  درادن ، هار  نآ  رد  يرییغت  چیه  تسوا و  تاذ  سفن  لاعتم  دنوادخ  ملع  . 3
دنوادخ ملع  ناوت  یمن  اذل  ، (1) دبای روهظ  نآ  فالخ  رب  يرما  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ای  هتـشاد و  يا  هزات  روهظ  ای  ثودح  هک  تسا 

هب لعف  دوجو  هفـسلف  لها  .داد  ار  نآ  فالخ  روهظ  لهج و  لامتحا  نآ  هوجو  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هتـسناد و  ددعتم  هوجو  ياراد  ار 
راتفرگ یلح  لباق  ریغ  تالاکـشا  هب  هجیتن  رد  دنریگ  یم  ملع  يانعم  هب  ار  ادب  اذل  دـننک ، یم  راکنا  یلک  روط  هب  ار  نآ  یعقاو  يانعم 

دشاب یم  دنوادخ  هقلطم  تردق  اب  نآ  هطبار  هدوب و  لعف  هلوقم  زا  هکلب  تسین  ملع  هلوقم  زا  ادب  هک  دوش  هجوت  هچنانچ  .دنوش و  یم 
یمن وا  تردق  دـیدحت  بجوم  زگره  دـنوادخ  ملع  یفرط  زا  تسا  یهیدـب  هکنیا  هچ  دور ، یم  نایم  زا  تالاکـشا  یمامت  وا ، ملع  هن 

رثا رد  زین  و  اهنآ ، تاقلعتم  دسافم  حلاصم و  رییغت  ساسا  رب  كرت  لعف و  تایضتقم  رگید  فرط  زا  و  دوش ،

485 ص :

نیب اریز  وا ؛ ریغ  يارب  هن  دشاب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  وا  ملع  دنوادخ و  دوخ  هب  تبسن  دیاب  روکذم  فالخ  روهظ  هک  دوشن  تلفغ  - . 1
.دشاب هتشاد  ياج  ود  نآ  قافو  ای  فالخ  زا  نخس  هک  درادن  دوجو  یطبر  وا  ریغ  يارب  اهنآ  روهظ  ءایشا و  للع  هب  دنوادخ  ملع 
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هنامیکح و الماک  يرما  میکح ، راتخم  لعاف  يارب  ادب  عوقو  اذـل  دـشاب ؛ یم  رییغت  لباق  ناگدـنب ، تیـصعم  تعاط و  تدابع و  اعد و 
رییغت و زگره  هک  لاعتم  دنوادخ  تردق  ملع و  هکنیا  مغر  یلع  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  یناهرب  یلقع و  ملـسم  ینابم  لوصا و  قفاوم 

یمن فصتم  زجع " تردق و   " و لهج " ملع و   " دننام اهنآ  لباقم  فرط  ود  هب  زگره  یلاعت  دنوادخ  و  درادن ، ناکما  نآ  رد  یلیدبت 
، هتـشادن یعنام  چیه  ندیزرماین " ندـیزرمآ و   " و ندـیرفاین " ندـیرفآ و   " دـننام مه  ضیقن  یلعف  تفـص  ود  هب  وا  فاصتا  اما  دوش ،

الماک لاعتم  رداق  دنوادخ  يارب  ار  يرما  ره  كرت  لعف و  یـسک  هچنانچ  .دشاب و  یم  وا  همات  تنطلـس  تردق و  قالطا  رب  لیلد  هکلب 
زگره دنادن ، یبوبر  تاذ  ياضتقم  یلولعم و  یلع و  ترورـض  ربج و  هریاد  هب  دودحم  ار  یلاعت  يراب  لاعفا  ناکما  و  دنادب ، يواسم 

ملع مسق  ود  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  ملع  ای  و  دنک ، لیوأت  تسردان  لطاب و  یناعم  هب  ار  نآ  ای  هدرک و  راکنا  ار  ادب  دوب  دهاوخن  روبجم 
وا لهج  لاعتم و  دـنوادخ  ملع  رییغت  يانعم  هب  ار  ادـب  و  دـنک ، میـسقت  تسا _  لهج  ناـمه  هک  رییغت _ ! لـباق  ملع  رییغت و  لـباق  ریغ 

.دنادب

صقان یملع  دوخ  هک   ) هصقان للع  هب  ملع  لباقم  رد  همات  لـلع  هب  ملع  هب  دـنوادخ  ملع  میـسقت  رب  یتلـالد  چـیه  زین  هراـشا  دروم  هیآ 
یتح زیچ _  چیه  تسا و  قلطم  لاعتم  دنوادخ  تردـق  هک  تسا  نیا  رگنایب  و  هتـشادن ، درادـن ) لوا  مسق  اب  یقرف  چـیه  هنرگو  تسا 

.درادن ار  وا  هقلطم  تردق  دیدحت  تینأش  ددنب و  یمن  ار  وا  تسد  هدنیآ _  هب  تبسن  وا  رابِخا  ملع و 

ضرف مه  یمود  ملع  هک  درادن  انعم  رگید  همات  تلع  هب  ملع  دوجو  اب  تسا و  همات  تلع  هب  ملع  زا  یئزج  عناوم ، طئارـش و  هب  ملع  . 4
طیارش و هب  ملع  نآ  رد  هک  دوش 
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.دشاب یفتنم  عناوم 

همات للع  هب  هدوب و  صقان  ملع  ياراد  هک  تسا  روصت  لباق  یـسک  ملع  هب  تبـسن  اـهنت  عناوم ، تایـضتقم و  فـالخ  ندـش  رهاـظ  . 5
تـسرد دنوادخ  ملع  يارب  قوف  مالک  رد  هک  یتهج  ددعت  اذل  .درادن  یلهج  هنوگ  چیه  هک  دـنوادخ  ملع  هب  تبـسن  هن  دـشاب ، لهاج 

دروم رد  اهنت  هن  و  دشاب ، یم  زین  ضقانت  مزلتسم  هکلب  تسا ، عناوم  عفر  طیارـش و  دوجو  هب  دنوادخ  لهج  مزلتـسم  اهنت  هن  تسا  هدش 
.دیازفا یم  لکشم  رب  یلکشم  هکلب  دنک  یمن  لح  ار  یلکشم  ادب 

تسا و دنوادخ  قلطم  تیمکاح  تردق و  هطیح  رد  زین  همات  للع  تایضتقم و  طئارش و  داجیا  یفـسلف ، دعاوق  ياضتقم  فالخ  رب  . 6
.تسا تسردان  اهنآ  رد  ادب  عوقو  تیلباق  زا  دراوم  نیا  نتسناد  جراخ 

و دوب ، دهاوخ  یفانم  زین  وا  هقلطم  تردق  رایتخا و  لصا  اب  دـشاب ، هتـشاد  تافانم  ادـب  اب  دـنوادخ  ملع  ندوب  قلطم  دـشاب  رارق  رگا  . 7
.دوب دهاوخ  تاقولخم  همه  هکلب  دنوادخ  رایتخا  یفن  وا و  لهج  مزلتسم  دنوادخ  ملع  دنیوگ  یم  ربج  لها  هکنانچ 

مه رد  ار  تردق  ملع و  باب  ماکحا  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  رایتخا ، ربج و  ادب و  هلأسم  رد  ثحب  لها  تاهبـش  رثکا  هک  دنامن  یفخم 
.دنا هدومن  طلخ  مه  اب  ار  باب  ود  نیا  تایضتقم  هتخیمآ و 

دنتـسه هک  روط  نامه  يرایتخا ، هچ  یباجیا و  هچ  تالولعم  لـلع و  زا  کـی  ره  و  هدوب ، عقاو  اـب  قباـطم  دـنوادخ  ملع  تسا  یهیدـب 
.دنشاب دنوادخ  ِمولعم  يرارطضا  یبوجو و  عوقو  وحن  هب  مه  يرایتخا  لاعفا  یتح  هک  وحن  نیا  هب  هن  دندنوادخ ، ملع  قلعتم 

یباجیا هب  دنوادخ  ملع  یباجیا ، للع  دروم  رد  نیاربانب 
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رب مکاح  لاعتم  دـنوادخ  تردـق  لاح  نیع  رد  و  اهنآ ؛ ندوب  يراـیتخا  هب  يراـیتخا ، لـلع  دروم  رد  و  تسا ؛ هتفرگ  قلعت  اـهنآ  ندوب 
؛ ددنب یم  ار  وا  تسد  دش  دهاوخ  عقاو  هچنآ  زا  شرابِخا  هن  و  دوش ، یم  وا  تردق  دـیدحت  بجوم  هدـنیآ  هب  ملع  هن  هدوب  لاعفا  همه 

تردـق تسد  يزیچ  چـیه  هک  تسا  نیا  رگ  نایب  ادـب  هب  هدـیقع  هکنیا  هچ  تسین ، نیا  زج  يزیچ  مه  ادـب  هب  داقتعا  هراصع  هکناـنچ 
تردق و هلوقم  زا  ادج  يا  هلوقم  دش  دهاوخ  عقاو  هچنآ  زا  رابخا  هدنیآ و  هب  ملع  ردق و  اضق و  هتبلا  و  ددـنب ، یمن  ار  لاعتم  دـنوادخ 

.ددرگ یمن  تردق  دیدحت  بجوم  زگره  تسا و  رایتخا 
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" همکحلا هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " ياه باتک هب  یلامجا  يرظن  مهدفه : لصف 

هراشا

ینابم لوصا و  عماج  یلک  روط  هب  هک  تسا  فورعم  روهـشم و  رایـسب  ییاه  باتک همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادـب   " ياه باـتک
تاســسؤم و زا  يرایــسب  رد  دـشاب و  یم  (1) یبرع نبا  ناـفرع  و  فوصت ، کـیکفت ، ییاردـص ، قارـشا ، ءاـشم ، ياـه  هفـسلف عاوـنا 

.دراد رارق  سیردت  هجوت و  دروم  یناهرب  یلقع و  مولع  ناونع  هب  هیملع  ياه  هزوح

هک تسا  مزال  ضرف و  هکلب  هتسیاش  رایسب  اذل  تسا  هتخیگنارب  ار  نافرع  هفسلف و  لها  یتفگـش  باجعا و  تیاهن  اقح  باتک  ود  نیا 
.دریگ رارق  لمأت  یسررب و  دروم  زین  مهع ؟ ؟ ناموصعم نآرق و  ینامسآ  میلاعت  ینابم  ناهرب و  لقع و  هاگدید  زا 

؟ مهع ؟ نیموصعم نآرق و  فراعم  ناعفادم  نادنمشیدنا و  املع و  یمامت  تیصخش  هک  میهد  یم رکذت  شیپاشیپ 
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اب فلاخم  بلاطم  ياج  هب  هک  تسا  نافرع  هفـسلف و  بلاطم و  نامه  کیکفت  بتکم  ینابم  هک  ارچ  مه ، کیکفت  بتکم  هکلب  - . 1
.دوش یم هئارا  نافرع  هفسلف و 
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ریغ ناسنا  ره  هک  تسا  یهیدـب  .تسناد  هشیدـنا  ناـبحاص  صاخـشا و  دـقن  ار  اـه  هشیدـنا دـقن  دـیابن  زگره  تسا و  مرتحم  اـم  يارب 
بتکم یلقع  مولع  رد  داهتجا  زا  لبق  رگا  اـصوصخم  دوش و  عقاو  هتـساوخان  تاهابتـشا  اـهاطخ و  ضرعم  رد  تسا  نکمم  یموصعم 

نظ و نسح  و  ناـفرع ، هفـسلف و  تاحالطـصا  يداو  دراو  ادـتبا  زا  و  دـشاب ، هتخادرپ  فوصت  ناـفرع و  هفـسلف و  نتخوـمآ  هب  یحو ،
.دشاب هدش  مهع ؟ ؟ تیب لها  نآرق و  بتکم  يالاو  فراعم  زا  نافرحنم  هب  دیدش  یگتسبلد 

اما مینک ، یم قیدصت  میـسانش و  یم نآ  هلیـسو  هب  مه  ار  یهلا  ججح  ایبنا و  یتح  هک  تسا  یهلا  تبهوم  گرزب  لقع ، دـیدرت  نودـب 
لقع و زا  یطولخم  تسا و  رکف  دراد  دوجو  ام  رد  هچ  نآ  هکنیا  ای  هابتـشا !؟ اطخ و  زا  نوصم  تسایبنا و  لقع  هجرد  هب  ام  لقع  اـیآ 

میدـیمهفن ار  ایبنا  رودـصلا  یعطق  تامیلعت  زا  یخرب  ام  رگا  ایآ  اجک !؟ ات  اما  تسادـخ  تجح  لقع  بکرم !؟ لهج  هابتـشا و  اطخ و 
ار هچ  ره  مینک و  لوبق  میدـیمهف  ار  ناشیا  نانخـس  زا  هچ  ره  دـیاب  اـی  مینک  موکحم  ار  دوخ  لالدتـسا  هشیدـنا و  رکف و  مهف و  دـیاب 
هشیدنا و رکف و  ای  تسام ، لقع  اعقاو  دـنک  یم هئطخت  ار  ایبنا  بتکم  تایرورـض  هک  يزیچ  نآ  ایآ  مینک !؟ راکنا  میتشاگنا  تسردان 

لقع اب  هجو  نیرتدب  هب  لقع ! مسا  هب  ام  هک  تسا  نیا  زج  راک  نیا  ایآ  و  میا !؟ هتـشاذگ لقع  ار  نآ  مان  تهج  یب ام  هک  یبکرم  لهج 
لباـقم رد  میلـست  هک  یلقع  مکح  نیرت  یهیدـب اـب  هزراـبم  هب  دوـخ  ياـطخلا  لـمتحم  يرظن  لـئاسم  یخرب  رطاـخ  هب  و  میا ، هداـتفارد

!؟ میا هتفر تسا  هزجعم  نابحاص 
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هیادب هیاهن و  اب  دارملا  فشک  باتک  بلاطم  ینابم و  نیب  یهاتوک  هسیاقم 

ندوب راتخم  ریغ  مزلتـسم  و  لطاب ، ار  ملاع  یتاذ  ثودح  دناد ، یم  قولخم  ثداح و  ار  ملاع  داقتعالا ” دیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 1
یم تسا _  یلزا  نامه  هک  یتاذ _  ثداـح  یلزا و  میدـق و  ار  ملاـع  همکحلا ” هیادـب  همکحلا و  هیاـهن   “ یلو درامـش ، یم  دـنوادخ 

؛ درامش

یلاعت يراب  دوجو  همکحلا ” هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو دناد ، یم  ملاوع  قلاخ  ار  دـنوادخ  داقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 2
؛(1) دناد یم  ریغلاب _  بجاو  هن  یتح  تاذلاب _  دوجولا  بجاو  ار  ملاع  دوخ  و  دنک ، یم  راکنا  تابثا  هفافل  رد  ار 

ریغتم و ار  ادخ  همکحلا ” هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو دـناد ، یم  ریغتم  ریغ  ار  تیدـحا  تاذ  داقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 3
؛(2) تادوجوم همه  تروص  هب  روطتم 
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(: 268 همکحلا ، هیاـهن   ) .بولطملا وه  ...تاذـلاب و  دوجولا  هبجاو  ...عقاولا  ّقاـحو  ناـیعألا  نیع  ...یبـجاولا  دوجولا  تاـبثإ  یف  - . 1
لاحم نآ  مدـع  دـشاب و  یم تاذـلاب  دوجولا  بجاو  ...تسا  ایـشا ] همه  لماش  و   ] عقاو قاح  ناـیعا و  نیع  هک  دوجو  تقیقح  اـنامه  »

(. دینیبب يدعب  ناونع  رد  ار  رتشیب  دهاوش   ) .تسا
مکح امهمکح  لب  هّیلوعفم  الو  هّیلعاف  الو  ّرثأتو  ریثأت  امهنیب  سیل  ذإ  هّیّلعلاب  اـم  ریغ  رخآ  مّدـقت  وهف  دوجولا  یلع  دوجولا  مّدـقت  - . 2

بحاص زا  لـقن  هب  ، 226 همکحلا ، هیاـهن  نیـسح ، دـمحم  ییاـبطابط ،  ) .روط یلإ  روط  نم  رّوطت  هلو  راوطأو  نوؤـش  هل  دـحاو  ءیش 
اهدوجو نیب  یتیلوعفم  تیلعاف و  تیّلع و  ریثأت و  اریز  تسا ، رگید  یمدقت  هکلب  تسین ، تیّلع  مدقت  دوجو ، رب  دوجو  مدقت  (: » رافسا

رگید تلاح  هب  یتلاح  زا  دراد و  اه  ینوگرگد اه و  تروص راوطا و  نوؤش  هک  تسا  دحاو  زیچ  کی  مکح  اهدوجو  مکح  و  تسین ،
(. دینیبب يدعب  ناونع  رد  ار  رتشیب  دهاوش  «. ) دیآ یم رد 
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هیادب همکحلا و  هیاهن   “ ینابم ساسا  رب  یلو  دناد ، یمن  ندـید  لباق  ار  تیدـحا  تاذ  داقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک   “ باتک ( 1
؛ تسادخ تاذ  زا  یتروص  یلکش و  يا و  هبترم  یئزج و  دوش  یم  هدید  هک  يزیچ  ره  همکحلا ”

هیاهن  “ یلو دـناد ، یم  وا  زجع  ربج و  مزلتـسم  لطاب و  دـنوادخ  دروم  رد  ار  دـحاولا  هدـعاق  داـقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 2
؛ درامش یمن  زیاج  لاعتم  قلاخ  زا  ار  دحاو  ءیش  رودص  زج  همکحلا ” هیادب  همکحلا و 

؛ تابثا همکحلا ” هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو دنک ، یم  راکنا  ار  یلزا  تادرجم  دوجو  داقتعالا ” دیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 3

هیاهن  “ ینابم یلو  دـنک ، یم  راکنا  یفن و  ار  یلاـعت  يراـب  کیرـش  و  هددـعتم ، ههلآ  دوجو  داـقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 4
؛ تابثا همکحلا ” هیادب  همکحلا و 

، دـناد یم  نوریب  نورد و  جراخ و  لخاد و  نتـشاد  تیمـسج و  زا  یلاعتم  ار  تیدـحا  تاذ  داقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 5
؛(1) ادخ تاذ  نورد  لخاد و  ار  تایدامو  ماسجا  همه  یتح  زیچ ، همه  همکحلا ” هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو

492 ص :

(: 301 همکحلا ، هیاهن  نیـسح ، دـمحم  ییابطابط ، «. ) جراخب سیل  ام  ینعمب  هل  هطاحم  ...تناک  اـم  هنئاـک  هّیناـکمإلا  تادوجولا  - . 1
(. دینیبب يدعب  ناونع  رد  ار  رتشیب  دهاوش   ) .دنتسین نوریب  وا  زا  ینعی  دنیادخ  طاحم  ...دنشاب  هچ  ره  یناکما  ياهدوجو  »
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” همکحلا هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ ینابم یلو  دناد ، یم  كرـش  و  بجاو ، ددعت  ار  امدق  ددعت  داقتعالا ” دیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 1
؛ تسا نآ  عفادم 

تنطلـس و تحت  ثداـح و  ار  كرت  لـعف و  و  دـناد ، یم  ادـخ  تاذ  ریغ  ثداـح و  ار  هدارا  داـقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 2
و هتـسناد ، ادـخ  تاذ  نیع  یلزا و  میدـق و  بجاو و  ار  هدارا  ” همکحلا هیادـب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو درامـش ، یم  یلاعت  يراب  راـیتخا 

؛(1) درامش یم  یلاعت  يراب  یعقاو  تنطلس  زا  جراخ  ار  كرت  لعف و 

هیاهن  “ یلو دـنک ، یم  تابثا  ار  ملاـع  تیقولخم  و  مدـع ، دوجو و  زاوج  و  يوهاـم ، ناـکما  داـقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 3
؛ دناد یم  تاذلاب  بجاو  ار  هقولخم  نایعا  هعومجم  و  دوجو ، ِملاع  دوخ  و  هدرک ، راکنا  ار  نآ  همکحلا ” هیادب  همکحلا و 

قولخم ال ار  ملاع  داقتعالا ” دیرجت  یف  دارملا  فشک 

493 ص :

، همکحلا هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ،  « ) هل لّصحم  مالک ال  هتاذ  نود  یلاعت  هتدارإ  هتئیشم و  داجیإلا  هّلع  ّنإ  مهـضعب  لوق  - . » 1
يانعم تسا و  تسردان  يا  هدـیقع  وا ، تاذ  هن  تسادـخ  هدارا  تیـشم و  ملاـع ، داـجیا  تلع  دـنیوگ  یم هک  یناـسک  هدـیقع  (: » 162

هاگ ره  (: » 86 همکحلا ، هیادـب  نیـسح ، دـمحم  ییابطابط ،  ) .اهلولعم دوجو  بجو  هدوجوم  هّماتلا  هّلعلا  تناـک  اذإ  درادـن .» یحیحص 
(. دینیبب يدعب  ناونع  رد  ار  رتشیب  دهاوش  «. ) تسا بجاو  نآ  لولعم  دوجو  دشاب  دوجوم  همات  تلع 
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ءیش نم  قلخ ال  یقیقح  يانعم  رکنم  همکحلا ” هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو دناد ، یم  تیدحا  تاذ  زا  ریغ  و  دنوادخ ، ءیش  نم  ( 1
یم ادـخ  لـعف  تاذ و  نیع  ار  اـه  نآ  همه  لاـعفا  اـه و  ناـسنا  هسجن و  ناـیعا  تاـناویح و  تاداـمج و  تادوـجوم و  ماـمت  و  تسا ،

؛(1) دناد

” همکحلا هیادـب  همکحلا و  هیاـهن   “ یلو دـناد ، یم  لاـحم  ار  دوجو  قادـصم  رد  کیکـشت  داـقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( " 2
؛(2) دندنوادخ تاذ  يازجا  بتارم و  ءایشا  هک  دناد  یم  نیا  يانعم  هب  ار  نآ  و  هدرک ، فیرحت  ار  کیکشت  یقیقح  يانعم 

هیاهن  “ یلو دـناد ، یم  یجراـخ  ینیع و  تیوه  تاذ و  نودـب  و  یناـث ، لوقعم  ار  دوجو " ” " داـقتعالا دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 3
؛ تسا یهیدب  رما  نیا  فلاخم  همکحلا ” هیادب  همکحلا و 

494 ص :

تابثا رد  (: ... 156 همکحلا ، هیادـب  نیـسح ، دـمحم  ییابطابط ،  ) ...كانه ریغ  ذإ ال  ...ریغلا  نالطبل  ...یلاعت  هتاذ  تاـبثإ  یف  - . ... 1
ناونع رد  ار  رتـشیب  دـهاوش   ) ...تسین يزیچ  وا  ریغ  اـجنآ  الـصا  نوچ  ...وا  زا  ریغ  زیچ  همه  نـالطب  تهج  هب  ...یلاـعت  يادـخ  تاذ 

(. دینیبب يدعب 
رد (: 118 همکحلا ، هیاهن  نیـسح ، دـمحم  ییابطابط ،  . ) هدایزو فیعـضلا  یلع  دـیدشلا  لمـشی  نأ  کیکـشتلا  یف  بجاولا  نم  - . 2
وه ءیـشلا  مامت  نأ  ...اهلولعم  دوجو  مامت  هّلعلا  ّنإ   » .نآ رب  تدایز  فیعـض و  رب  دشاب  لمتـشم  دیدش ، هک  تسا  بجا  و  کیکـشت ،

، ءیش مامت  ...تسا و  لولعم  دوجو  مامت  تلع ، (: » 269  _ 234 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، « . ) هیلع لضفی  امو  ءیشلا 
(. دینیبب يدعب  ناونع  رد  ار  رتشیب  دهاوش  «. ) نآ زا  رتشیب  تسا و  ءیش  نآ  دوخ 
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هیاهن  “ یلو دنک ، یم  لاطبا  ار  يریغ _  هچ  یتاذ و  هچ  ملاع _  مدـق  رب  هفـسالف  هلدا  یمامت  داقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 1
؛ عافد اه  نآ  همه  زا  همکحلا ” هیادب  همکحلا و 

هیادـب همکحلا و  هیاـهن   “ یلو دـناد ، یم  داـجیا  تیلعاـف و  ار ، تیلوـلعم  تـیلع و  كـالم  داـقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فـشک  ( “ 2
دیرجت یف  دارملا  فشک   “ تقیقح رد  و  دـناد ، یم  لک  ءزج و  و  تلع ، تاذ  روطت  ياـنعم  هب  ار  تیلولعم  تیلع و  كـالم  همکحلا ”

؛ تابثا هفافل  رد  راکنا  همکحلا ” هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو دنک ، یم  تابثا  ار  لولعم  تلع و  داقتعالا ”

رهاـظ همکحلا ” هیادـب  همکحلا و  هیاـهن   “ یلو دـناد ، یم  لاـحم  لـطاب و  ار  لسلـست  رود و  داـقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 3
؛ تسا ود  نآ  هب  حیرص  مازتلا  و  لسلست ، رود و  تابثا  شیاوتحم  نتم و  یلو  تسا ، لسلست  رود و  لاطبا  شناونع 

” همکحلا هیادـب  همکحلا و  هیاهن   “ ینابم یلو  دـنک ، یم  تابثا  نآ  یقیقح  يانعم  هب  ار  داعم  داقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 4
فـشک “ تقیقح رد  و  دـناد ، یم  تیدـحا  تاذ  هب  ءایـشا  لوخد  عوجر و  ياـنعم  هب  هدرک ، فـیرحت  نآ  تقیقح  زا  ار  داـعم  ياـنعم 

؛ تابثا هفافل  رد  راکنا  همکحلا ” هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو تسا  هدرک  تابثا  ار  داعم  داقتعالا ” دیرجت  یف  دارملا 

داجیا و و  كرت ، لعف و  رب  وا  یعقاو  رایتخا  تنطلـس و  یقیقح  يانعم  هب  ار  یلاعت  يراب  تردق  داقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  “
يراب تاذ  لامتشا  يانعم  هب  ار  نآ  هدرک و  فیرحت  ار  تردق  یقیقح  يانعم  همکحلا ” هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو دناد ، یم  مادعا 

495 ص :
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هدرک تابثا  ار  یلاعت  يراب  تردق  داقتعالا ” دیرجت  یف  دارملا  فشک  “ تقیقح رد  و  دـناد ، یم  لک  ءزج و  و  تادوجوم ، همه  رب  ( 1
؛ تابثا هفافل  رد  راکنا  همکحلا ” هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو تسا 

يانعم همکحلا ” هیادـب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو دـناد ، یم  نتـسناد  یقیقح  ياـنعم  هب  ار  ملع  داـقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 2
یف دارملا  فـشک   “ تقیقح رد  و  دـناد ، یم  يراـب  تاذ  رد  ماـسجا  تاوذ  ءایـشا و  دوـجو  ياـنعم  هب  هدرک  فـیرحت  ار  ملع  یقیقح 

؛ تابثا هفافل  رد  راکنا  همکحلا ” هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو دنک ، یم  تابثا  ار  یلاعت  يراب  ملع  ” داقتعالا دیرجت 

” همکحلا هیادـب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو دـنک ، یم  تابثا  ار  ردـق  اـضق و  تمکح و  لدـع و  داـقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 3
؛ تابثا هفافل  رد  راکنا 

يانعم همکحلا ” هیادـب  همکحلا و  هیاهن   “ ینابم یلو  دـنک ، یم  تابثا  ار  یلقع  حـبق  نسح و  داقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 4
؛ دنک یم  راکنا  ار  ود  نآ  تقیقح  تابثا ، هفافل  رد  و  هدومن ، فیرحت  ار  ود  نآ 

لاعفا و لعاف  ار  ناسنا  و  دنک ، یم  لاطبا  ار  ربج  تابثا  رد  اه  يرعـشا  هفـسالف و  هلدا  یمامت  داقتعالا ” دیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 5
ناـهانگ و لاـعفا و  همه  و  دـنک ، یم  عاـفد  ناـفلاخم  هلدا  همه  زا  همکحلا ” هیادـب  هـمکحلا و  هیاـهن   “ یلو دـناد ، یم  دوـخ  یـصاعم 

؛(1) دناد یم  ادخ  لعف  هطساو ، الب  هکلب  هطساو  اب  مه  ار  یصاعم 

496 ص :

هطساو الب  هل  لولعم  تاذلاب  بجاولا  لعف  وهو  ّالإ  هّیرایتخالا  لاعفألا  یّتح  تاذلاب  بجاولا  يوس  دوجوم  نکمم  ءیـش  نم  امف  - . 1
چیه سپ  (: » 301 همکحلا ، هیاهن  نیـسح ، دـمحم  ییابطابط ،  ) ...هلعافلو لعف  ّلکل  بیرق  لعاف  یلاـعت  وهف  ...طـئاسو  وأ  هطـساوب  وأ 

و تاذـلاب ، دوجولا  بجاو  لـعف  هکنیا  رگم  يراـیتخا _  لاـعفا  یتـح  تسین _  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  زا  ریغ  يدوجوم  نکمم  زیچ 
«. ...تسا نآ  لعاف  لعف و  ره  هطساو  یب بیرق و  لعاف  یلاعت ، وا  سپ  ...تسوا  هطـساو  دنچ  اب  ای  هطـساو  کی  اب  ای  هطـساو  یب لولعم 

(. دینیبب يدعب  ناونع  رد  ار  رتشیب  دهاوش  )
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عطقنم و  درجم ، ار  سفن  همکحلا ” هیادـب  همکحلا و  هیاهن   “ یلو تسا ، ارگ  عقاو  تسیلآر و  داقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 1
تیعقاو تابثا  ياوتحم  یب  ناونع  تحت  تیعقاو ، رکنم  يرگ و  یئاطـسفوس  عفادـم  تقیقح  رد  و  دـناد ، یم  جراـخ  ملاـع  زا  ضحم 

؛ تسا

لهج و  دـناد ، یمن  موصعم  زا  ینغتـسم  ار  نیفلکم  تسا و  تماما  توبن و  بوجو  هب  لئاق  داـقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 2
ار ینیقی  ره  هدوب ، بکرم  لهج  رکنم  همکحلا ” هیادـب  همکحلا و  هیاـهن   “ یلو دـنک ، یمن  راـکنا  ار  نیموصعم  ریغ  ياـطخ  بکرم و 

؛(1) دناد یم  یطخم  ریغ  موصعم و  ار  ینقیتم  دحلم  رفاک و  ره  و  عقاو ، نیع 

497 ص :

نیب نم  عقاولا  هجو  نع  فشاکلا  داقتعالا  وه  نیقیلا  نأ  امک  هسیقألا  نیب  نم  هینیقیلا  هجیتنلل  جـتنملا  وه  یناهربلا  سایقلا  نإ  - . ... 1
هجیتن ياراد  هک  تسا  یناهرب  سایق  اـهنت  ساـیق ، عاونا  یماـمت  نیب  رد  (: 4 همکحلا ، هیاهن  نیـسح ، دـمحم  ییابطابط ،  . ) تاداقتعالا
يدعب ناونع  رد  ار  رتشیب  دهاوش   ) .دشاب یم  تاداقتعا  نیب  رد  عقاو  هجو  زا  فشاک  هک  تسا  نیقی  اهنت  هکنیا  امک  دـشاب ، یم  ینیقی 

(. دینیبب
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لوصا یمامت  اب  فلاخم  ار  همکحلا ” هیادب  همکحلا و  هیاهن   “ باتک رد  هدش  هتفریذـپ  ینابم  داقتعالا ” دـیرجت  یف  دارملا  فشک  ( “ 1
ناونع رد  ار  روکذم  تالباقت  تابثا  رد  شیوخ  ياعدم  رب  لاد  دهاوش  كرادم و  زا  یکدـنا  ؛(1)  درامش یم  نایدا  یمامت  دعاوق  و 

.میا هدروآ  يدعب 

باتک  (2) نافرع هفسلف و  ریهاشم  حیرص  تداهش  هب 

498 ص :

ياراد ثودـح و  شریذـپ   ) نآ رب  یمالـسا  دـعاوق  یمامت  يانبم  (: 170 دارملا ، فـشک   ) .هیمالـسإلا دـعاوقلا  ینبم  اـهیلعو  - . ... 1
.تسا راوتسا  موهوم ) یتاذ  ثودح  اهنت  هن  ملاع ، ندوب  یقیقح  يادتبا 

ناـفرع لـها  رباـکا  همرکم  فحـص  رد  نیـصر ، نیزو و  یتاراـبع  هماـت و  یتاـملک  هـب  یـشرع  ثحاـبم  نـیا  لوـصا  تاـهما و  - . » 2
رد نیهلاتملا  ردص  دوخ  .تسا و  نودم  یبرع ، نیدـلا  ییحم  ربکا  خیـش  هیملع  نئازخ  رگید  و  صوصف ، هیکم و  تاحوتف  صوصخب 

خیاشم ءاـملع و  رباـکا  زا  يدـحا  اـب  هک  ار  شا  هیملع  فحـص  مه  درب و  یم  مسا  یگرزب  هب  ار  گرزب  نآ  دوخ  مه  هدـیدع  عضاوم 
هدوتـسن وا  فاصوا  هب  ار  یـسک  و  دروآ ، یمن  دورف  رـس  درادـن و  عضاوت  عوشخ و  نانچ  دوهـش  فشک و  لها  مظاعا  قیقحت و  لها 

رب هناققحم  یحرش  وا  میظع  رافـسا  تسا و  صوصف  تاحوتف و  وا  هیلاعتم  تمکح  ساسا  هک  دناد  سک  ره  زا  رتهب  دوخ  هچ  تسا ,،
هفیحـص ود  نیمه  اهنآ  همه  سار  رد  هک  ینافرع  لیـصا  فحـص  لین  رد  لغوتم  و  هیلاعتم ، تمکح  مهف  رد  علـضتم  هتبلا  .تسا  اهنآ 

زا لوقنم  رافسا  یـشرع  عیفر و  ثحابم  مامت  .تسین  دهاوش  رکذ  هب  يزاین  تسا و  فرتعم  رقم و  ام  مکحم  مکح  هب  تسا ,  هدش  دای 
نیمّود «. ) تسا وا  هطـساولا  عم  ای  هطـساو و  ـالب  ناـگتفای  شرورپ  ربکا و  خیـش  همیرک  همیق و  فحـص  رگید  تاـحوتف و  صوصف و 
دندرک یم  تیاکح  یضاق  موحرم  زا  ام  يارب  دیتاسا  (. » 16 و 36 یلمآ /  هداز  نسح  نسح  نارهت 1984 ، ییابطابط ، همالع  هماندای 

دح رد  یناسفن  قئاقح  ینافرع و  فراـعم  رد  يدـحا  تیعر  ناـیم  رد  تماـما ,  تمـصع و  ماـقم  زا  دـعب  دومرف :  یم  باـنج  نآ  هک 
وا هرفس  رانک  رد  دراد و  نیدلا  ییحم  زا  دراد  هچ  ره  اردصالم  هک  دومرف  زین  و  دسر .  یمن  وا  هب  یسک  تسین و  یبرع  نیدلا  ییحم 

تسا هتسناوتن  سک  چیه  مالـسا  رد  (. 41 یلمآ /  هداز  نسح  نـسح  نارهت 1984 ، ییابطابط ، همالع  هماندای  نیمّود  «. ) تسا هتـسشن 
هیاـهن بحاـص  زا  لـقن  هب  . 239  _ 238  / 1 هموظنم ، طوسبم  حرـش  یـضترم ، يرهطم ،  ) .درواـیب نیدـلا  ییحم  دـننام  رطـس  کـی 
لباقم رد  ار  انیـس  یلعوبا  لاثما  ینعی  دنرادن  عوضخ  نیدلا  ییحم  هزادنا  هب  يدحا  لباقم  رد  اردـصالم  دـننام  اه  یـضعب  همکحلا .)

هک یتشادـگرزب  مارتحا و  نینچمه ، (. 239  _ 238  / 1 هموظنم ، طوسبم  حرش  یـضترم ، يرهطم ،  ) .دنرامـش یم  چیه  نیدلا  ییحم 
رادماو بلاطم  زا  يرایـسب  رد  هیلاعتم  تمکح  رد  يو  هک  میناد  یم  درادن و  نایب  هب  زاین  هتـشاد  یبرع  نبا  هب  تبـسن  نیهلاتملا  ردص 

میکح و چـیه  ربارب  رد  هک  يروط  هب  نیدـلا ، یحم  هب  تبـسن  نیهلاـتملا ) ردـص   ) يو فصولا  دـئاز  عوـضخ  .تسا  هدوـب  یبرع  نبا 
یبرع نبا  هک  تسا  ینافرع  رادماو  هیلاعتم  تمکح  ینابم  زا  يرایـسب  هک  نانچ  تسا ؛ بلطم  رب  هاوگ  درادن ، یعّـضخت  نینچ  یفراع 

تاباتک یف  يوثت  هیلاـعتملا  همکحلا  تازکترم  زربأ  ّنإ  (. » 78 دیحوت ، ياوآ  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج   ) .تسا نآ  رادـمان  راذـگ  هیاپ 
ردـصل دوعی  ام  ّلک  نإو  هّیّکملا ،" تاحوتفلا  و" مکحلا " صوصف   " هیباتک ّصخـألاب  560 ه )  _ 638  ) یبرع نب  نیدلا  یحم  خیـشلا 

الإ هیلاعتملا " همکحلا   " باتک نکی  مل  ثیحب  هراکفأ ، تاهّمأو  ربکألا  خیـشلا  تالوقمل  هّیناهربلا  هینبألا  دییـشت  وه  يزاریـشلا  نیدلا 
هّیبرعلاب هوبتکو  نورخآلا  هلاـق  اـم  عیمج  ّنإ  : " هیف هلوقی  ...ّیلمآ  يداوج  خیـشلا  اـمأ  ...هراـکفأو  یبرع  نبا  تـالوقمل  هّیناـهرب  هغیص 
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همکحلا ینابم  نم  ریثکلا  ّنإ  جاّوملا ..."." نیدلا  یحم  رحب  یلإ  هبسن  هعضب  ّدعی  رضاحلاو  یضاملا  یف  ًامظن  وأ  ناک  ًارثن  هّیـسرافلاو ،
هـسسؤم هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  نآرقلا ، هلاسر  رظنی : ". ) هسفن ّیبرع  نبا  هفورعملا  هدعاوق  یـسرأ  يذلا  نافرعلا  یلإ  هنیدم  هیلاعتملا 

نبا خیشلا  یلإ  دوعت  ّيزاریشلا  نیدلا  ردصل  هّیفرعملا  روذجلا  ّنأ  ًالامجإ  تاداهـشلا  هذه  دیفت  (. 107 نارهت 1991 ، ءاجر ،  یگنهرف 
(. باتک هیشاح  يردیح ، لامک  دّیس  سورد  ریرقت  ، 1/230 دیحوتلا ، ّیلع ، داوج  راسک ، «. ) ّیبرع
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حیرـصت هب  زین  رافـسا  باتک  و  تسا ، رافـسا  باتک  ینابم  دییـشت  دـییأت و  هدـیکچ و  هصـالخ و  همکحلا ،” هیادـب  همکحلا و  هیاـهن  “
هداد ناشن  اررکم  ار  اهنآ  نالطب  هک  تسا ، یبرع  نبا  صوصف  تاحوتف و  باتک  ینابم  دییـشت  دـییأت و  هدـیکچ و  هصالخ و  ناـشیا ،

.میا

نآرق ناهرب و  لقع و  ینابم  اب  هسیاقم  رد  همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " باتک ینابم  صوصن و  زا  ییاه  هنومن 

:(1) نآرق ناهرب و  لقع و  ینابم  اب  هسیاقم  رد  همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " باتک ینابم  صوصن و  زا  ییاه  هنومن

باتک ود  رد  یهلا  شنیرفآ  تقلخ و  راکنا  و  ادخ ، تاذ  رد  ءایشا  همه  دوجو  نتسناد  لخاد  و  قولخم ؛ قلاخ و  دوجو  تینیع  تدحو و 
: هراشا دروم 

وا سودق  تاذ  هکنیا  هن  تسا ، تاقولخم  قلاخ  دنوادخ  اعطق  مهع ،؟ ؟ تیب لها  نآرق و  ناهرب و  لقع و  زا  هتفرگرب  دیحوت  ساسا  رب 
ملاع تادوجوم  نوگانوگ  ياه  تروص  هب 

499 ص :

.تسا رون  يرتویپماک  هسسؤم  رازفا  مرن  هخسن  ساسا  رب  باتک  ود  كرادم  - . 1
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حیرـصت هب  زین  رافـسا  باتک  و  تسا ، رافـسا  باتک  ینابم  دییـشت  دـییأت و  هدـیکچ و  هصـالخ و  همکحلا ،” هیادـب  همکحلا و  هیاـهن  “
هداد ناشن  اررکم  ار  اهنآ  نالطب  هک  تسا ، یبرع  نبا  صوصف  تاحوتف و  باتک  ینابم  دییـشت  دـییأت و  هدـیکچ و  هصالخ و  ناـشیا ،

.میا

نآرق ناهرب و  لقع و  ینابم  اب  هسیاقم  رد  همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " باتک ینابم  صوصن و  زا  ییاه  هنومن

:(1) نآرق ناهرب و  لقع و  ینابم  اب  هسیاقم  رد  همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " باتک ینابم  صوصن و  زا  ییاه  هنومن

باتک ود  رد  یهلا  شنیرفآ  تقلخ و  راکنا  و  ادخ ، تاذ  رد  ءایشا  همه  دوجو  نتسناد  لخاد  و  قولخم ؛ قلاخ و  دوجو  تینیع  تدحو و 
: هراشا دروم 

وا سودق  تاذ  هکنیا  هن  تسا ، تاقولخم  قلاخ  دنوادخ  اعطق  مهع ،؟ ؟ تیب لها  نآرق و  ناهرب و  لقع و  زا  هتفرگرب  دیحوت  ساسا  رب 
ملاع تادوجوم  نوگانوگ  ياه  تروص  هب 

500 ص :

.تسا رون  يرتویپماک  هسسؤم  رازفا  مرن  هخسن  ساسا  رب  باتک  ود  كرادم  - . 1
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ثداح ملاع  رگید  ترابع  هب  دـشاب ، دوخ  تاذ  زا  اهنآ  ناضیف  رودـص و  شـشوج و  همـشچرس  أدـبم و  دـنوادخ  دوجو  و  هدـمآرد ،
هکنیا ای  و  دـشاب ، میدـق  ملاع  هکنیا  هن  تسا ، هدومرف  داـجیا  تقلخ و  نآ ، يدوجو  هقباـس  نودـب  ار  ملاـع  لاـعتم  دـنوادخ  و  تسا ،

: دنشاب یلاعت  يراب  تاذ  ياه  تروص  ای  اه ، هصح  ای  ازجا ، تادوجوم  و  هتشاذگ ، هیام  شدوخ  تاذ  زا  لاعتم  دنوادخ 

(1)< .ٌمیلَع یَش ٍء  ِّلُِکب  َوُه  یَش ٍء َو  َّلُک  َقَلَخ  ٌهَبِحاص َو  َُهل  ْنُکَت  َْمل  ٌَدلَو َو  َُهل  ُنوُکی  یَّنَأ  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُعیَدب  >

(2)< .ُنوُکیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  ُهَناْحبُس  ٍَدلَو  ْنِم  َذِخَّتی  ْنَأ  هِلل  َناک  ام  >

(3)< َدلُوی َْمل  ِْدلَی َو  <َْمل 

(4)< .َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  هللا َو  ََدلَو  َنُولوُقَیل  ْمِهِْکفِإ  ْنِم  ْمُهَّنِإ  الَأ  >

نودـب و  اهنآ ، نیع  هن  تسا  دوخ  تاقولخم  زا  ریغ  و  درادـن ، نوریب  نورد و  و  تسین ، يدادـتما  يدوجو  یلاعت  يراب  تاذ  نیا  ربانب 
تسا یناهرب  یلقع و  بلاطم  نیرت  یعطق زا  بلاطم  نیا  .تسین  ادخ  تاذ  رد  يدوجوم  چیه  کش 

: دیوگ یم هتسناد و  ملاع  تادوجوم  همه  نیع  ار  دنوادخ  هک  تسا  قفاوم  روکذم  بلاطم  اب  همکحلا " هیادب   " باتک ینابم  ایآ  اما 

اهیلع عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »

501 ص :

.101 ماعنا ، - . 1
.35 میرم ، - . 2
.3 دیحوت ، - . 3

.152  _ 151 تافاص ، - . 4
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(1) «. تاذلاب دوجولا  هبجاو  مدعلا 

لاحم نآ  مدـع  دـشاب و  یم تاذـلاب  دوجولا  بجاو  ...تسا  ایـشا ] همه  لماش  و   ] عقاو قاح  ناـیعا و  نیع  هک  دوجو  تقیقح  اـنامه  »
.تسا

(2) «. دوجو هنع  ذشی  «ال 

.تسین نوریب  وا  زا  يدوجو  چیه  »

(3) «. جراخب سیل  ام  ینعمب  هل  هطاحم  ...تناک  ام  هنئاک  هّیناکمإلا  تادوجولا  »

.دنتسین نوریب  وا  زا  ینعی  دنیادخ  طاحم  ...دنشاب  هچ  ره  یناکما  ياهدوجو  »

(4) «. هّینیعلا وهو  هنع  ضیفی  لامک  ّلک  هقیقح  هتاذ  یفف  هل  دقاف  ریغ  لامکلا  أدبمو  ّيدوجو  لامک  ّلکل  أدبم  هیلاعتملا  هتاذ  ّنإ  »

رد دوجو  لامک و  هک  دوشن  تلفغ   ] دشاب یمن لامک  نآ  دقاف  لامک ، أدبم  و  تسا ؛ يدوجو  تالامک  همه  أدبم  هیلاعتم ، تاذ  انامه  »
رب هتبلا  و   ] .تسا ندوـب  یکی  تینیع و  ياـنعم  نیا  و  تسوا ، تاذ  رد  لاـمک  ره  تقیقح  نیا  رباـنب  زیچ ] ود  هـن  دـنزیچ  کـی  هفـسلف 

[ تسا ءایشا  ینیع  ياهدوجو  سفن  ادخ  تافص  همه  هکلب  دنوادخ و  ملع  هفسلف ، رد  يروضح  ملع  فیرعت  ساسا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

(5) «. هقلخ نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح ، هتاذ  »

.تسوا قلخ  زا  وا  نتسناد  ادج  وا  هنک  و  تقیقح ، وا  تاذ  »

502 ص :

.268 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
163 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
.301 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3
.162 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 4

.36 دیحوتلا ، - . 5
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) «. ّلجو   ّ زع هللا  الخ  ام  قولخم  وهف  ءیش  مسا  هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعت  هللا  ّنإ  »

رگم تسا  قوـلخم  دوـش  عـقاو  وا  رب  ءیـش  مسا  هک  يزیچ  ره  و  دـنیلاخ ، وا  زا  زین  وا  قـلخ  یلاـخ و  دوـخ  قـلخ  زا  یلاـعت  دـنوادخ  »
.لجو زع  دنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(2) «. هعناص یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  دجوی  ام  ّلک  »

«. تسا لاحم  نآ  هدننیرفآ  رد  دشاب  نکمم  قولخم  رد  هچ  ره  و  تسین ، نآ  قلاخ  رد  دشاب  قلخ  رد  هچ  ره  »

!؟ اهنآ زا  رتارف  قلاخ  ای  تسا  ءایشا  یمامت  هعومجم  دنوادخ 

هیاهن  " باتک اما  ءایـشا ، هعومجم  هن  تسا  ءایـشا  قلاـخ  لاـعتم  دـنوادخ  اـعطق  مهع ،؟ ؟ تیب لـها  نآرق و  لـقع و  دـیحوت  ساـسا  رب 
: دیوگ یم  اهنآ و  زا  رتارف  قلاخ  هن  درامش  یم  رگید  يایشا  هوالع  هب  ءیش  ره  دوجو  نیع  ار  یلاعت  يراب  دوجو  همکحلا ،"

(3) « . هیلع لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  نأ  ...اهلولعم  دوجو  مامت  هّلعلا  ّنإ  »

«. نآ زا  رتشیب  تسا و  ءیش  نآ  دوخ  ءیش ، مامت  ...تسا و  لولعم  دوجو  مامت  تلع ، »

503 ص :

.3/322 راونالا ، راحب  - 1
 . مالسلا هیلع  اضر  ماما   4/230 راونالا ، راحب  - 2

.269  _ 234 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابطلا ، - . 3
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!؟ ادخ دوخ  ای  تسا  يراب  داجیا  هدارا و  لصاح  ملاع ،

همزال تاذ و  لولعم  هن  تسا  یلاعت  يراب  داجیا  رثا  قولخم و  ثداح و  ملاع ، دوجو  اعطق  مهع ،؟ ؟ تیب لها  نآرق و  دیحوت  ساسا  رب 
: وا یتسه 

(1)< .ٌمیلَع یَش ٍء  ِّلُِکب  َوُه  یَش ٍء َو  َّلُک  َقَلَخ  ٌهَبِحاص َو  َُهل  ْنُکَت  َْمل  ٌَدلَو َو  َُهل  ُنوُکی  یَّنَأ  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُعیَدب  »

: دیوگ یم همکحلا  همکحلا " هیاهن   " باتک اما 

(2) «. هل لّصحم  مالک ال  هیلاعتملا  هتاذ  نود  تاذلاب  بجاولا  هدارإ  یه  داجیإلا  هّلع  ّنإ  مهضعب  لوق  »

«. تسا تسردان  هدیقع  نیا  هک  یلاح  رد  ادخ ، تاذ  هن  تسادخ  هدارا  ملاع ، داجیا  تلع  هک  دنراد  هدیقع  یضعب  »

(3) «. لولعملا دوجو  هنع  ردصی  يذلا  دوجولا  سفن  یه  هّلعلاف  »

«. دوش یم رداص  نآ  زا  لولعم  دوجو  هک  تسا  يدوجو  نامه  دوخ  تلع ، »

: هراشا دروم  باتک  ود  رد  یلاعت  يراب  کیرش  هب  داقتعا 

ياوس ام  درادن و  یکیرـش  دوخ  تیقلاخ  تیهولا و  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مهع ؟ ؟ تیب لها  ناهرب و  نآرق و  دیحوت  ساسا 
: دنیوا تاقولخم  دنوادخ 

(4)< .ًاریدْقَت ُهَرَّدَقَف  یَش ٍء  َّلُک  َقَلَخ  ِْکلُْملا َو  ِیف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکی  َْمل  ًاَدلَو َو  ْذِخَّتی  َْمل  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  َُهل  يذَّلا  >

: دنیامرف یم مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

504 ص :

.101، ماعنا - . 1
.285 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
.166 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3

.2 ناقرف ، - . 4

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 547 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_504_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_504_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_504_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_504_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. هَْقلَخ َنوُکی  ْنَأ  ُدْعی  َْمل  َّلَجَو  َّزَع  ُهللا  َقَلَخ  اَمَف  اَمُهُریَغ  َِثلاَث  َالَو  اَمُهَنَیب  َِثلاَث  َال  ُهُْقلَخَو  َّلَجَو  َّزَع  هللا  َوُه  اَمَّنِإَو  »

يادـخ هک  هچنآ  نیا  ربانب  درادـن ، دوجو  ود  نآ  ریغ  ود و  نآ  نیب  یموس  زیچ  چـیه  و  وا ، قلخ  تسا و  دـنوادخ  تسه  هچنآ  انامه  »
«. دشابن وا  هدیرفآ  قولخم و  هک  تسین  نکمم  تسا  هدیرفآ  یلاعت 

ار نآ  سکع  رب  دنک ، تابثا  تیدحا  تاذ  يارب  ار  تیقلاخ  ییادخ و  هکنیا  ياج  هب  همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادـب   " باتک اما 
سکع رب  دنک ، یفن  ار  ادخ  کیرش  مود و  هلإ  دوجو  هکنیا  ياج  هب  و  دنک ، یم تابثا  تاقولخم  ماسجا و  نایعا و  دوجو  سفن  يارب 

دادـتما و يزجت و  تفـص  هک  نآرق  یحو و  ناهرب و  لقع و  ینابم  فالخ  رب  اریز _  دـنک ، یم یفن  ار  ادـخ  زا  ریغ  يزیچ  ره  دوجو 
هفـسلف يانبم  رب  دـناد _  یم مسج  ناـمز و  ناـکم و  دادـتما و  ياراد  قولخم و  تادوجوم  تاـصاصتخا  زا  ار  یگدرتسگ  تعـسو و 

دوجو ادخ  زا  ریغ  يزیچ  چیه  و  تسا ، هتـشاذگن  یقاب  تاقولخم  يارب  ییاج  چیه  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  نانچ  نآ  ادـخ  دوجو 
: دشاب دورمن  نوعرف و  ناطیش و  هکنیا  ولو  درادن 

(2) «. تاذلاب دوجولا  هبجاو  مدعلا  اهیلع  عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »

لاحم نآ  مدـع  دـشاب و  یم تاذـلاب  دوجولا  بجاو  ...تسا  ایـشا ] همه  لماش  و   ] عقاو قاح  ناـیعا و  نیع  هک  دوجو  تقیقح  اـنامه  »
«. تسا

(3) «. تاذلاب دوجولا  هبجاو  یهف  اهل  یناث  ...دوجولا ال  هقیقح  »

505 ص :

.؟ امهع ؟ یسوم نب  ّیلع  اضرلا  تارظانم  باب 19 ؛ 316 ؛  / 10 راونألا ، راحب  - . 1
.268 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
.156 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3
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تاذلاب دوجولا  بجاو  نآ  دوخ  سپ  درادن ، مود  الـصا  تسا ...] عقاو  قاح  تادوجوم و  نایعا  نیع  دـش  هتفگ  هک   ] دوجو تقیقح  »
«. تسا

(1) «. الوأ داع  اهل  ًایناث  ضرف  ام  ّلک  ذإ  ...اهل  یناث  یتلا ال  فرصلا  دوجولا  هقیقح  یلاعت  دوجولا  بجاو  »

دوـجو نآ  ِیمود  هک  يزیچ  ره  اریز  ...درادـن  مود  الـصا  هک  تسا  یتیاـهن ] یب و   ] فرِـص دوـجو  تقیقح  یلاـعت ، دوـجولا  بـجاو  »
«. دوب دهاوخ  یلوا  نامه  ِدوخ  دوش  ضرف  تیاهن ] یب و   ] فرِص

(2) ...كانه ریغ  ذإ ال  ...ریغلا  نالطبل  ...یلاعت  هتاذ  تابثإ  یف  ... 

...تسین يزیچ  وا  ریغ  اجنآ  الصا  نوچ  ...وا  زا  ریغ  زیچ  همه  نالطب  تهج  هب  ...یلاعت  يادخ  تاذ  تابثا  رد  ... 

تـسا زجاع  دنوادخ  و  دنیواسم ، ادخ  دوخ  اب  هک  تسا  هدـش  رداص  ادـخ  تاذ  زا  ییاهزیچ  هک  تسا  نیا  رب  همکحلا " هیاهن   " باتک
: دنک داجیا  يرگید  زیچ  دوخ  اب  يواسم  دوجو  نآ  زا  ریغ  هکنیا  زا 

(3) «. ًيدوجو لامک  ّلک  هل  ًاطیسب  ادحاو  ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

«. تسا يدوجو  تالامک  یمامت  ياراد  هک  ار  یطیسب  دحاو  دوجو  رگم  دنک  یمن هضافا  ...یلاعت  بجاو  »

: هراشا دروم  باتک  ود  رد  لاعتم  قلاخ  دوجو  یفن 

يادخ تاذ  و  دریذـپ ، یمن تسا  ملاع  دوجو  ریغ  هک  ار  يا  هدـننیرفآ قلاخ و  دوجو  همکحلا ،" هیاهن   " و همکحلا " هیادـب   " باتک ود 
الصا دناد و  یم ءایشا  همه  نیع  ار  یلاعت 

506 ص :

.157 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1

.156 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
.316  _ 315 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3
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و درامش ، یم فلتخم  يایـشا  روص  هب  رّوطتم  ار  یلاعت  يادخ  تاذ  و  درادن ، لوبق  ار  قولخم  قلاخ و  یگناگود  ییادج و  تیریغ و 
دوجو هک  دریذـپ  یمن  و  دـناد ، یم تیدـحا  تاذ  ندـش  نوگرگد  روطت و  وحن  هب  ار  تانکمم  دوجو  رب  یلاعت  يادـخ  دوجو  مدـقت 

: دشاب وا  يرایتخا  تیلعاف  ریثأتو و  تقلخ  یلاعت و  يادخ  داجیإ  هب  ملاع 

ءیـش مکح  امهمکح  لب  هّیلوعفم  الو  هّیلعاف  الو  ّرثأتو  ریثأت  امهنیب  سیل  ذإ  هّیّلعلاب  ام  ریغ  رخآ  مّدقت  وهف  دوجولا  یلع  دوجولا  مّدقت  »
(1) «. روط یلإ  روط  نم  رّوطت  هلو  راوطأو  نوؤش  هل  دحاو 

، تسین اهدوجو  نیب  یتیلوعفم  تیلعاف و  تیّلع و  ریثأت و  اریز  تسا ، رگید  یمدقت  هکلب  تسین ، تیّلع  مدقت  دوجو ، رب  دوجو  مدـقت  »
رد رگید  تلاح  هب  یتلاـح  زا  دراد و  اـه  ینوگرگد اـه و  تروص راوطا و  نوؤش  هک  تسا  دـحاو  زیچ  کـی  مکح  اـهدوجو  مکح  و 

«. دیآ یم

(2)  «. هل لّصحم  مالک ال  هتاذ  نود  یلاعت  هتدارإ  هتئیشم و  داجیإلا  هّلع  ّنإ  مهضعب  لوق  »

یحیحـص يانعم  تسا و  تسردان  يا  هدیقع  وا ، تاذ  هن  تسادخ  هدارا  تیـشم و  ملاع ، داجیا  تلع  دـنیوگ  یم هک  یناسک  هدـیقع  »
«. درادن

قولخم قلاخ و  لولعم و  تلع و  یقیقح  يانعم  فیرحت 

هک تسا  ءزج  يانعم  نامه  تقیقح  رد  هک  دـنک  یم لیوأت  ریـسفت و  يا  هنوگ هب  ار  تیلولعم  تیّلع و  يانعم  هراـشا ، دروم  باـتک  ود 
ار نـالطبلا  حـضاو  ياـنعم  نیا  شنیرفآ ، تقلخ و  عادـبا و  داـجیإ و  هب  هن  تسا  ّلـک  دوجو  هب  مّوقتم  هدوـبن و  دوـخ  ّلـک  زا  جراـخ 

تقیقح و لمحو  کیکشت 

507 ص :

.رافسا زا  لقن  هب  ، 226 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
.162 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
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دنا هدیمان  تقیقر  تقیقح و  لمح  کیکـشت و  ار  نآ  دنا و  هتخادرپ  هتخاس و  هک  ییانعم  نیا  هک  دنرادن  تافتلا  دنمان و  یم تقیقر !
: رگید زیچ  هن  تسا  لک  ءزج و  يانعم  سفن 

(1) «. جراخب سیل  ام  ینعمب  هل  هطاحم  ...تناک  ام  هنئاک  هّیناکمإلا  تادوجولا  »

«. دنتسین نوریب  وا  زا  ینعی  دنیادخ  طاحم  ...دنشاب  هچ  ره  یناکما  ياهدوجو  »

هقیقحلا لـمح  نم  عون  وهو  ...بکرتلاو  هّیئزجلا  ینعمب  ـال  ...جراـخب  سیل  اـم  ینعمب  ...هریغ  یف  دوجوم  وه  ...طـبارلا  دوجوملا  ّنإ  »
(2) «. هقیقرلاو

و بیکرت ...]![ تیئزج و  يانعم  هب  هن  یلو  ...تسین  نآ  زا  جراخ  هکانعم  نیا  هب  ...تسا  دوجوم  دوخ  ریغ  رد  ...طبار  دوجوم  اـنامه  »
]![« تسا تقیقر  تقیقح و  لمح  زا  یعون  نیا 

(3) «. اهتادوجوب هدنع  هرضاح  ...هل  لیلاعم  تادوجوملا  نم  هاوس  ام  ّنإ  »

«. دنرضاح وا  دزن  دوخ  ياهدوجو  اب  ...دنیوا و  ياه  لولعم وا ، ياوسام  تادوجوم  همه  انامه  »

!؟ یتسه ملاع  ّلک  و  تادوجوم ، همه  ینعی  ادخ  ایآ 

ءیـش نآ  هب  ءیـش  نآ  ریغ  هفاـضا  هب  ءیـش  ره  نیع  ار  یلاـعت  يادـخ  تاذ  تیلع ، ياـنعم  رد  فرـصت  اـب  همکحلا " هیاـهن   " باـتک
: تسا ءایشا  عیمج  دوجو  اب  يواسم  یلاعت  يادخ  دوجو  هفسلف ، رظن  زا  اذل  دناد ؛ یم

508 ص :

.301 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
.242  _ 241 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
.290  _ 289 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3
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(1) اهلولعم .» دوجو  مامت  هّلعلا  ّنإ  »

«. تسا لولعم  دوجو  مامت  تلع ، انامه  »

(2) « . هیلع لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  ّنإ 

«. تسا نآ  رب  دیاز  هک  هچنآ  تسا و  ءیش  نامه  دوخ  ءیش ، مامت  انامه  »

(3) «. هدایزو فیعضلا  یلع  دیدشلا  لمشی  نأ  کیکشتلا  یف  بجاولا  نم  »

«. نآ رب  تدایز  فیعض و  رب  دشاب  لمتشم  دیدش ، هک  تسا  بجا  و  کیکشت ، رد 

!؟ دنیادخ تاذ  يازجا  بتارم و  میدق و  دوجولا و  بجاو  تانکمم ، همه  ایآ 

تسین و ءایشا  دوجو  زا  بکرم  يزجتم و  تیدحا ، تاذ  هک  تسا  یهیدب  نایدا  تاملـسم  ناهرب و  لقع و  يرورـض  مکح  ساسا  رب 
ساسا یب تسا  هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  هفـسلف  هک  یمدـع ! يازجا  زا  ءیـش  ندوب  بکرم  ضرف  و  تسا ؛ دوخ  تاقولخم  دوجو  ریغ 

.تسا

لومـش ادـخ و  دوجو  تعـسو  هراب  رد  دوخ  هدـیقع  دـنهاوخ  یم هک  یتقو  همکحلا " هیاهن   " و همکحلا " هیادـب   " باتک باتک  ود  رد 
هک يا  هنوگ  هب  تسا  راونا  عیمج  لماش  یهانتم  ریغ  رون  کی  هک  دـننز  یم لاثم  نینچ  دـننک  ناـیب  ار  ءایـشا  عیمج  هب  تبـسن  وا  تاذ 

هـصحو ءزج  یلوا و  روـن  ناـمه  رد  لـخاد  رگید ، ياـهرون  همه  هکلب  دراذـگ  یمن یقاـب  رگید  روـن  چـیه  دوـجو  يارب  ییاـج  جـیه 
.دننامه زا  يا  هبترمو

509 ص :
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دروم رد  ناشیا  داقتعا  اعقاو  ناصقن  هدایز و  نیا  هکلب  ریخ ، دـنا ؛ هدز  نهذ  هب  بیرقت  يارب  یلاـثم  طـقف  ناـشیا  هک  دوشن  لاـیخ  هتبلا 
يارب لاثم  نیرتدـب  مه  زاب  دـندوب  هدرک  حرطم  مه  یلاثم  ناونع  هب  طقف  ار  بلطم  نیا  ناشیا  رگا  هک  میرذـگب  .تسا  یلاـعت  يادـخ 

: ناشیا تارابع  زا  یصن  تسا  نیا  و  دوب ، دنوادخ  یقیقح  تفرعم  یعقاو و  دیحوت  نایب 

هفلتخم بتارم  تاذ  هدحاو  هقیقح  دوجولا  کلذک  اهترثک  نیع  یف  هدّـحوتمو  اهتدـحو  نیع  یف  هّرثکتم  هطیـسب  هدـحاو  هقیقح  رونلا 
(1) «. فعضلاو هدشلاب 

دوجو روط  نیمه  تسا ]![ ریثک  دوخ  تدـحو  نیع  رد  و  تسا ]![ دـحاو  دوخ  ترثک  نیع  رد  هک  تسا  یطیـسب  دـحاو  تقیقح  رون  »
«. دشاب یم فیعض  دیدش و  فلتخم  بتارم  ياراد  هک  تسا  يدحاو  تقیقح  مه 

(2) «. هریغ یف  دوجوم  طبار  دوجو  هتّلع  یلإ  هسایقب  لولعملا  دوجو  ّنإ  »

«. دشاب یم دوخ  ریغ  رد  دوجوم  طبار و  دوخ  تلع  دوجو  هب  تبسن  لولعم  دوجو  انامه  »

اهلولعمل دوجو  ـالو  هّماـتلا  هّلعلا  دوجو  ...ضرفف  ...ضرف  وحن  يأـب  اـهلولعم  دوجوو  هّماـتلا  هّلعلا  دوجو  نیب  مدـعلا  لـّلختل  ینعم  ـال  »
(3) «. رهاظ فلخ  ...دعب 

تلع دوجو  ...ضرف  سپ  ...تسانعم  یب دوش  ضرف  هک  يوحن  ره  هب  نآ ، لولعم  دوجو  همات و  تلع  دوجو  نیب  مدع ، ندـش  هلـصاف  »
«. تسا راکشآ  یفالخ  ...دشابن  نآ  اب  َملاع ،] ینعی   ] نآ لولعم  هک  یلاح  رد  ادخ ]  ] همات
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!؟ تسا يرایتخا  ریغ  دنوادخ  نداد  قزر  ندرک و  قلخ  ایآ 

قلخ و و  تسوا ، تاذ  همزال  هکلب  هدوبن ، وا  راـیتخا  هب  دـنوادخ  نداد  قزر  ندرک و  قلخ  هک  تسا  دـقتعم  همکحلا " هیاـهن   " باـتک
ار اهنآ  ادخ  هکنیا  هن  تسا  هدـش  رهاظ  ءایـشا  تروص  هب  ادـخ  تاذ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ینعی  تسا ، تاذ  قارـشا  ساسا  رب  قزر 

: دشاب هدرک  داجیا  هدیرفآ و 

(1) «. هّیقارشإلا هفاضإلا  یلإ  اهعجرمو  هبجاو  تافص  کلذ  ریغ  یلإ  قزری  ثیحب  هنوکو  قلخی  ثیحب  یلاعت  هنوکف  »

هفاضا هب  نآ  يانعم  و  تسا ، مزال  بجاو و  وا  تافـص  هیقب  نینچمه  دـهد و  يزور  دـنک و  قلخ  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  ادـخ  هکنیا  »
«. ددرگ یمرب  هیقارشا 

: هراشا دروم  باتک  ود  رد  ملاع  نتشاد  ادتبا  تیقولخم و  یقیقح و  ثودح  یفن 

مه نامز  و  تسا ، یقیقح  ثداح  قولخم و  یلاعت  يادـخ  ياوس  ام  عیمج  ملاع و  یحو ، ناهرب و  لقع و  بتکم  فراـعم  ساـسا  رب 
هیادب  " باتک هک  مینیب  یم نکل  و  دشاب ، ّلج  ّزع و  قح  دوجو  اب  مزالتم  رـصاعتم و  یلزأ و  میدق و  هکنیا  هن  تسا ، قولخم  ثداح و 

ار ملاع  ثودح  هب  هدیقع  هکلب  دنک ، یم هئطخت  ار  ملاع  ثودح  هب  داقتعا  هتـشاد و  ملاع  مدق  هب  داقتعا  همکحلا " هیاهن   " و همکحلا "
! درامش یم نآ  هب  نیدقتعم  روعش  مدع  زا  یشان  دیاقع و  نیرت  فیخس تسا _  مهع ؟ ؟ ام ناماما  دئاقع  نایدا و  تایرورـض  زا  هک  _ 

: دسیون یم هک  نانچ 
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(1) «. ضیفلا ماود  کلذ  مزالو  هیلاعتملا  تاذلا  نیع  یهو  هاوس  امل  هتیّلعو  داجیإلل  هتّیئدبم  یه  یلاعت  هتردق  ّنإ  »

همزال و  تسا ، هیلاعتم  تاذ  نیع  نآ  و  تسا ، اوسام  يارب  وا  تیلع  و  داجیا ، يارب  وا  ندوب  ءدـبم  نامه  یلاعت  يادـخ  تردـق  انامه  »
«. تسا ملاع  دوجو  ضیف و  تیلزا  ماود و  بلطم  نیا 

ّنأ لّوألا  مّلعملا  نع  لقن  ام  ریـشی  کلذ  یلإو  ...هیفف  ...هدوجو  نم  جراخ  مدـعب  ًاقوبـسم  نامزلا  دوجو  نوک  ینعمب  ثودـحلا  اّمأو  »
(2) «. رعشی ثیح ال  نم  همدقب  لاق  دقف  نامزلا  ثودحب  لاق  نم 

هب تسا  هدـش  لقن  وطـسرا ]  ] لوا ملعم  زا  هک  مه  یبلطم  ...تسا و  تسردان  ...دـشابن  نامز  نامز ، زا  لـبق  هک  اـنعم  نیا  هب  ثودـح  »
«. تسا دقتعم  نامز  مدق  هب  هتسنادان  هدیمهفان و  دوش  دقتعم  نامز  ثودح  هب  سک  ره  هک : دراد  هراشا  هتکن  نیمه 

ام ینعی  ملاعلا  ثودـح  یف  نومّلکتملا  هرّوص  ام  اـّمأو  ...هتاذـل  بجاولا  دوجوب  دوجولا  قوبـسم  ًاـتاذ  ثداـح  هئازجأ  عیمجب  ملاـعلا  »
(3)« ...ًنأ هیفف  ...نکمملا  یف  ًینامزلا  مدقلا  هلاحتسا  یلع  ءانبلاب  ًانامز  هناحبس  ئرابلا  يوس 

[ ادـخ  ] تاذـلاب بجاو  دوجو  زا  دـعب  و  هدوب ، یلزا ]! مه  تسا و  ثداح  مه  هک  يزیچ  ینعی   ] یتاذ ثداح  شیازجا ، عیمج  اب  ملاع  »
مومع یسلجم و  یلح و  همالع  یسوط و  هجاوخ  قودص و  یضترم و  دیس  یـسوط و  دیفم و  خیـش  دننام   ] ناملکتم هدیقع  ...تسا و 

هک ساسا  نیا  رب  هناحبـس _  دنوادخ  ياوسام  ینعی  ملاع _  نامز  ثودح  دروم  رد  نابرـشم ] هفـسلف  زا  ریغ  مالـسا  نیطاسا  مظاعا و 
«. تسا تسردان  يا  هدیقع  ...تسا  لاحم  نکمم  دوجو  ندوب  یلزا 

رمأ ناکمإلا  اذهو  ...دوجولا  هّوقب  قوبسم  ّهنإف  ّینامز  ثداح  ّلک  »
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(1) «. هدوجو هّوق  لمحت  هیلع  هقباس  هّدام  ّینامز  ثداح  ّلکل  نذإف  ...ّیجراخ 

ثداح هک  يزیچ  ره  زا  لبق  نیا  ربانب  تسا ...]![ یجراخ  رما  کی  ناکما  نیا  ...تسا و  دوجو  ناکما  زا  رخأـتم  یناـمز ، ثداـح  ره  »
«. تسا هدرک  لمح  ار  ناکما  نآ  هک  هتشاد  دوجو  يا  هدام  دشاب  ینامز 

!؟ تسا قلخ  خنس  مه  ای  هیبش  یلاعت  يادخ  تاذ  ایآ 

هیبشت تاقولخم  هب  ار  ادخ  و  هتسناد ، وا  خنس  مه  دنوادخ و  هیبش  ار  يزیچ  سک  ره  یحو ، ناهرب و  لقع و  بتکم  فراعم  ساسا  رب 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هتخانشن  ار  ادخ  دنک 

(2) «. یقلخب ینهّبش  نم  ینفرع  ام  »

«. تسا هتخانشن  ارم  دنک  مقلخ  هب  هیبشت  ارم  سک  ره  »

: مینیب یم حوضو  هب  همکحلا " هیاهن   " باتک رد  یلو 

ّلک هل  ًاطیسب  ًادحاو  ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...هجو ال  ّلک  نم  ًاطیـسب  ًادحاو  یلاعت  بجاولا  ناک  اّملو  دحاولا  ّالإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنإ  »
(3) «. لولعملاو هّلعلا  نیب  هخناسملا  ناکمل  ّيدوجو  لامک 

همه هک  طیـسب  دـحاو  دوجو  کی  زج  ...تسا  طیـسب  دـحاو و  تج  ره  زا  یلاعت  بجاو  نوچ  دوشن و  رداص  يدـحاو  زج  دـحاو  زا  »
«. دشاب یخنس  مه  لولعم  تلع و  نیب  دیاب  اریز  دنکن  قلخ  دراد  ار  يدوجو  تالامک 

(4) «. هّیتاذ هّیخنس  هتّلعو  لولعملا  نیب  نوکی  نأ  بجاولا  نم  »

513 ص :

.119  _ 118 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
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.316  _ 315 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3
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«. دشاب یتاذ  تیخنس  شتلع  لولعم و  نیب  هک  تسا  بجاو  »

و دـنیواسم ، ادـخ  دوخ  اب  هک  تسا  هدـش  اعدا  یهلا  تاذ  زا  هدـش  رداـص  ییاـهزیچ  دوجو  هراـشا ، دروم  باـتک  ود  رد  هک  میتفگ  و 
: دنک قلخ  يرگید  زیچ  دوخ  اب  يواسم  دوجو  نآ  زا  ریغ  هکنیا  زا  تسا  زجاع  دنوادخ 

(1) «. ّيدوجو لامک  ّلک  هل  ًاطیسب  ًادحاو  ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

«. تسا يدوجو  تالامک  یمامت  ياراد  هک  ار  یطیسب  دحاو  دوجو  رگم  دنک  یمن هضافا  ...یلاعت  بجاو  »

ادخ ریغ  هب  تیبوبر  تقلخ و  نداد  تبسن  و  عاونا ، بابرا  ددعتم و  نایادخ  ههلآ و  هب  داقتعا 

(2) «. هّوقلا نع  سّدقتم  هّداملا  نع  دّرجم  ّيرون  ملاعل  لولعم  ّيداملا  ملاعلا  اذه  ّنإ  »

«. تسا ریغت  ناکما و  زا  رتارف  و  هدام ، زا  درجم  يرون و  یملاع  هدیرفآ  لولعم و  يدام ، ملاع  نیا  انامه  »

هبترمل هّلعو  لقعلل  هلولعم  لاثملا  هبترمو  لاثملا  نم  اهنود  امل  هطّسوتم  هّلعو  هطـساو  الب  یلاعت  بجاولل  هلولعم  ّیلقعلا  دوجولا  هبترم  »
(3) «. تاّیّداملاو هّداملا 

هدیرفآ لاثم  هبترم  و  دشاب ، یم لاثم  ملاع  نود  ام  يارب  طسوتم  قلاخ  تسا و  یلاعت  بجاو  هدـیرفآ  هطـساو  الب  یلقع ، دوجو  هبترم  »
«. تسا تایدام  هدام و  ملاع  هبترم  قلاخ  لقع و 

روصلا عیمج  هیف  هّداملل  قرافم  ّیلقع  رهوج  هّیلقعلا  هروصلا  ضیفم  »

514 ص :
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(1) «. هّیئزجلا هّیلاثملا  روصلا  عیمج  هیف  قرافم  ّیلاثم  رهوج  هّیئزجلا  هّیملعلا  روصلا  ضیفم  ...هّیّلکلا  هّیلقعلا 

، یئزج یملع  روص  قلاخ  ...دـشاب  یم نآ  رد  یلک  یلقع  روص  یمامت  هک  تسا  هدام  نودـب  یلقع و  يرهوج  یلقع ، تروص  قلاـخ  »
«. تسا نآ  رد  یئزج  یلاثم  روص  مامت  هک  تسا  يا  هدام  نودب  یلقع  یلاثم  رهوج 

(2) «. هّداملا ملاعل  هضیفم  هّلع  لاثملا  ملاعو  لاثملا  ملاعل  هضیفم  هّلع  لقعلا  ملاع  ّنإ  »

«. تسا هدام  ملاع  هدننیرفآ  لاثم  ملاع  و  تسا ؛ لاثم  ملاع  هدننیرفآ  لقع ، ملاع  انامه  »

(3) .هّداملا ملاعل  هضیفم  هّلع  لاثملا  ملاعو  لاثملا  ملاعل  هّلع  لقعلا  ملاع  »

 «. هدام ملاع  هدننیرفآ  لاثم  ملاع  و  تسا ؛ لاثم  ملاع  هدننیرفآ  لقع ، ملاع 

: فلتخم ياه  تروص راوطا و  هب  دنوادخ  تاذ  روطت  ریغت و 

: تسین فلتخم  نوؤش  لاوحا و  راوطا و  هب  ینوگرگد  رّوطت و  لباق  الع  لج و  دنوادخ  تاذ  هک  تسا  یهیدب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هک ار  هچ  نآ  و  ینادـب ، رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ریغت  هب  فوصوم  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  يزرو  یم  تراسج  هنوگچ  ایآ  وت ، رب  ياو  »
(4) »!؟ ینک راب  وا  رب  دوش  یم  راب  تاقولخم  رب 

515 ص :

.146 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1

.172 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2

.315 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3
 / 2 جاجتحا ، ( !؟ نیقولخملا یلع  يرجی  ام  هیلع  يرجی  ّهنأو  لاح  یلإ  لاح  نم  ّریغتلاب  ّکبر  فصت  نأ  ئرتجت  فیک  کـحیو ، - . 4

(. 347  / 10 راحب ، ، 130  / 1 یفاک ، 407 ؛
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تاذ ندش  نوگرگد  روطت و  هب  داقتعا  رب  ینتبم  نایدا ، عیمج  تایرورض  ناهرب و  لقع و  فالخ  رب  روکذم ، باتک  ود  بلاطم  یلو 
اقلطم ار  دوجو  رب  دوجو  مدقت  همکحلا " هیاهن   " باتک هک  نانچ  تسا ، قولخم  قلاخ و  دوجو  ندوب  یکی  تینیع و  و  یلاعت ، يادخ 

: تادوجوم تقلخ  شنیرفآ و  داجیا و  ریثأت و  هب  هن  دناد  یم روطت  هب 

ءیـش مکح  امهمکح  لب  هّیلوعفم  الو  هّیلعاف  الو  ّرثأتو  ریثأت  امهنیب  سیل  ذإ  هّیّلعلاب  ام  ریغ  رخآ  مّدقت  وهف  دوجولا  یلع  دوجولا  مّدقت  »
(1) «. روط یلإ  روط  نم  رّوطت  هلو  راوطأو  نوؤش  هل  دحاو 

تیلعاف و رثأـت و  ریثأـت و  چـیه  دوجو ، ود  نیب  اریز  تسا ، مدـقت  زا  يرگید  عون  هکلب  تسین  تیلع  باـب  زا  دوجو ، رب  دوجو  مدـقت  »
راوــطا و نوؤــش و  ياراد  هـک  تـسا  يدــحاو  دوــجو  مـکح  ود  نآ  مـکح  هــکلب  تــسین ، تیقوــلخم  تیلوــعفم و  تیقلاــخ و 

«. دور یم رگید  لاح  هب  یلاح  زا  و  تساه ، ینوگرگد

: زیچ کی  زا  شیب  شنیرفآ  قلخ و  زا  یلاعت  يراب  یناوتان  زجع و 

لاحم هدوب و  نآ  زا  زیچ  کی  طقف  رودص  بوجو  هب  دودحم  هکنیا  هن  تسا  ماع  مات و  لماک و  یلاعت  يراب  تردق  هک  تسا  یهیدب 
.دشاب هتشاد  رتشیب  لعف  کی  تیدحا  تاذ  هک  دشاب 

(2)< .ٌریدَق یَش ٍء  ِّلُک  یلَع  هللا  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  <َو هللا 

ًالِإ َنوُِملاَّظلا  َیبَأَف  ِهیف  َبیَر  ـال  ًـالَجَأ  ْمَُهل  َلَـعَج  ْمُهَْلثِم َو  َُقلْخی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداـق  َضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  َقَلَخ  يذَّلا  هللا  َّنَأ  اْوَری  َْمل  <َأ َو 
(3)< .ًاروُفُک

516 ص :

.رافسا بحاص  زا  لقن  هب  ، 226 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
.189 نارمع ، لآ  - . 2

.99 ءارسا ، - . 3
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: دسیون یم " همکحلا هیاهن   " باتک یلو 

(1) «. ًادحاو ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

«. دنیرفآ یمن دوجو  کی  زج  ...یلاعت  بجاو  »

!؟ وا لعف  تفص  ای  تسوا  ملع  يانعم  هب  دنوادخ و  تاذ  تفص  یهلا  هدارا  ایآ 

: تسوا ملع  زا  ریغ  وا  هدارا  و  تسا ، ثداح  یلاعت  يادخ  هدارا  یحو ، هسردم  میلاعت  لقع و  مکح  ترورض  ساسا  رب 

َْمل ُهْدِری  َْمل  اَذِإَف  َلاَق  ْلَجَأ  ُناَمیَلُـس  َلاَق  ُهَداَرَأ  ْدَـقَف  ءیـشلا  َِملَع  اَذِإَف  ُلِهاَج  ای  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  َلاَق  ُهُْملِع  ُهَتَداَرِإ  َّنَأـِل  ُناَمیَلُـس  َلاَـق  »
َّلَجَو َّزَع  ُُهلْوَق  َِکلَذَو  ًادـَبَأ  ُهُدـیِری  َال  اَم  ُمَْلعی  ْدَـقَو  ُهُْملِع  ُهَتَداَرِإ  َّنَأ  یَلَع  ُلِیلَّدـلا  اَمَو  َكاَذ  َْتُلق  َنیَأ  ْنِم  َلاَق  ْلَجَأ  ُناَمیَلُـس  َلاَق  ُهْمَْلعی 

(2) «. اَدبَأ ِِهب  ُبَهْذی  َالَو  ِِهب  ُبَهْذی  َفیَک  ُمَْلعی  َوُهَف  َکَیلِإ  انیَحْوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهْذََنل  اْنئِش  ِْنَئلَو 

هدارا ار  نآ  دنادب  ار  يزیچ  هاگ  ره  سپ  لهاج ! يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تسوا ! ملع  نامه  وا  هدارا  اریز  تفگ : نامیلس  »
: تفگ نامیلـس  !؟ دـناد یمن ار  نآ  دـشاب  هدرکن  هدارا  ار  يزیچ  هاگره  سپ  دـندومرف : ترـضح  يرآ ! تفگ : نامیلـس  تسا !؟ هدرک 

دنوادـخ هک  یلاح  رد  تسوا !؟ ملع  وا  هدارا  هک  تسا  راک  رد  لیلد  مادـک  و  ییوگ !؟ یم ار  نیا  اـجک  زا  دـندومرف : ترـضح  يرآ !
وت هب  هک  ار  هچ  نآ  میتساوخ  یم رگا  دـیامرف : یم ّلج  ّزع و  شدوخ  و  دـنک ، یمن هدارا  ار  نآ  زگره  هک  دـناد  یم ار  ییاـهزیچ  اـعطق 

!« درب یمن نیب  زا  ار  نآ  زگره  اما  دربب  نیب  زا  ار  نآ  هنوگچ  هک  دناد  یم ادخ  سپ  میدرب ! یم نیب  زا  میا  هدرک یحو 

وا و لعف  وا  هدارا  یلو  تسا  میدق  یلاعت  يراب  تاذ  و 

517 ص :

.316  _ 315 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
.336  / 10 راونألا ، راحب  - . 2
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: تسین شتاذ  نیع  تسا و  ثداح 

(1)  «. ثَدُْحم ءیشلا  َلِْعف  َّنَِأل  ٌهَثَدُْحم  َهَداَرِْإلا  َّنَأ  َُکتْرَبْخَأ  ْدَقَو  ََهلَأْسَْملا  ِهِذَه  ُدِّدَُرت  ْمَک  َکَلیَو  مالسلا : هیلع  اَضِّرلا  َلاَق  »

ثدحم هدارا  هک  متفگ  وت  هب  نم  هک  یلاح  رد  ینک ! یم رارکت  ار  بلطم  نیا  ردـق  هچ  وت ! رب  ياو  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  »
«. تسا ثدحم  زیچ  ره  لعف  اریز  تسا ،

: میناوخ یم همکحلا " هیاهن   " باتک رد  قوف  قیاقح  فالخ  رب  یلو 

(2) «. هاوس امل  هّلع  هتاذ  نیع  وه  يذلا  هملعو  »

». تسوا ياوسام  دوجو  تلع  تسوا ، تاذ  نیع  هک  ادخ  ملع  «و 

لیق ام  فخـسأ  وهو  یلاعت  هتاذ  نود  بجاولا  هدارإ  یه  ملاعلا  هّلع  ّنأب  لاق  اهلولعمل  هّماتلا  هّلعلا  باجیإ  نم  ًاّدـب  دـجی  مل  نم  ضعب  »
(3) «. ماقملا اذه  یف 

مظاعا و مومع  یـسلجم و  یلح و  همالع  یـسوط و  هجاوخ  قودص و  یـضترم و  دیـس  یـسوط و  دیفم و  خیـش  دننام   ] دارفا یـضعب  »
دنا هتشادن يرارف  هار  همات  تلع  هب  تبسن  لولعم  دوجو  ندوب  يرورض  یباجیا و  هب  رارقا  زا  هک  نابرشم ] هفسلف  زا  ریغ  مالسا  نیطاسا 

هدیقع نیرت  تسپ هدیقع  نیا  و  ادخ ، تاذ  هن  تسا  لاعتم  دنوادخ  شنیرفآ  تقلخ و  هدارا و  ملاع ، تلع  هک  دـنا  هدـش دـقتعم  اراچان 
]![.« تسا دروم  نیا  رد 

" لعف تافص   " زا و  ثداح "  " دنوادخ هدارا  ناهرب ، یحو و  بتکم  رد  میتفگ  هک  هکنانچ  ینافرع  یفـسلف و  تایرظن  نیا  لباقم  رد 
اضتقا ار  نآ  دوجو  وا  تاذ  هچنآ  هب  وا  ياضر  ملع و  هن  تسا ، یهلا  نیوکت  و  داجیا "  " يانعم هب  و 

518 ص :

.335  / 10 راونألا ، راحب  - . 1
.309 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
.163 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3
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.رگید يزیچ  هن  و  دنک ، یم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

همه الو  ناسلب  قطن  الو  ظفل  الب  .نوکیف  نک ،" : " هل لوقی  کلذ ، ریغ  لعفلا ال  یه  یلاعت  هللا  هدارإف  ...کلذ  ریغ  هثادـحإ ال  هتدارإ  »
(1) «. رکفت الو 

وا لـعف  زج  یلاـعت  كراـبت و  وا  هدارا  سپ  ...رگید  زیچ  هن  تسوا  لـعف "  " و داـجیا "  " و ثادـحا "  " اـهنت لـجو  زع  دـنوادخ  هدارا  »
رکفت و ظفلت و  ای  دـنار  نابز  رب  ینخـس  هکنیا  نودـب  .دوش  یم  دوجوم  سپ  شاب ،" : " دـیوگ یم  اهنت  زیچ  ره  هرابرد  .تسین  يزیچ 

«. دشاب هتشاد  يا  هشیدنا 

!؟ تسا ءایشا  رودص  يارب  وا  تاذ  ندوب  ءدبم  يانعم  هب  یلاعت  يادخ  تردق  ایآ 

تـسا نیا  يانعم  هب  ندوب " راتخم  رداق و   " و تسا ، لعاف  نآ  دوخ  زا  ریغ  یلعاف  ره  لعف  تنـس ، نآرق و  ناهرب و  لـقع و  ساـسا  رب 
تروص ریغت و  روطت و  ءدـبم  كرت ، لعف و  رب  ییاناوت  نودـب  شتاذ  هک  نیا  هن  دـنک ، كرت  ای  هداد  ماـجنا  ار  یلعف  دـناوتب  لـعاف  هک 

: دسیون یم  سکع  رب  الماک  هشیمه  دننام  همکحلا " هیاهن   " اما دشاب ، ءایشا  فلتخم  روص  هب  يریذپ 

(2) «. هتاذب هاوس  ءیش  لکل  هتّیئدبم  هتردق  »

«. ایشا یمامت  يارب  تسا  دوخ  تاذ  هب  وا  تیئدبم  ادخ ، تردقن 

(3) «. هیلاعتملا تاذلا  نیع  یهو  هاوس  امل  هتیّلعو  داجیإلل  هتّیئدبم  یه  یلاعت  هتردق  ّنإ  »

519 ص :

.4/137 راونألا ، راحب  147 ؛ دیحوت ، 1/119 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.307 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
.326 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3
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«. دشاب یم وا  یلاعتم  تاذ  نیع  نآ  هک  تسوا  ياوس  ام  يارب  وا  تیّلع  و  داجیإ ، يارب  وا  تیئدبم  نامه  یلاعت ، يادخ  تردق  انامه  »

!؟ تسا ثودح  لیصفت و  لامجا و  ياراد  یلاعت  دنوادخ  ملع  تاذ و  ایآ 

رب یلو  تسا  حـضاو  ضقانت  هکلب  نوهوم  ادـج  نآ  هب  داقتعا  و  درادـن ، لیـصفت  لامجا و  وا  ملع  یلاعت و  يادـخ  تاذ  کش  نودـب 
: هک مینیب  یم باتک  ود  رد  یحو  لقع و  ترورض  فالخ 

(1) «. ّیلیصفتلا فشکلا  نیع  یف  ًاّیلامجإ  ًاملع  یلاعت  هل  ّنإ  »

«. تسا یلیصفت  فشک  نیع  رد  یلامجا  یملع  یلاعت ، وا  يارب  انامه  »

اّمأ ...لیـصفتلا  نیع  یف  ًاّیلامجإو  لامجإلا  نیع  یف  ًاّیلیـصفت  ًاملع  هیلاـعتملا  هتاذ  هبترم  یف  یلاـعت  هل  مولعم  وهف  ءیـش  نم  هاوس  اـمف  »
فـشکلا نیع  یف  ّیلامجإ  ملع  ّهنأو  ...ًاملع  یلاعت  بجاولل  ّنأ  ّرم  امب  نّیبتف  .هدّرجملا  اهروصبف  هّیّداملا  اّمأو  اهـسفنأبف  اـهنم  هدّرجملا 

دعب ملعلا  وهو  هیلاعتملا  تاذـلا  نم  ًاجراخ  اهتاوذ  هبترم  یف  تادوجوملا  نم  هتاذ  يوس  اـمب  ًاّیلیـصفت  ًاـملع  یلاـعت  هل  ّنأو  ّیلیـصفتلا 
(2) «. داجیإلا

یلامجا ملع  و  لامجا ، نیع  رد  یلیـصفت  ملع  هب  تسا  مولعم  وا  يارب  ادـخ  یلاعتم  تاذ  هبترم  رد  تسادـخ  ریغ  هک  ییاهزیچ  ماـمت  »
دوجوم ادـخ  تاذ  رد  اـه  نآ تاذ  یفـسلف ، يروـضح  ملع  ساـسا  رب   ] دـنمولعم وا  يارب  هطـساو  نودـب  تادرجم  ...لیـصفت  نیع  رد 

ار یلاعت  بجاو  هک  دش  نشور  سپ  دندوجوم .] وا  تاذ  رد   ] دنمولعم وا  يارب  دوخ  درجم  ياه  تروص هطـساو  هب  اه  يدام و  تسا ،]
اهنآ تاوذ  هبترم  رد  یلیـصت  ملع  دوخ  تاذ  ياوسام  هب  یلاعت  وا  تسا و  یلیـصفت  فشک  نیع  رد  یلامجا  ملع  نآ  ...تسا و  یملع 

زا دعب  ملع  نامه  نآ  تسوا و  تاذ  زا  جراخ  هک  دراد 

520 ص :

.91 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
.289 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
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«. تسا داجیا 

(1) «. ّیلیصفتلا فشکلا  نیع  یف  ًاّیلامجإ  ًاملع  هدنع  مولعم  وهف  »

«. یلیصفت فشک  نیع  رد  یلامجا  یملع  تسا  مولعم  وا  دزن  نآ  سپ  »

(2) «. یلاعت بجاولاک  هتاذ  لامجإ  نع  هسّدقملا  هتاذ  نیع  یه  یتلا  هتافص  لیصافتب  فشکی  »

«. یلاعت بجاو  دننام  شتاذ  لامجا  زا  تسوا  سدقم  تاذ  نیع  هک  شتافص  لیصافت  هب  دنک  یم فشک  »

ّيدوجو لامک  ّلکل  ًادـجاو  هّیجراخ  الو  هّیلقع  هرثک ال  ههج  هیلإ  بّرـستی  هجو ال  ّلک  نم  ًاطیـسب  ًادـحاو  یلاعت  بجاولا  ناـک  اّـملو  »
(3) «. لامجإلا نیع  یف  ًاّیلیصفت  ًانادجو 

تالامک همه  دجاو  درادن  هار  وا  هب  یجراخ  یلقع و  ترثک  تهج  چیهو  تسا  طیـسب  دحاو  یتهج  ره  زا  یلاعت  بجاو  هک  اجنآ  زا  »
«. لامجا نیع  رد  یلیصفت  یتیدجاو  تسا  يدوجو 

!؟ تسا یلوصح  دنوادخ  ملع  ایآ 

ملع  ) دنراد روضح  دنوادخ  تاذ  رد  ءایشا  تاوذ  هن  اما  تسه  زیچ  همه  هب  ملاع  تیدحا  تاذ  هک  تسا  مّلسم  عرش  لقع و  ساسا  رب 
رب الماک  همکحلا " هیادب   " اما یلوصح ،) ملع   ) تسا هتـسب  شقن  ای  هدش  رـضاح  تیدـحا  تاذ  رد  ءایـشا  زا  یتروص  هنو  يروضح ،)

: دسیون یم  سکع 

اهنم هدّرجملا  اهتادوجو  هبترم  یف  ًاّیروضح  ًاملع  هل  همولعم  یهف  »

521 ص :

.163 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1

.308 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2

.315 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3
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(1) «. هدّرجملا اهروصب  اهنم  هّیّداملاو  اهسفنأب 

وا تاذ  رد  هطـساو  نودـب  ناشدوخ و  سفن  هب  تادرجم  اهنآ ، ياهدوجو  هبترم  رد  يروضح  یملع  هب  دـنمولعم  وا  يارب  اـهنآ  سپ  »
«. دراد دوجو  روضح و  وا  تاذ  رد  یلوصح ] ملع   ] اهنآ درجم  ياه  تروص اه  يدام و  دنراد ، دوجو  روضح و 

هعیش هدیقع  رایتخا  هب  داقتعا  ایآ  و  تسادخ ؟ لعف  یلعف  ره  ایآ  و  راتخم ؟ ای  میروبجم  ام  ایآ 

اب نایعیـش  ایآ  و  هلزتعم ؟ ای  تسا   (2) هعیـش هدـیقع  رایتخا  هب  داقتعا  ایآ  و  تسادـخ ؟ لعف  یلعف  ره  ایآ  و  راتخم ؟ ای  میروبجم  ام  اـیآ 
!؟ دنیواسم ناگراتس  اه و  تب ناگدنتسرپ 

: دنناد یم دوخ  یصاعم  ناهانگ و  لاعفا و  لعاف  ار  اه  ناسنا نایدا ، نآرق و  ناهرب و  لقع و 

: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ 

(3) <. دِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  َسَیل  َهَّللا  َّنَأ  ْمُکیِدیَأ َو  ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ  >

(4) <. اُولِمَع ام  ُتائیَس  ْمَُهباصَأَف  >

(5) <. دِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  َسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َكادی َو  ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ  >

522 ص :

.164 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
نآ حرش  رد  یّلح  همالع  و  نولعاف .  ّانأ  یف  هسداسلا  هلأسملا  دیامرف : یم يربج  هفـسالف  نیا  ّدر  رد  یـسوط  نیدلا  ریـصن  همالع  - . 2

: دـیامرف یم یلح  همـالع  زین  و  (. 308 داقتعالا ، دیرجت  حرـش  یف  دارملا  فشک   ) .انیلإ انلاعفأ  دانتـساب  هیـضاق  هرورـضلاو  دـیامرف : یم
(. 34 ردقلاو ، ءاضقلا  یف  رظنلا  ءاصقتسا   ) .لقّنلاو لقعلا  هیلع  ّلدیو  نولعاف ، ّانأ  ّقحلاو 

.182 نارمع ، لآ  - . 3
.34 لحن ، - . 4
.10 جح ، - . 5
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(1)  <. ْمثِْإلا َنِم  َبَسَتْکا  اَم  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  >

(2)  <. نُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  امَّنِإ  >

(3) <. نُولَمْعی اُوناک  اِمب  ًءازَج  >

چیه و  تسادـخ ! لعف  یـصاعم  ناهانگ و  همه  یتح  لاعفا ، همه  هک  تسا  دـقتعم  هفـسلف  ینابم  ساسا  رب  همکحلا " هیاهن   " باتک اما 
: درادن دوجو  ادخ  ریغ  یلعاف 

وأ هطـساو  الب  هل  لولعم  تاذلاب  بجاولا  لعف  وهو  ّالإ  هّیرایتخالا  لاعفألا  یّتح  تاذـلاب  بجاولا  يوس  دوجوم  نکمم  ءیـش  نم  امف  »
بیرق لعاف  یلاعت  وهف  .هل  لاعفأ  لاعفألاو  تافـصلا  نم  اهل  امو  تاوذلا  ...تناک  ام  هنئاک  هّیناکمإلا  تادوجولا  ...طئاسو  وأ  هطـساوب 

ّيودبلا رظنلا  هدیفی  ام  یلع  ...دعبلا  موزل  ّنإف  ...ًادـیعب  ًالعاف  هنوک  نیبو  ...ًابیرق  ًالعاف  یلاعت  هنوک  نیب  هافانم  الو  ...هلعافلو  لعف  ّلکل 
(4) «. قیقدلا رظنلا  هدیفی  يذلا  وه  برقلاو 

دوجولا بجاو  لـعف  هکنیا  رگم  يراـیتخا _  لاـعفا  یتـح  تسین _  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  زا  ریغ  يدوجوم  نکمم  زیچ  چـیه  سپ  »
تافص و همه  تاذ و  ...دنـشاب  هچ  ره  یناکما  ياهدوجو  ...تسوا  هطـساو  دنچ  اب  ای  هطـساو  کی  اب  ای  هطـساو  یب لولعم  و  تاذلاب ،

هطساو یب لعاف  یلاعت  وا  هکنیا  نیب  ...تسا و  نآ  لعاف  لعف و  ره  هطساو  یب بیرق و  لعاف  یلاعت ، وا  سپ  .تسادخ  لاعفا  اهنآ  لاعفا 
لعاف و  تسا ، ییادـتبا  رظن  ساسا  رب  ...نآ  ندوب  دـیعب  اریز  ...تسین  یتافانم  چـیه  دـشاب  اهنآ  دـیعب  هطـساو و  اب  لعاف  اـی  ...بیرق  و 

«. تسا قیقد  رظن  ساسا  رب  وا  ندوب  بیرق  هطساوالب و 

523 ص :

.11 رون ، - . 1

.16، روط - . 2
.24 هعقاو ، - . 3

.301 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 4
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ءیـش ّلک  لعاف  یلاعت  وهف  ...وه  ّالإ  دوجولا  یف  ّرثؤم  ...ّلقتـسملا ال  لعافلا  یلاعت  وهف  .هبو  هّلعلا  دوجول  وهو  ّالإ  لولعملل  مکح  ـال  »
(1) «. هل هرّخسم  اهّلک  للعلاو 

چیه وا  زج  ...تسا  لقتـسم  لـعاف  یلاـعت  وا  سپ  تسوا  تلع  هب  وا و  تلع  يارب  مکح  نآ  هکنیا  رگم  درادـن  یمکح  چـیه  لوـلعم  »
«. دنیوا رخسم  همه  اه  تلع تسا و  زیچ  ره  لعاف  یلاعت  وا  سپ  ...تسین  یتسه  رد  یلعاف  رثؤم و 

(2) «. لاعفألل هتدارإ  لومشب  هنع  نونعملا  ثحبملا  وهو  دوجوم  نکمم  لکل  أدبم  یلاعت  بجاولا  نإ  »

«. دشاب یم لاعفا " همه  يارب  وا  هدارا  لومش   " مان هب  ثحبم  نامه  نیا  و  تسا ، دوجوم  نکمم  ره  أدبم  یلاعت  بجاو  »

...تاذلاب هنکمم  هّیهام  هل  ًالعف  وأ  هفـص  وأ  ًاتاذ  ناک  ءاوس  يرخأ  هرابعبو  ًاضرع  وأ  ًارهوج  ناک  ءاوس  تاذـلاب  بجاولا  يوس  ام  ّنإ  »
هّلع یلإ  ءاقبو  اثودح  هدوجو  یف  جاتحم  وهو  ّالإ  نکمم  دوجوم  نم  امف  هبجوملا  هّلعلا  وهو  هبجویو  کلذ  نّیعی  حّجرم  یلإ  ...جاتحی 

سیل ناسنإلل  هقولخم  هیراـیتخالا  لاـعفألا  ّنأ  یلإ  مهعبت  نمو  هلزتعملا  مهو  نیمّلکتملا  نم  عمج  بهذو  ...هدـجوتو  هدوجو  بجوت 
يوقلاک لـعفلا  یلع  اـهب  ردـقی  یتلا  بابـسألا  هل  قلخی  نأـب  لـعفلا  یلع  ناـسنإلا  ردـقی  نأ  هل  يذـلا  لـب  نأـش  اـهیف  یلاـعت  بجاولل 

یتأی نأو  بجاولا  هدارأ  ولو  لعفلا  كرتی  نأ  هلف  كرتلاو  لعفلا  هل  حّحـصی  يذـلا  هرایتخاب  لـعفلا  یلإ  اـهب  لّـصوتی  یتلا  حراوجلاو 
ناسنإلا نود  هل  لعافلا  وه  ناک  یلاعت  بجاولل  ًاقولخم  ناک  ول  لعفلا  ّنأ  یلع  .هلعف  یف  بجاولل  عنص  الو  بجاولا  ههرک  ولو  لعفلاب 

كرت الو  لعف  الو  هیـصعملاو  هعاطلا  یلع  باقعلاو  باوثلا  قاقحتـسال  الو  دیعولاو  دعولل  الو  یهنلاو  رمألاب  هفیلکتل  ینعم  نکی  ملف 
بونذـلاو یـصاعملا  ماسقأو  دوحجلاو  رفکلاک  رورـشلاو  حـئابقلا  عاونأ  اهیفو  هّیرایتخالا  لاعفألل  ًالعاف  یلاعت  هنوک  ّنأ  یلع  ناسنإلل 

.اهب قیلی  اّمع ال  ءایربکلاو  همظعلا  هحاس  هزنت  یفانی 

524 ص :

.176 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1

.300 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
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؟ق؟ نیّهلأتملا ردص  لاق  ام  معنو  هیف  هل  کیرـش  یلاعت ال  بجاولل  هّصاخ  دوجولا  لعجو  داجیإلا  ّنأ  یلع  مئاق  ناهربلا  ّنأ  ...هعفدیو 
نم بهذم  نم  عنـشأ  اهداجیإ  یف  نیّلقتـسم  مهلاعفأل  نیقلاخ  مهّلک  سانلا  دارفأ  لعج  نم  بهذم  ّنأ  یف  ههبـش  الو   " ماقملا لثم  یف 

ناسنإلا یلإو  داجیإلا  ینعمب  لعفلاب  بجاولا  یلإ  باستنا  لـعفلل  یهتنا ج 6 ص 370 ... .هللا " دنع  ءاعفش  بکاوکلاو  مانـصألا  لعج 
(1) «. هعوضومب ضرعلا  مایق  ینعمب  راتخملا 

لعف هچ  تفـص و  هچ  دـشاب و  تاذ  هچ  رگید  ترابع  هب  و  ضرع ، هچو  دـشاب  رهوج  هچ  اـهزیچ  همه  تاذـلاب  بجاو  زا  ریغ  اـنامه  »
دنک دوجوم  نیعم و  يرایتخا  ریغ  یبوجو و  وحن  هب  ار  نآ  هک  یحجرم  هب  ...تسا  جاتحم  هک  ...تسا  تاذـلاب  نکمم  یتیهاـم  تاذ ،
دوخ دوجو  رد  ائاقب  اثودـح و  هکنیا  رگم  تسین  ینکمم  دوجوم  چـیه  نیا  رباـنب  دـشاب ، یم هدـننک  مازلا  تلع  ناـمه  حـجرم  نآ  هک 

هک دندقتعم  دنناشیا  عابتا  هلزتعم و  نامه  هک  نیملکتم  زا  یهورگ  ...دـنک و  دوجوم  یباجیا  وحن  هب  ار  نآ  هک  یتلع  هب  تسا  جاتحم 
ناسنا هک  تسا  نیا  هورگ  نیا  هدیقع  هب  ادخ  راک  هکلب  درادن ، ینأش  اهنآ  لعف  رد  ادخ  و  تسا ، ناسنا  زا  هدمآ  دـیدپ  يرایتخا  لاعفا 

ییاضعا اوق و  دننام  دنک ، یم ادیپ  لعف  رب  تردق  اهنآ  اب  هک  دـنک  یم قلخ  یبابـسا  وا  يارب  هک  هنوگ  نیا  هب  دـنک ، یم لعف  رب  رداق  ار 
نکمم كرت  ناـسنا  يارب  هک  يا  هنوگ هب  دزاـس  یم نکمم  وا  يارب  ار  كرت  لـعف و  دـسر و  یم دوـخ  يراـیتخا  لـعف  هب  اـهنآ  اـب  هک 

عنـص ناسنا  لعف  رد  (2) و  دهاوخن ار  نآ  ادـخ  هکنیا  ولو  دـهد  ماجنا  ار  لـعف  هکنیا  اـی  و  دـهاوخب ، ار  نآ  ادـخ  هکنیا  ول  دوش و  یم
دوجو بجاو 

525 ص :

.303  _ 301 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
هـشیمه دنوادخ  هک  دـندقتعم  ناشیا  هکلب  دـنرادن  يا  هدـیقع  نینچ  زگره  هلزتعم _  یتح  رایتخا _  هب  نیلئاق  هک  تسا  یهیدـب  - . 2

.دریگ یمن ار  ناشیا  ناهانگ  ولج  فیلکت  ناحتما و  باب  زا  اما  دریگب  ار  اه  ناسنا لعف  ولج  هک  تسا  رداق 
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(1) «. درادن

هب رد  یکیرـش  چـیه  نودـب  تسادـخ  صوصخم  طقف  دوجو  لعج  داجیا و  هکنیا  رب  تسا  مئاق  ناـهرب  ...تسا  لـطاب  هدـیقع  نیا  «و 
هک یناسک  هدـیقع  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  هتفگ  هک  تسا  هتفگ  بوخ  یلیخ  دروم  نیا  رد  ؟ق ؟ نیهلأتملا ردـص  و  ندروآ ؛ دوجو 

ناعیفـش ار  ناگراتـس  اه و  تب هک  تسا  یناسک  بهذم  زا  رت  تشز دنناد  یم دوخ  لاعفا  یلالقتـسا  هدنروآ  دوجو  هب  ار  یناسنا  دارفا 
مه یباستنا  و  دنک ، یم داجیا  ار   0 نآ ادخ  هکنیا  يانعم  هب  دراد  بجاو  هب  یباستنا  لعف  ج 6 ص 370 . رافسا ، .دنا  هداد رارق  ادخ  دزن 

«. تسا دوخ  عوضوم  هب  ضرع  مایق  يانعم  هب  دراد  راتخم  ناسنا  هب 

دوخ ناهانگ  لاعفا و  لعاف  تسا  هداد  وا  هب  دـنوادخ  هک  یتردـق  اب  مه  ناسنا  تسا و  راتخم  لعاف  یلاعت  دـنوادخ  هک  تسا  حـضاو 
" همکحلا هیاهن   " و همکحلا " هیادب   " باتک ود  اما  تسا  لطاب  دـنوادخ  هب  ناگدـنب  لاعفا  نداد  تبـسن  ربج و  هب  داقتعا  و  دـشاب ؛  یم

: دسیون یم

(2) «. همدع اهمدع  نمو  لولعملا  دوجو  اهدوجو  نم  مزلی  هّماتلا  هّلعلا  ّنإ  »

«. دشاب یم تلع  مدع  همزال  مه  لولعم  مدع  و  تسا ، همات  تلع  دوجو  همزال  لولعم ، »

(3) «. اهلولعم دوجو  بجو  هدوجوم  هّماتلا  هّلعلا  تناک  اذإ  »

«. تسا بجاو  نآ  لولعم  دوجو  دشاب  دوجوم  همات  تلع  هاگ  ره  »

(4) «. اهلولعم نع  ّکفنت  هّماتلا ال  هّلعلا  ّنأ  امک  هتّلع  دوجو  نع  هدوجو  ّکفنی  لولعملا ال  ّنإ  »

تلع هکنیا  امک  تسین ، ریذپ  كاکفنا  دوخ  تلع  دوجو  زا  لولعم  دوجو  »

526 ص :

! تسادخ لعف  ناهانگ  یتح  لاعفا  یمامت  هک  دندقتعم  الباقتم  هفسالف  هک  تسا  نیا  بلاج  - . 1
 . 85 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
.86 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 3
.86 همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 4
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«. درادن كاکفنا  دوخ  لولعم  زا  مه  همات 

هّلعلا یه  هّیبجاولا  هقیقحلا  ّنأ  ینعمب  طئاسو  وأ  هطـساوب  وأ  هطـساو  الب  نکمم  دوجوم  لک  هیلإ  یهتنی  هّمات  هّلع  تاذلاب  بجاولا  ّنإ  »
(1) « . اهنیعب

نودـب یـصاعم ] ناهانگ و  همه  یتح  هفـسلف  يانبم  رب  و   ] نکمم تادوجوم  یماـمت  هک  تسا  يا  هماـت تلع  تاذـلاب ، بجاو  اـنامه  »
هدنروآ دوجو  هب  تلع و  ادـخ ]  ] بجاو تقیقح  دوخ  هکنیا  يانعم  هب  دنـسر  یم وا  هب  هطـساو  دـنچ  اب  اب  هطـساو و  کی  اب  ای  هطـساو 

«. تسا

!؟ تسادخ هب  قلخ  لاعفا  دانسا  و  رایتخا ، یفن  اب  مزالم  یهلا  ردق  اضق و  هب  هدیقع  ایآ 

.تسین ناشیا  زا  رایتخا  بلس  رابجا و  يانعم  هب  ناگدنب ، لاعفا  دروم  رد  یهلا  ردق  اضق و  هک  تسا  راکشآ 

: دنیامرف یم مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(2) «. یهنلاو رمألاو  باقعلاو  باوثلا  لطبل  کلذک  ناک  ول  ًامزال ، ًاردقو  ًامتح  ءاضق  ّنظت  کّلعل  خیش ! ای  ًالهم  »

باقع و باوث و  دوب  نینچ  رگا  تسا ! یمتح  يرما  وا  رَدَق  يربج و  يرما  یهلا  ياضق  هک  ینک  یم لایخ  وت  ایوگ  درمریپ ! نک  ربص  »
!« دش یم لطاب  یهن  رما و 

نتسناد روبجم  مزلتسم  رایتخا و  یفن  بجوم  هک  تسا  هتـسناد  ییانعم  هب  ار  یهلا  ردق  اضق و  همکحلا " هیاهن   " باتک هک  مینیب  یم اما 
: دسیون یم هک  نانچ  دوش ، یم  قلخ  قلاخ و 

یف ءیش  الو  ...اهدوجول  هّلع  هتاذ  نیع  وهو  ءایشألاب  ّیلیصفتلا  هملع  ّنإ  »

527 ص :

.285 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
.381 دیحوتلا ، - . 2
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نم اهیف  امف  یلاعت  بجاولل  ًاّیلعف  ًاملع  ...هنکمملا  تادوجوملا  تناک  ذإو  ...ریغلاب  بجوم  بجاو  وهو  اـّلإ  ّیناـکمإلا  دوجولا  هلـسلس 
تافـصلا نم  هب  قحلی  امیف  نانعلا  یخرم  سیل  نکمملا  ّنأ  نایب  ردقلا ]  ] ثحبلا اذه  دـقع  نم  مهـضرغو  ...یلاعت  هنم  ءاضق  باجیإلا 

نم مهـضرغ  ّنأ  امک  ...هرّدق  ام  ّالإ  عقی  الف  یلاعت  هیلإ  کلذ  یف  رمألا  لب  لعفی  وأ  هب  فصّتی  امیف  یلاعت  بجاولا  نع  ًاّلقتـسم  راثآلاو 
(1) «. هیلإ یهتنی  ّيریغ  بوجوب  ّالإ  عقی  نکمملا ال  ّنأ  نایب  ءاضقلا  ثحب 

رگم تسین  یناـکما  دوجو  هلـسلس  رد  يزیچ  چـیه  ...تسا و  ءایـشا  دوجو  تلع  تسوا  تاذ  نیع  هک  ءایـشا  هب  ادـخ  یلیـصفت  ملع  »
ره سپ  دـشاب  یم یلاعت  بجاو  یلعف  ملع  ...یناـکما  ياـهدوجو  نوچ  ...تسا و  ریغ  دوجو  هب  هتـسباو  موزل  بوجو و  وحن  هب  هکنیا 
هک تسا  بلطم  نیا  نایب  رَدق ]  ] ثحب نیا  زا  ثحب  لها  ضرغ  ...دشاب و  یم یهلا  ياضق  نامه  تسا  تانکمم  رد  هک  یباجیا  ربج و 

عقاو يزیچ  چیه  و  تسادخ ، يوس  هب  نآ  رما  هکلب  تسین  دوخ  رایتخا  هب  ادـخ و  زا  يادـج  دوخ  لاعفا  تافـص و  رد  دوجولا  نکمم 
هب رگم  دوش  یمن عـقاو  نکمم  هک  تسا  بلطم  نیا  ناـیب  مه  اـضق  ثحب  زا  ناـشیا  ضرغ  هکنیا  اـمک  ...یهلا  رَدـق  هب  رگم  دوـش  یمن

«. دوش یم ادخ ]  ] وا هب  یهتنم  هک  يا  يریغ بوجو 

يذـلا لعفلا  قّقحتی  اهقّقحتبو  ...هدارإلا  کلذ  بقعأو  ...لعفلا  یلإ  لعافلا  نم  ًاقوش  کـلذ  بقعأ  ًاریخ  لـعفلا  نوکب  ملعلا  ّمت  اذإ  »
(2) «. اهیف هّثبنملا  هلماعلا  هّوقلا  هطساوب  تالضعلا  کیرحت  وه 

...دراد لابند  هب  ار  هدارا  نآ  ...دراد و  لابند  هب  ار  لعف  هب  لعاف  قوش  دوخ ] هب  دوخ   ] دوش لماک  لـعف  ندوب  بوخ  هب  ملع  هک  یتقو  »
«. ددرگ یم ققحم  تسا  نآ  رد  هدش  هداهن  هلماع  هوق  هطساو  هب  تالضع  تکرح  هک  لعف  هدارا  ققحت  اب  و 

528 ص :

.296  _ 293 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 1
.297 همکحلا ، هیاهن  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، - . 2
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یناهفصا يدهم  ازریم  کیکفت  بتکم  دقن  مهدجه : لصف 

هراشا

سپس دومن ، يرپس  يدوجو  تدحو  ینافرع  ياه  كولـس  ریـس و  هب  ار  شیوخ  رمع  زا  يدیدم  ياه  تدم  یناهفـصا ، يدهم  ازریم 
نافرع هفسلف و  دقن  هب  ینافرع ، یفسلف و  بلاطم  زا  تشگزاب  هبوت و  ياعّدا  اب  هدومن ، ناکم  لقن  سدقم  دهـشم  هب  فرـشا  فجن  زا 

هفـسلف و لاطبا  دـقن و  ناونع  تحت  هچرگ  ناشیا  بتکم  هک  دـهد  یم  ناشن  روخ  رد  لـمأت  اـما  درک ، تیبرت  ینادرگاـش  تخادرپ و 
و دشاب ، یم  افرع  هفسالف و  بلاطم  نامه  انیع  هک  تسا  هداد  لیوحت  یبلاطم  ترهش ، نیا  فالخ  رب  یلو  تسا ، هتفای  ترهـش  نافرع 

: هک نانچ  .تسا  نیابم  الماک  هعیش  راوگرزب  ياملع  اهقف و  تاداقتعا  یحو و  لقع و  بتکم  ینابم  اب 

قلخ يزیچ  چـیه  دـناوت  یمن  دـنوادخ  .تسین و  راک  رد  يدوجو  چـیه  دـنوادخ  دوجو  زج  هک  تسا  نیا  ناشیا  بتکم  هیرظن  فلا )
.دوش دودحم  شدوخ  دوجو  دیآ  یم  مزال  الا  و  دیامن ،

تلالـض و ًافرـص  نآ ، قـیرط  زا  یهلا  فراـعم  هـب  نـیقی  بـسک  و  یناـهرب ، یلقع و  لالدتـسا  هار  ندوـمیپ  روکذـم  بـتکم  رد  ب )
.تسا تلاهج  تلالض و  تاقیدصت ، تارّوصت و  یمامت  بتکم  نیا  رد  تسا ، نیناجم  قیرط  یهارمگ و 

یفن تلاح  رد  دیاب  دنوادخ  یعقاو  تفرعم  دروم  رد  ج )
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: لصف هس  رد  ناشیا  بلاطم  لیصفت  کنیا  .درک و  نادجو  فشک و  تفای و  دوخ  دوجو  رد  ار  دنوادخ  دوجو  هنک  رّکفت ، لّقعت و 

تقلخ یقیقح  يانعم  راکنا  دوجو و  تدحو  لوا : لصف 

هتفر هفـسالف  هک  دـنور  یم  ار  یهار  نامه  ًاقیقد  قلخ ، قلاخ و  هطبار  یلاـعت و  دـنوادخ  تفرعم  قیرط  رد  یناهفـصا  يازریم  ناوریپ 
شنیرفآ هب  هن  دنناد ، یم  ادخ  دوجو  سفن  هب  ار  ءایـشا  دوجو  و  هدوب ، شنیرفآ  تقلخ و  یقیقح  يانعم  رکنم  زین  ناشیا  هک  ارچ  دنا ،

: دنیوگ یم  هک  نانچ  .یهلا 

یتاذ تیلعاج  تسا  نیمه  .دـنیادخ و  هب  قّقحم  دوجوم و  دـشاب  راک  رد  یـشنیرفآ  لـعج و  هک  نیا  نودـب  تاذ ، تهج  زا  تاـنئاک 
لعف و و  تقلخ ]  ] لعج هک  نیا  نودـب  دـشاب  یم  یتاذ  تیلوعجم  دـندوجوم  ریغ  نیا  هب  هک  یتالوعجم  تاذ  ...دـنوادخ  لـعف  نودـب 

(1) .دشاب اه  نیا  دننام  ریثأت و 

ینادب قولخم  دمحم و  رون  ار  نآ  دیاب  راچان  ینک ، هاگن  نآ  ندوب  نیا  تروص و  لکش و  رظن  زا  لوا ] رداص   ] دوجو نیا  هب  هاگ  ره 
روط هب  یشوپب ، مشچ  نآ  لکـش  نیعت و  زا  ینک و  نآ  دوجو  تیرون و  لصا  هب  رظن  رگا  ...تسادخ و  نآ  هک  ییوگب  يرادن  قح  و 

(2) .يا هدومن  هجوت  ادخ  هب  هدرک و  رظن  فرص  قلخ  زا  یلک 
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تاذ ثیح  نوکی  ...یلاعت  هنم  لعف  الب  هّیتاذـلا  هّیلعاجلا  وه  هذـهو  ...لعج  ـالب  هب  قّقحتلاو  نوکلا  وه  تاـنئاکلا  تاذ  ثیح  ّنإ  - . 1
(. نآرقلا فراعم  یناهفصا ، يدهم  ازریم   ) .اهریغ الو  ریثأت  الو  لعف  الو  لعج  الب  ...تاذلاب  هلوعجم  ریغلا  اذهب  تالوعجملا 

هتّیرون لصأ  یلإ  ترظن  ولو  ...قولخمو  دـمحم  رون  ّهنأب  لوقلا  نم  کل  صانم  ـال  هّیذـهلا  هجوب  رونلا  اذـه  یلإ  تهّجوت  اـمّلک  - . 2
(. 65 یناهفصا ، يازریم  تاریرقت ،  ) .یلاعت هللا  یلإ  تهّجوتو  هیّلکلاب  قلخلا  نع  رظنلا  تفرص  دقف  هتّیذه ، نع  نیعلا  تضمغو 
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.ادخ (2) دوجو  رگم  تسین  يدوجو  چیه   (1) .دشاب دودحم  ادخ  دیآ  یم  مزال  هنرگو  تسین  يزیچ  چیه  وا  دوجو  ادخ و  زا  ریغ 

یلاخ وا  زا  ییاج  چـیه  و  تسن ، راـک  رد  وا  زا  ریغ  يدـحا  و  درادـن ، دوجو  يزیچ  چـیه  وا  زج  و  تسادـخ ، طـقف  راکـشآ  رهاـظ و 
((3)  ) .تسین

قح و یتاذ  ملع  يرون  تـالامک  ریاـس  تاـیح و  ملع و  راونا  تسا ، يراـج  ار ، يرون  تـالامک  قح ، ياـطعا  رد  تیخنـس )  ) هدـعاق
(4) .تسوا هیتاذ  تاقارشا 

(5) .دنیوا تافص  تانیعت و  ءامسا و  تاقولخم  نیا  هک  نیا  نیع  رد  تسا ، نیعتم  ریغ  قلطم  هشیمه  ادخ  رون 

(6) .تسا یلاعت  يادخ  ؟ص ]؟ دمحم  ] وا ...اه  تیدودحم  اه و  لکش  زا  رظن  عطق  اب  رمألا ، سفن  عقاو و  رد 

531 ص :

(. 98 تاریرقت ، یناهفصا ، يدهم  ازریم   ) .دیدحتلا مزلی  ّالإو  هدوجو  ریغو  یلاعت  هریغ  ءیش  سیل  - . 1
(. 784 دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم   ) .هللا دوجو  الإ  دوجو  ال  - . 2

خیـش ریرقت  تاریرقت ، ّیناهفـصا ، يدـهم  ازریم  «. ) ناکم هنع  ولخی  الو  هریغ ، دـحأ  الو  هاوس ، ءیـش  سیلو  ّطقف ، هللا  وه  رهاظلا  - . 3
، ینارهت ینیـسح  «. ) ناسنإلل هنکمم  هللا  هفرعم  ّنإ  هللااب : ءافرعلا  عیمجو  یبرع  نبا  لوقی  : » ءاـفرعلا لاوقأ  نمو  (. 70 69 یبلح ، دومحم 

(. ق.ه نابعش 1421  مشش ، پاچ  ییابطابط ، همالع  رشن  ، 70 دّرجم ، حور  نیسح ، دّمحم 
.268 ، 238 ینارهت ، دنیوگ ، یم  هچ  یفوص  فراع و  - . 4

، تاریرقت یناهفـصا ، يدـهم  ازریم   ) .هتافـصو هتانّیعتو  هئامـسأ  تاـقولخملا  هذـه  نوک  نیع  یف  ًادـبأ  نّیعتم  ریغ  قلطم  هللا  رونف  - . 5
(. 68

يدهم ازریم  سرد  تاریرقت   ) .یلاعت هللا  ؟ص ]؟ دّمحم  ] وه اذإف  ...قیاضملاو  تانّیعتلا  نع  رظنلا  عطق  عم  رمألا  سفنو  عقاولا  یف  - . 6
(. 68  _ 67 یناهفصا ،
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تیـالو رون  ياراد  مه  رمـش  یتح   (2) .تسا رون  دوجو  .دراد  دوجو  روـن  مه  ناطیـش   (1) .دشاب یمن  كرـش  هجو  چـیه  هب  ملاع  رد 
(3) .تسا

دوجو تردق و  ملع و  ادخ  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب  يرگید  دوجو  تردق و  ملع و  ادـخ ، تردـق  ملع و  تاذاحم  هب  لباقم و  رد  رگا 
رون دوجو و  ریغ  نیا  رب  انب  ...دیآ  یم  شیپ  بیکرت  ادخ  رد  سپ  دشاب ، دقاف  ار  نارگید  دوجو  تردق و  ملع و  و  دـجاو ، ار  شدوخ 

(4) .تسین يرگید  تردق  ملع و  رون و  دوجو و  ادخ ، تردق  ملع و  و 

ناهرب یحو و  بتکم  یساسا  فالتخا  هک  تسا  نشور  ناگمه  رب 

نیا رد  هفسالفلا ، ردص  دوخ  اب  ناشیا  ردص  رد  و  نافرع ، هفسلف و  اب 

هقباس نودـب  ینعی  ءیـش " نم  ال   " ار اـه  نآ  وا  دـندنوادخ و  قولخم  هللا  يوس  اـم  همه  دـیوگ  یم  ناـهرب  یحو و  بتکم  هک  تسا 
، دناد یمن  دوجوم  دنوادخ  لباقم  رد  ار  ءایشا  و  تسا ، تقلخ  یقیقح  يانعم  رکنم  نافرع  هفسلف و  اّما  .تسا  هدیرفآ  اه  نآ  يدوجو 

نیا رد  یناهفـصا  يازریم  ناوریپ  .وا  قولخم  هن  دناد  یم  ادـخ  ءزج  تقیقح  رد  و  ادـخ ، هب  مئاق  یفرح ، يانعم  دـننام  ار  اه  نآ  هکلب 
: دنیوگ یم  دنناشیا و  عبات  زین  تهج 

532 ص :

.755 دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم  - . 1
.561 یبلح ، هیهلا ، فراعم  - . 2

.مهدزاود سرد  مود ، هرود  دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم  - . 3
.755 دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم  - . 4
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نیا رب  انب  .تسین  دوجو  تاـیح و  هبتر  رـشب ، هبتر  ...دـنریغ  هب  مئاـق  .دنتـسین  تاذـلاب  مئاـق  ...دـنالظ  هریغ  اـی  ربمغیپ  زا  معا  تاـنئاک 
(2) .تسا ءیش  هیاس  دننام  هیبشت ، ملاع  رد  ندوب  ریغلاب  يانعم  (1) و  .تسا ضحم  كرش  میشاب  بلطم  نیا  هب  لئاق  هچنانچ 

هب لالقتـسا  یفرح  يانعم  تسا ، ضحم  یفرح  يانعم  الـصا  تسا ، هطبار  دوجو  یناکما ، دوجو  تانکمم ، دـیوگ  یم  ...اردـص  الم 
، تسا ریغلاب  شهنک  تسا ،  یفرح  يانعم  لثم  یناـکما  دوجو  دـیوگ  یم  اردـص  ـالم   (3) .ریغلاب مئاقلا  وه  فرح  .درادـن  هجو  چـیه 

(4) .هدیمهف تسرد  اجنیا 

عامتجا الا  دوش و  یمن  دوجوم  يرگید  دوجو  دوجو ، سمـش  رون  رد  .دشاب  دوجوم  يرگید  زیچ  هک  دش  دهاوخن  دوجو  تقیقح  رد 
(5) .دوش یم  نیضیقن 

مه ادخ  تقیقح ، وت  تاذ ؟ مه  ادخ  تاذ ، وت  سپ  .دشاب  یم  هزعلا  ّبر  ترضح  صتخم  تاذ  .تسا  دنوادخ  تاذ  صتخم  تقیقح 
(6)! یکی مه  ادخ  یکی  وت  .ییادخ  لباقم  مه  وت  سپ  دشاب  نینچ  رگا  .تسا  ضحم  رفک  تسا  ضحم  طلغ  .هن  هن  هن  تقیقح ؟

533 ص :

.130 لاس 1387 ، يدهلا ، باوبا  یناهفصا ، يدهم  ازریم  ، 360  _ 361 هناگی ، ریرحت  سفن ، تفرعم  - . 1
لاس 1387، يدهلا ، باوبا  یناهفـصا ، يدـهم  ازریم  ، 24 هیادـهلا ، راونا   ) .ءیـشلا ّلظک  هیبشتلا  ملاع  یف  ریغلاـب  اـهنوک  ینعمو  - . 2

(. 123
.307 یطخ ، مود ، هرود  دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم  - . 3
.307 یطخ ، مود ، هرود  دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم  - . 4

لاس 1387 130. يدهلا ، باوبا  یناهفصا ، يدهم  ازریم  ، 334  _ 335 هناگی ، ریرحت  سفن ، تفرعم  - . 5
.129 لاس 1387 ، يدهلا ، باوبا  یناهفصا ، يدهم  ازریم  ، 356  _ 357 هناگی ، ریرحت  سفن ، تفرعم  - . 6
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دوهش فشک و  يرگ و  یئاطسفوس  مود : لصف 

یم دوخ  یسفن  دوهش  طقف  ار  تیعقاو  هکلب  دنناد ، یم  لّقعت  رّکفت و  زا  ندش  ادج  ار  تفرعم  یعقاو  هار  اهنت  یناهفـصا  يازریم  عابتا 
هب ادـخ  تفرعم  و  دوجو ، هب  دوجو  تخانـش  و  لقع ، هب  لقع  تخانـش  و  لقع ! یتاذ  تیجح  مه  ار  تسردان  هویـش  نیا  ماـن  دـنناد و 

: دنراذگ یم  ادخ 

.دـشاب و یم  لطاب  نیع  اهنآ  اب  یناملظ  ای  يرون  ياه  تقیقح  ندرک  فشک  و  تسا ، تملظ  يرورـض ، یهیدـب و  تالوقعم  یماـمت 
تاروصت و  (1) .تسا ناـگناوید  شور  ههار و  جـک  نآ  هک  ارچ  تسا ، راکـشآ  تلالـض  یهارمگ و  نیع  هار ، نیا  زا  تفرعم  بـلط 

(2) .تسین راک  رد  نیقی  ياطخ  زا  مه  یناما  چیه  و  نیقی ، زج  دنرادن  يا  هجیتن  چیه  تاقیدصت 

تلاح نیا  رد  ...تسا  شیوخ  ندومن  نادـجو  ندـب و  علخ  دـیرجت و  رد  رـصحنم  هار  حابـشا  هلظا و  ملاع  بلاطم  یقیقح  مهف  يارب 
روص مامت  اهنیا  مراد ، ریغم  سپ  مریغتم  نم  .دیمهف  دـیهاوخ  ار  حابـشا  هلظا و  ماقم  نآ  زا  ياهنزور  دـینک و  یم  نادـجو  ار  ناتدوخ 

(3) .تسین ادخ  نادجو  اهنیا  .تسا  هیلقع 

دعب .تسا  شهار  نیا  ندرک ، فرط  رب  ار  قیالع  همه  قیالع ، زا  ندـش  صالخ  قیالع ، زا  دـیرجت  دـهاوخ  یم  دـیرجت  طقف  هار  نیا 
تسا ندوب  رظتنم 

534 ص :

اذـه نم  هفرعملا  بلطو  لطابلا ، نیع  اهب  هّیناملظلا  وأ  هّیرونلا  قئاـقحلا  فاشکتـساو  تاذـلا ، هملظم  هّیرورـضلا  تـالوقعملا  ّنإ  - . 1
لاس لوا ، پاچ  يدـهلا ، باوبا  یناهفـصا ، يدـهم  ازریم   ) .نیناـجملا كولـس  وهو  جوعم ، قیرط  ّهنإـف  نیبملا ، لالـضلا  نیع  قیرطلا 

(. 294 ، 1387
، یفجن هخـسن  يدـهلا ، باوبا  یناهفـصا ، يدـهم  ازریم   ) .نیقیلا أطخل  نامأ  الو  .نیقیلا  الإ  نادـیفی  تاقیدـصتلاو ال  تاروصتلا  - . 2

(. 69
.163 مود ، هرود  یطخ ، هخسن  دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم  - . 3
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(1) .شلد يوت  دزیر  یم  هچ  قح  زا  دنیبب  هک 

(2)! ییادخ وت  هک  دیوگب  وا  هب  دناوت  یمن  یسک  زگره  دراد ، يرایشوه  تسا و  لدتعم  ناسنا  ات 

! یلاعت دنوادخ  تاذ  تفرعم  ياعّدا  رد  ناشیا  صوصن  موس : لصف 

لقع هن   ) تسا رّـسیم  نادجو  ریـس  زا  اهنت  ادـخ  نتفای   (3) .قادـصم موهفم  هن  و  دوجولا ، بجاو  موهفم  هن  دـنتفای  ار  ادـخ  دوـخ  نیع 
(4) (. ...و

(5) .دشاب یم  لطاب  ...ادخ  تاذ  هنک  تفرعم  باب  نتسب  ادخ و  تفرعم  ندوب  لاحم  هب  داقتعا  سپ 

(6) .دیوگب دناوتیمن  يزیچ  ناسنا  تسا و  یکاکدنا  یهلو و  وا  هدهاشم 

یلاخ وا  زا  ییاج  چـیه  و  تسین ، راک  رد  وا  زا  ریغ  يدـحا  و  درادـن ، دوجو  يزیچ  چـیه  وا  زج  و  تسادـخ ، طقف  راکـشآ  رهاـظ و  »
((7) «.) دشابن

535 ص :

.37 مود ، هرود  یطخ ، هخسن  دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم  - . 1
.754، يوضر سدق  ناتسآ  هخسن  هیهلا ، فراعم  دومحم ، یبلح ، - . 2

.131 مود ، هرود  یطخ ، هخسن  دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم  - . 3

.181 مود ، هرود  یطخ ، هخسن  دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم  - . 4
(. 70 یناهفصا 69 _  يدهم  ازریم  سرد  تاریرقت   ) .لطاب لوق  ...هنکلا  هفرعم  باب  ّدسو  هللا  هفرعم  عانتماب  لوقلاف  - . 5

.مجنپ لهچ و  سرد  دومحم ، یبلح ، هیهلا ، فراعم  - . 6
يدهم ازریم   ) .ناکم هنع  ولخی  الو  هریغ ، دـحأ  الو  هاوس ، ءیـش  سیلو  ّطقف ، هللا  وه  رهاظلا  لب  ...نکمم  یلاعت  ههنک  دوهـش  ّنأ  - . 7

هللا هفرعم  ّنإ  هللااب : ءافرعلا  عیمجو  یبرع  نبا  لوقی  : » دـنیوگ مه  اـفرع  هتبلا  (. 70 69 یبلح ، دومحم  خیش  ریرقت  تاریرقت ، یناهفـصا ،
(. ق.ه نابعش 1421  مشش ، پاچ  ،70 دّرجم ، حور  نیسح ، دّمحم  ینارهت ، ینیسح  «. ) ناسنإلل هنکمم 
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((1) «.) تسا راکشآ  رهاظ و  دوخ  تاذ  هب  ...یلاعت  يادخ  «و 

روصت و هنوگ  ره  هطـساو  نودـب  یبـلق  هدـهاشم  نیا   (2) .ادـخ هب  هدـیقع  هن  دـشاب  یم  تخانـش  تفرعم و  يدـیحوت ، ترطف  زا  دارم 
(3) .دبای یم  ماجنا  یموهفم 

(4) «. دیامرف یم  یفرعم  زین  شسدقم  سفن  هب  یصاخ  هفیاط  يارب  ار  شسدقم  تاذ  زین  ملاع  نیا  رد  لاعتم  يادخ  »

: تسا هدش  هتفگ  کیکفت  هسردم  دئاقع  حیضوت  رد  زین 

.تسا هللا "  " هب هللا " نافرع   " ...تخانش هلأسم  رد  رگید  یقیرط  »... 

یمن كردـم  ینطاـب  يرهاـظ و  كرد  لـئاسو  زا  یکرد  چـیه  هب  و  تسین ، رَّوصتم  لوقعم و  زگره  ّقح  ترـضح  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
هللا اُوفِرِعا   " اه نآ  رد  هک  یتایاور  یخرب  .دوش  یم  هتخانـش  تاذ  هب  تاذ  فیرعت  قیرط  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  تفگ  ناوت  یم  دشاب ،

تخانش زا  ریغ  مود  يانعم  نیا  ...دنا  هدرک  هشدخ  انعم  نیا  هب  یتاهیجوت  اب  یضعب  و  هدرک ، لمح  انعم  نیمه  رب  ار  تسا  هدمآ  هللااب "
...تسا تایآ  هب  لالدتسا  قیرط  زا  تخانش  ترطف و  قیرط  زا 

.تسادـج يرطف  ِتفرعم  زا  اـنعم ، نیا  ُهوأَر ..." اوـنوُکَی  نأ  ریغ  نِم  هباـتک  یف  هناحبـس  مَهل  یّلَجَتَف  : " دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما 
...تسادیوه ّقح  ترضح  هب  ّقلعت  همّدقم ) ندیچ  لالدتسا و  یب   ) ناسنا ترطف  رد  هک  دوب  نیا  يرطف  تفرعم 

536 ص :

(. 276 هیمامإلا ، دیحوت  رقاب ، دّمحم  یکلم ،  ) .هتاذب رهاظلا  وه  ...یلاعت  هللاو  - . 1
(. 132 اضر ، راکجنرب ، ، ) یهلا نایدا  نانوی و  هفسلف  رد  یسانش  ادخ  ینابم  - . 2
(. 145 اضر ، راکجنرب ، ،) یهلا نایدا  نانوی و  هفسلف  رد  یسانش  ادخ  ینابم  - . 3

.33  _ 32 بلاطملا ، نازیم  ینارهت ، داوج  ازریم  - . 4
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نیا زا  ریغ  ّقح ، ترضح  تایآ  زا  یتیآ  هکنیا  يانعم  هب  هولج  دشاب ؛ یمن  ادخ  لّزنت  ای  رُّوطت  يانعم  هب  اج  نیا  رد  هولج  تسا  نشور 
هنوگ نیا  دنک ، یم  ادـیپ  قّقحت  شیارب  تسا ) حرطم  تهج  نآ  رد  تایآ  هب  لالدتـسا  هلأسم  هک   ) يرهاظ ساوح  هب  سوسحم  تایآ 

هب ندـید  ینعی  دـشاب ؛ حرطم  مشچ  اب  ندـید  هلأسم  هکنآ  یب  هوأر " اونوکی  نَا  ریغ  نم  هباـتک  یف  هناحبـس  مهل  یّلجتف   " هک دوش  یم 
.ینادجو ِّصاخ  تخانش  نامه  نامیا و  تقیقح 

«. دـشاب یم  زین  نآرق  زاجعإ  زا  فشاـک  نآرق ، رد  ّقح  ترـضح  یّلجت  نادـجو و  تفاـی و  نیا  دوخ  هک  تفگ  ناوت  یم  اـج  نیا  رد 
((1))

: لاکشاو دقن 

زین و  وا ، تمحر  دوج و  وفع و  نارفغ و  ناسحا و  تردـق و  ملع و  تخانـش  و  یلاعت ، دـنوادخ  دوجو  هب  ملع  هار  هک  میتشاد  نایب  ام 
قلخ لعف و  قیرط  زا  وا ، رب  یلقع  لالدتـسا  اهنت  اـهنت و  وا ، ندوب  بیرق  بیجم و  عیمـس و  میرک و  میحر و  سنوم و  سینأ و  هب  ملع 

تاذـلاب تاذـلا  تفرعم  مان  هب  هک  هچنآ  نالطب  اذـل  تسا ، عنتمم  ًاقلطم  لقع  تلالد  هار  ریغ  زا  یلاـعت  يراـب  تاذ  تفرعم  و  تسوا ،
.درادن حیضوت  هب  يزاین  دنتفگ ،

: مییوگ یم  مه  زاب  لاح  نیا  اب  و 

هطـساو هب  هچ  تسا ، عنتمم  ًاقلطم  یتفرعم  نینچ  هک  تسناد  دـیاب  دـشاب ، وا  تاذ  تفرعم  یلاـعت ، هللااـب  هللا  هفرعم  زا  روظنم  رگا  ًـالوا :
دارم رگا  و  تسا ، حضاو  طلغ  دشاب  هک  یناونع  ره  هب  نآ  رد  يانثتـسا  و  نآ ، ریغ  هچ  و  یلقع ، تروص  هچ  و  دـشاب ، یمهو  تروص 

نآ رد  یلاکشا  چیه  سپ  دشاب  ءایشألا ، فالخب  ءیـش  ناونع  هب  وا ، تافـص  ریاس  تردق و  ملع و  دوجو و  هب  رارقا  تفرعم و  نآ  زا 
و تسین ،

537 ص :

دادرخ 1388. متفه ، هرامش  یحو  بتکم  هلجم  مجنپ ، سرد  ، هغالبلا جهن  رد  تاّیهلا  رفعج ، نادّیس ، - . 1
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یم مزال  لیطعت  ای  هن  رگو  ددرگ ، وا  ّریغتم  يّزجتم و  تاقولخم  روص  دننام  يروص  هب  رّوصتم  شتاذ  هک  دیآ  یمن  مزال  ًالصأ  نآ  زا 
.دشاب هتساوخن  شلئاق  دوخ  هکنیا  ول  و  دوجوم ، دوجو و  تدحو  ایو  دیآ ،

دعب هک  دیتخانش  ار  وا  يا  هلیسو  هچ  هب  رگید  دوش ، یمن  هتخانش  يا  هلیسو  چیه  هب  دنوادخ  هک  دیدرک  فارتعا  هک  نیا  زا  سپ  ًایناث :
!؟ تسا يرگید  زیچ  حضاو  ضقانت  زج  نیا  ایآ  دیراذگب !؟ رگید  زیچ  ای  هللااب ، هللا  هفرعم  ار  نآ  مان  دیهاوخب  نآ  زا 

هب ار  وا  اما  منک ، یمن  كرد  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  تاکردـم  زا  کی  چـیه  هب  ار  ینـالف  نم  : " دـیوگب یـسک  هک  تسا  لوقعم  اـیآ 
؟!" مسانش یم  شدوخ 

نتفای نادـجو و  هب  لوق  زا  ریغ  راتفگ  نیا  ایآ  و  تسیچ !؟ وا  كردـم  نودـب  تفرعم  يانعم  و  تسا ؟ مادـک  فراـع  تروص  نیا  رد 
!؟ تسا دوجوم  دوجو و  تدحو  هدیقع  زا  ریغ  يزیچ  نیا  ایآ  و  تسوا !؟ تاذ  روضح  هب  یلاعت  يادخ  تاذ 

تهج ریغ  زا  و  لـقع ، تهج  ریغ  زا  دـینک  یم  اـعدا  امـش  هک  يروهظ  حوضو و  همه  اـب  ّرذ  ملاـع  رد  ولو  يرطف ، تفرعم  رگا  ًاـثلاث :
شزرا دبایب ، ادخ  هب  ّقلعت  دوخ  سفن  يارب  طقف  ناسنا  هک  دـشاب  نیا  هب  امـش  ياعدا  قبط  هکلب  دـشاب ، وا  رب  ّلاد  یهلا  تایآ  تفرعم 

ای نیطایـش  ياقلا  نادجو  نیا  هک  دوش  یم  هدیمهف  اجک  زا  و  دوب !؟ دهاوخ  هچ  دشابن  لقع  میلـست  مازلا و  هب  دنتـسم  هک  نادجو  نیا 
!؟ تسین لطاب  تالایخ 

!؟ تسیچ دنا  هدرک  مهوت  هفسالف  افرع و  هک  یتافشاکم  رد  یلاعت  يادخ  تاذ  نادجو  اب  نآ  قرف  ایآ  تروص  نیا  رد  و 

شتشگزاب هنرگ  و  تسین ، یلقع  لالدتسا  و  یملع ، كاردا  نیقی و  يانعم  هب  هورگ  نیا  حلطصم  رد  نادجو " : " ًاعبار

538 ص :
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هک تسا  نیا  ياـنعم  هب  ناـشیا  رظن  رد  نادـجو ، هکلب  دوب ؛ دـهاوخ  ناـشیا  دوـخ  تاحیرـصت  فـالخ  رب  و  یلقع ، تفرعم  ناـمه  هب 
! ددرگ یلاعت  دنوادخ  تاذ  دجاو  قولخم 

.تسا دوجوم  دوجو و  تدحو  هب  نیلئاق  هدیقع  سفن  ار ، قلاخ  تاذ  قولخم ، ّتیدجاو  هک  تسا  یهیدب  هک  یلاح  رد 

یلاعت يادخ  رب  یلقع  تلالد  هک  تسین  يزیچ  نآ  هک  دینک  لایخ  و  دینک ، نادجو  ار  یلاعت  يادخ  تایآ  زا  یتیآ  امش  رگا  ًاسماخ :
زیچ ي نآ ، رگا  ایآ  دشابن ؟ مه  وا  تالّزنت  تارّوطت و  زا  يرّوطت  تاذ و  ياه  هولج  زا  يا  هولج  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دـنک ،

!؟ تسین ادخ  تاذ  دوخ  مه  زاب  دنک ، تلالد  ادخ  رب  القع  هک  دشابن 

تسا یهیدب  دراد ؟ دوجو  دننک  یم  وا  رب  تلالد  دنیوا و  ریغ  هک  دنوادخ  تاقولخم  یلاعت و  يادخ  تاذ  نیب  يا  هطساو  اجنآ  ایآ  و 
تاولج نم  زا  يا  هولج  ادخ و  دوخ  راچان  هب  دنک  تلالد  یلاعت  يادـخ  رب  لالدتـسا  هب  هک  دـشابن  يزیچ  امـش  رظن  رد  نآ  هک  یتقو 

.دیشابن نآ  تفتلم  الصا  ای  دیزیرگب ، نآ  هب  مازتلا  زا  امش  هکنیا  ولو  دوب ، دهاوخ  وا  تارّوطت  زا  يرّوطت  و  وا ، تاذ 

تانّیب قئاقح  تازجعم و  ناونع  هب  عرـش ، لقع و  فلاخم  بلاطم  نیا  هک  تسا  نیا  زا  ّلجا  نآ ، یلاع  فراعم  نآرق و  ماقم  ًاـسداس :
.دوش هداد  تبسن  نآ  هب  نآ ،

: تسا هدش  دراو  هک  یلاح  رد  دراد ؟ دوجو  یقّلعت  نینچ  هک  دینک  یم  اعدا  اجک  زا  امش  ًاعباس :

 : مالسلا هیلع  قداص  ماما 

((1)) دوحجب ًارفک  الو  هعیرشب  ًانامیإ  نوفرعی  ...مهّلک ال  سانلا  قلخ  هللا  ّنإ  »

539 ص :

نامیا مدـع  یلو  عوضوم ، هب  تاـفتلا  زا  دـعب  رگم  دوش  یمن  قّقحم  دوحج  هک  تسا  نیا  دوحج ، رفک  اـب  ناـمیا  مدـع  نیب  قرف  - . 1
.تسا نکمم  مه  عوضوم  هب  تافتلا  مدع  تروص  رد  یتح 
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((1) «.) هب نامیإلا  یلإ  دابعلا  اوعدت  لسرلا  هللا  ثعب  ّمث 

ثوعبم ار  ایبنا  سپـس  ار ، دوحج  هب  يرفک  هن  و  دنتخانـش ، یم  ار  یتعیرـش  هب  نامیا  هن  ...دـیرفایب  ار  اـه  ناـسنا  همه  یلاـعت  دـنوادخ 
.دنناوخ ارف  وا  هب  نامیا  هب  ار  ناگدنب  دومرف 

: دیامرف حر ؟ ؟ قودص خیش  و 

یلإ رظنو  لقعو  ربک  یّتح  هدشریو  هیدهی  ًادحأ  ری  ملو  ضرألا  نم  هالف  یف  دلو  ًالجر  ّنأ  ول  لوقی : مالکلا  لهأ  ضعب  تعمـس  دـق  »
.ًاثدحمو ًاعناص  امهل  ّنأ  یلع  کلذ  ّهلدل  ضرألاو  ءامسلا 

ّالإ لجرلا  کلذ  نوکی  ناکل ال  کلذ  ناک  ولو  نوکی ، ناک  فیک  ناک  ول  نأ  نکی  مل  امب  رابخإ  وهو  نکی  مل  ءیـش  اذه  ّنإ  تلقف :
...هسفن یلع  هرکذ  یلاعت  هللا  هّجح 

یِّنِإ ِمْوَق  ای  َلاق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف  : > هلوقو سمـشلا ، یلإ  ّمث  رمقلا ، یلإ  ّمث  هرهزلا ، یلإ  هرظنب  مالـسلا  هیلع  لـیلخلا  میهاربإ  لالدتـسا  اـّمأو 
ّزع هلوق  کلذو  هاّیإ  ّلجو  ّزع  هللا  ماهلإب  هلوق  عیمج  ناکو  ًالـسرم  ًاثوعبم  ًاـمهلم  ًاـّیبن  ناـک  مالـسلا  هیلع  ّهنإـف  َنوُکرـُشت > اَّمِم  يرب ٌء 

((2) < «.) ِهِمْوَق یلَع  َمیِهاربِإ  اهانیَتآ  اُنتَّجُح  َْکِلتَو  : > ّلجو

داشرا تیاده و  ار  وا  هک  دنیبن  مه  ار  يدـحا  دـیایب و  ایند  هب  ینابایب  رد  یناسنا  رگا  دـنتفگ : یم  هک  مدینـش  مالک  لها  زا  یـضعب  زا 
ار نامـسآ  نیمز و  هک  دـنک  نیا  رب  تلالد  ار  وا  رظن  رکف و  نیا  دـنک ، نیمز  نامـسآ و  هب  رظن  دوش و  لقاع  گرزب و  هکنیا  ات  دـنک ،

.تسه یثدحم  عناص و 

و هدـشن ، تفای  هک  تسا  يزیچ  یگنوگچ  زا  ساسا  یب  نداد  ربخ  و  هدـشن ، ادـیپ  زگره  هک  تسا  يزیچ  نیا  اـنامه  میوگ : نم  سپ 
!! دوب یم  هنوگ  نیا  دش  یم  تفای  رگا 

شیوخ رب  یلاعت  يادخ  تجح  زج  ناسنا  نآ  دشاب ، يزیچ  نینچ  رگا 

540 ص :

.212  / 69 راونألا ، راحب  417 ؛  / 2 یفاک ، - . 1
.288 دیحوتلا ، - . 2
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.دوب دهاوخن 

دندرک بورغ  نوچ  : » دومرف هک  دیـشروخ  هب  سپـس  هام و  هب  سپـس  هرهز  هب  شندرک  رظن  ماگنه  رد  لـیلخ  میهاربا  لالدتـسا  اـما  و 
و دوب ، لوسر  ثوعبم و  هدـش و  ماـهلا  یبن  وا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  مرازیب » دـیزرو  یم  كرـش  امـش  هچ  نآ  زا  نم  موق  يا  دومرف :

شموق لباقم  رد  میهاربا  هب  هک  دوب  ام  تجح  نآ  و  : » دـیامرف یلاعت  يراب  اذـل  دوب ، وا  هب  لج  زع و  يادـخ  ماهلا  هب  وا  نانخـس  ماـمت 
«. میداد

: دیوگ حر ؟ ؟ ینارحب مشاه  دّیس  زین  و 

.لالدتسالاب هتباث  اّهنأ  یلإ  مهضعبو  هّیرورض ، هّیرطف  هللا  هفرعم  ّنأ  یلإ  بهذ  ءاملعلا  ضعب  ّنأ  خألا  اهّیأ  ملعاو  »

.امهنیب امو  امهیف  امو  ضرألاو  ءامسلا  نم  هبوصنملا  تایآلا  یهو  ًاّینادجو ، اهلیلد  ناک  نإو  لالدتسالاب  هتباث  اّهنإف  یناثلا ، حیحـصلاو 
((1) «.) هفشکنم هرینم  هحضاو  هنّیب  هلالد  هدوجو  یلع  ّهلاد  تاسوسحملا  عیمجو  تادهاشملا  عیمج  ّنإف 

نآ هک  دنا  هتفگ  رگید  یخرب  و  تسا ، لالدتـسا  هب  زاین  نودب  يرطف و  دنوادخ  تفرعم  هک  دنا  هتفگ  املع  زا  یـضعب  هک  ردارب  نادب 
تسا لالدتسا  هار  زا  طقف 

نیمز و بوصنم  تاـیآ  ناـمه  هک  تسا  ینادـجو  نشور و  شلیلد  هچرگا  و  تسا ، لالدتـسا  هب  تباـث  نآ  هک  تسا  نیا  حیحـص  و 
راکـشآ حضاو و  نشور و  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  سح  هدهاشم و  هچنآ  عیمج  هک  ارچ  دـشاب ، یم  اه  نآ  نیب  تادوجوم  و  نامـسآ ،

«. دنیوا دوجو  رب  هاوگ 

رصاعم نایدوجو  تدحو  ریاس  یناهفصا و  يدهم  يازریم  بتکم  دنس 

داتسا و ناونع  تحت  هک  نیا  ول  و  يدارم _  دیرم و  ّصاخ  طباور  بتارم و  اههلسلس و  ظفح  هک  تسین  یکش 
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تایرورـض فالخ  مه ، هلأـسم  نیا  و  تسا ، هفوصتم  مارم  ملـسم  يرورـض و  لوصا  زا   (1) تازاجا تیاعر  موزل  و  دـشاب _  درگاش 
، هدرک يوریپ  تسردان  هیور  نیا  زا  یناهفـصا  يازریم  بتکم  مه  زاب  لاح  نیا  اب  .دـشابیم  مهع ؟ ؟ تیب لـها  بتکم  مالـسا و  یناـبم 
ملاع ال رد  نافرع ، هفـسلف و  زا  ندـنادرگ  يور  زا  سپ  یناهفـصا  يدـهم  ازریم  دوش  یم  اعّدا  مه  ناشیا  بتکم  رد  یهاگ  هک  نانچ 
رب هک  نیا  بلاـج  .تسا و  هدوـمن  یم  فراـعم  بسک  وا  زا  و  هدیـسر ، یم  یعمج  ملع  بحاـص  ماـن  هب  یـصخش  تمدـخ  هب  يرکف 

يافرع داتـسا  زج  زین ، بتکم  نیا  هلـسلس  رـس  داتـسا و  تسا ، هدـش  نایب  يرـس  يزمر و  روط  هب  تاریرقت ، باـتک  رد  هچ  نآ  ساـسا 
ياعّدا تّدـش  هب  ازریم  هک  اه  ناـمه  .تسین  يرگید  سک  هیوهلا ) كوکـشم  ماـنمگ و  ییـالوج   ) رـصاعم نارود  يدوجو  تدـحو 

هک قیاقحلا _ " قئارط   " باتک رد  هک  نانچ  .تسا  هدـیزرو  یم  دـیکأت  نانآ  فارحنا  نـالطب و  رب  و  هتـشاد ، ار  اـه  نآ  اـب  تفلاـخم 
باطقا خیاشم و  لاح  حرش  و  یهللا ، تمعن  هاش  نایفوص  هقیرط  نایب  رد  و  دشاب ، یم  يزاریـش  یهللا  تمعن  هاش  یلع  تمحر  فیلأت 

: میناوخ یم  بابللا " بل   " باتک رد  زین  و  تسا _  هدش  هتشاگن  هیفوص 

ّتیعجرم اضق و  سیردت و  زا  هّماع  روما  يدـصت  هب  ...يرتشوش  یلع  دیـس  اقآ  ...رتشوش  رد  شیپ  لاس  دـص  کی  زا  زواجتم  دودـح 
...تسا يا _  هدنفاب  ییالوج _  صخش  دنیب  یم  دنک  یم  زاب  ار  رد  ...دنز  یم  ار  لزنم  رد  یـسک  ناهگان  زور  کی  .هتـشاد  لاغتـشا 

رد نآ  هلابق  تسا و  یمیتی  لفط  هب  قلعتم  کلم  ...تسین  حیحـص  ...دوهـش  يوعد  قبط  دـیا  هدومن  هک  ار  یمکح  نـالف  دـیوگ : یم 
امش هک  یهار  نیا  .تسا  نفد  لحم  نالف 
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ددـص رد  تفگ ؟ ینخـس  هچ  دوـب و  هک  درم  نیا  دور  یم  ورف  رکف  رد  هللا  تـیآ  .دور  یم  ...تـسین و  حیحـص  دـیا  هـتفرگ  شیپ  رد 
.دنا هدوب  روز  دهاش  نالف ، تیکلم  رب  دوهـش  تسا و  نوفدم  میتی  کلم  هلابق  لحم ، نامه  رد  هک  دوش  یم  مولعم  .دیآ  یمرب  قیقحت 

رد .دیور و  یم  امش  هک  تسین  نیا  هار  يرتشوش ، یلع  دیس  اقآ  دیوگ : یم  دنز  یم  رد  الوج  ...دعب  بش  ...دسرت  یم  دوخ  رب  رایسب 
زا سپ  دیهد و  ماجنا  ما  هتفگ  امش  هب  هک  ار  یفیاظو  دیوش و  فرشم  فرشا  فجن  هب  ...دیوشن  لطعم  دیوگ : یم  الوج  ...موس  بش 
یم فرـشا  فجن  دراو  هک  يا  هلهو  نیلوا  رد  ...يرتشوش  موحرم  ...دیـشاب  نم  راظتنا  هب  فرـشا  فجن  مالـسلا  يداو  رد  هاـم  شش 

دـیدرگ و رـضاح  شربارب  رد  هدیـشوج و  نیمز  زا  ییوگ  هک  دـنیب  یم  ار  ـالوج  درم  باـتفآ  عولط  ماـگنه  مالـسلا  يداو  رد  دـنوش ،
نایب لباق  هک  یماقم  هجرد و  هب  دنسر  یم  ات  دننک  یم  لمع  الوج  تاروتـسد  قبط  ...يرتشوش  موحرم  .دش  ناهنپ  هداد و  یتاروتـسد 
دیـس اقآ  موحرم  بتکم  نادرگاش  زا  يزیربت  یـضاق  اقآ  یلع  ازریم  جاـح  موحرم  لیدـب  یب  فراـع  راوگرزب  داتـسا  ...تسین  رکذ  و 

یلقنیسح الم  دنوخآ  نادرگاش  يراهب  دمحم  خیـش  جاح  يزیربت و  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  جاح  ناشیا و  هک  دنتـسه  ییالبرک  دمحا 
نآ هب  هرخالاب  هک  ام  دـیتاسا  هلـسلس  تسا  نیا  .دـنا  هدوب  الوج  ناتـساد  بحاص  مه  وا  يرتشوش و  یلع  دیـس  درگاش  وا  ینادـمه و 

(1) .تسین مولعم  چیه  ...هتشاد  طابترا  اجک  هب  هدوب و  یسک  هچ  الوج  درم  نآ  یلو  دوش ، یم  یهتنم  الوج  صخش 

هب یهقف  رصتخم  یعرف و  هلأسم  کی  رد  یتح  اهقف  هک  ییاج  دیآ ! یم  تفگش  هب  سانـشان  یـصخش  هب  ناشیا  دامتعا  زا  ناسنا  ًاعقاو 
عورف لوصا و  مامت  هک  یبلطم  رد  یناهفـصا  يازریم  ناوریپ  اـفرع و  هفـسالف و  هنوگچ  دـننک ، یمن  داـمتعا  لوهجم  صخـش  تیاور 

هب هک  دنهد  یم  رارق  یسک  تاروتسد  يارجا  هب  فظوم  ار  دوخ  دهد  یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  ناشیا  ترخآ  ایند و  رما  نید و 
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هک يربخ  ساسا  رب  مه  نآ  .تسا  هتشاد  طابترا  ییاهورین  هچ  اب  ای  هدوب ، یـسک  هچ  تسین  مولعم  الـصا  دننک  یم  فارتعا  تحارص 
؟ یعقاو ای  تسا  هدوب  یگتخاس  دنـس  نآ  اـیآ  هک  تسین  مولعم  الـصا  زین  و  دـیوگب ! ار  نآ  دـننام  تسا  نکمم  ینید  یب  ضاـترم  ره 
هب ناناملسم  مالسا و  یعطق  ّتنس  هریس و  هکنیا  هچ  تسا ، مالسا  نید  ترورض  اب  فلاخم  یفانم و  الوج  شور  نیا  هک  تسا  نشور 

.دراد هتشاد و  نایرج  دوهش  تداهش  يانبم  رب  مکح  رب  هتسویپ  روط 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  یعقاو  ریغ  ناتساد  یناهفصا و  يازریم 

: دنا یعّدم  يو  هرابرد  یناهفصا  يازریم  ناوریپ  یخرب 

هک دنا  هدرک  باختنا  ار  وا  ترـضح  دـنا ؛ هدومرف  یّلجت  وا  رب  دـنا ؛ هدیـسوب  ار  وا  نابل  دـنا ؛ هتـشاد  صاخ  يرظن  وا  هب  شترـضح  ... 
رد حلاص  دوه و  ربق  رـس  رب  يرادیب  رد  ترـضح  .دوب  هدش  ترـضح  هب  لّسوتم  ...دنک  شخپ  ار  ناشمولع  دوشب و  ناشمولع  لّمحتم 

...تسا هدوب  یمدآ  نینچ  نیا  گرزب  نآ  .دندنایامن  وا  هب  ار  هار  و  دـندرک ، یّلجت  وا  رب  دـندش و  امرف  فیرـشت  فجن  مالـسلا  يداو 
هدش هتشون  ریز  تارابع  نآ  رب  ینارون  یطخ  اب  هک  گنر  زبس  يراون  .دندرک  یّلجت  وا  رب  ناشیا  و  دش ، ترـضح  هب  لّسوتم  ماجنارس 

نب هّجح  اـنأو  هللا  ینماـقأ  دـقو  اـنراکنإل ." قواـسم  تیبـلا  لـهأ  اـنقیرط  ریغ  نم  فراـعملا  بلط  : " دوب ناـشکرابم  هنیـس  ولج  دوـب ،
(1) .نسحلا

: اریز تسا  شودخم  يددعتم  تاهج  زا  قوف  ناتساد 

حیرصت تسا  هدش  هشیلک  يو  ناوریپ  طسوت  يدهلا  باوبا  باتک  نایاپ  رد  هک  وا  دوخ  هتشون  تسد  دانتـسا  هب  یناهفـصا  يازریم  ( 1
هدوب هقرو  کی  ندید  و  مالـسلا ، يداو  رد  هن  تسا  هدوب  هرجح  رد  و  يرادیب ، هن  تسا  هدوب  باوخ  رد  دش  نایب  هچ  نآ  هک  دنک  یم 

.مالسلا هیلع  رصع  ماما  هن  تسا 
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بلط : " تسا هدوب  نینچ  ترابع  هک  دـسیون  یم  دوخ  ملق  هب  ازریم  اریز  تسا ، هدـش  فیرحت  ترـضح  هب  بوسنم  تراـبع  لـصا  ( 2
". انراکنال  " هن مهراکنال !" قواسم  تیبلا  لها  انریغ  نم  فراعملا 

نب هجح  هن  نسحلا ، نبا  هجحلا  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  حیحص  هک  ارچ  دشاب ، یم  یبرع  دعاوق  فالخ  رب  طلغ و  ترـضح ، مان  ( 3
.بلطم نآ  ياضما  هن  تسا  هدوب  هقرو  تشپ  رد  مان  نیا  و  نسحلا !

هدـش فذـح  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ياضما  تباتک و  رد  نبا "  " لـصو هزمه  هک  تسا  نیا  تیبرع  دـعاوق  تهج  زا  رگید  طـلغ  ( 4
.تسا

مه دوخ  نافلاخم  هب  یتح  ار  یبلطم  نینچ  اهراب  مهع ؟ ؟ موصعم ناماما  هکلب  دـنک  یمن  تابثا  ار  یتلیـضف  چـیه  روکذـم  تراـبع  ( 5
.دنا هدومرف  تجح  مامتا  ناشیا  اب  دنا و  هدومرف 

اه و لاس  اه  نآ  شخپ  لمحت و  اعطق  هک  تسا  هدوب  تایاور  رابخا و  بتک  هب  هعجارم  هار  زا  مهع ؟ ؟ تیب لـها  مولع  لّـمحت  رگا  ( 6
یـساسا هچ  رب  سپ  تسا ، هدوب  ...و  هسلخ  دـیرجت و  دوهـش و  فشک و  هار  زا  رگا  و  تسا ، هتفاـی  ماـجنا  ازریم  دوـجو  زا  لـبق  اـهراب 

!؟ دننک یم  هزرابم  تفلاخم و  افرع  هیفوص و  هیخیش و  اب  نایاقآ 

یمن یتوافت  چـیه  و  دراد ، مهع ؟ ؟ نیموصعم هب  صاصتخا  هک  تخاس  یتاماقم  موصعم  ریغ  دارفا  يارب  دـیابن  زگره  یلک  روط  هب  ( 9
ای هزاجا ، سفن و  بحاص  ای  یعمج ، ملع  بحاص  ای  یلک ، ملع  ياراد  ای  ریپ ، ای  داتـسا ، ای  دشرم ، ای  دراذگب  بطق  ار  وا  مان  هک  دـنک 

...ای یفوص ، هیقف  ای  ینّابر ، فراع  ای  یخزرب ، مشچ  ياراد  ای  لماک ، ناسنا  ای  ، عبار نکر 
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!؟ ینامسآ ياه  سرد  ای  ینیمز ، ياه  هشیدنا  مهدزون : لصف 

هراشا

هک تسا  نیا  دـننام  داعم ، أدـبم و  لئاسم  تفایرد  رد  دوخ  هشیدـنا  هب  وا  دادبتـسا  و  یحو ، بتکم  ياه  سرد  زا  رـشب  نتفاـترب  يور 
شوخ لد  شیوخ  لایخ  مهو و  هناکدوک  ياه  هتفاـب  ساـسا  رب  دوخ  لـئاسم  ّلـح  هب  و  هتخیرگ ، یـضایر  سرد  سـالک  زا  كدوک 

بتاکم لاح  هب  ات  اما  تسا ، نکمم  مه  داتـسا  نودـب  یهاـگ  كدوک ، يارب  یـسرد  لـئاسم  حیحـص  ّلـح  هک  تواـفت  نیا  اـب  دراد ،
داعم أدبم و  لئاسم  رد  یحیحـص  تفرعم  هب  یهلا  ناربهر  تیاده  نودـب  هک  دـنا  هدادـن  ناشن  ملاع  برغ  قرـش و  رد  رـشب  يداقتعا 

.دنشاب هتفای  تسد 

هدـنز و بهذـم  اهنت  هک  مهع _ ؟ ؟ تیب لـها  ناوریپ  عیـشت و  بتکم  تیناـقح  رب  راوتـسا  نشور و  لـیلد  نارازه  زا  یکی  دوخ  نیا  و 
.دشاب یم  يرشب  یتدیقع  بتاکم  هدش و  فیرحت  بهاذم  نایدا و  یمامت  لباقم  رد  تسا  ناهج  یمامت  رد  فیرحت  زا  نوصم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

نم هنّیبب  انثّدح  اّنکلو  انلبق ، ناک  نم  ّلض  امک  انللض  انیأرب  انثّدح  ول  ّانإ 

547 ص :
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(1) .انل هنّیبف  ؟ص ؟ هّیبنل اهنّیب  اّنبر 

.میدش یم  هارمگ  دندش  هارمگ  ام  زا  لبق  هک  یناسک  دننام  میتفگ ، یم  نخس  دوخ  هشیدنا  رظن و  ساسا  رب  رگا  ام 

نایب ام  يارب  ار  نآ  ترضح  نآ  و  هتشاد ، نایب  دوخ  ؟ص ؟ ربمایپ يارب  نامراگدرورپ  هک  تسا  ینشور  نایب  ساسا  رب  ام  نخـس  نکل 
.دنا هدومرف 

داتـسا هتفگ  هب  دـّبعتم  دـنک ، یم  كرد  دـمهف و  یم  داتـسا  ییامنهار  اب  ار  دوخ  یـضایر  لئاسم  هک  يزومآ  شناد  تسناد  دـیاب  مه 
.تسا اوران  اطخ و  نتسب  وا  رب  دّبعت  دیلقت و  ماهّتا  تسین و 

یناهرب مولع  ناتـسبد  هب  اـهنت  ار  لـقع  زومآ  شناد  و  تسا _  تماـما  یحو و  بتکم  تیادـه  هب  کـسمتم  هک  مه  یناـسنا  هکناـنچ 
نیرتارف دنناشک ،  یم  دوخ  هار  هب  زین  ار  نارگید  دنماهوا و  ریـسا  دوخ  هک  ینامّلعم  سرد  سالک  هب  هن  دتـسرف  یم  ینامـسآ  نامّلعم 

اب تسردان  تالایخ  ماهوا و  طلخ  زا  و  هدرک ، ذـخا  دـیامرف  یم  هماقا  یحو  بتکم  هک  یناهرب  قطنم و  زا  ار  یهلا  فراـعم  تاـجرد 
كدنا و رایـسب  ردنا  كاخ  هب  ِناشیدنادوخ  هب  تبـسن  وا  هابتـشا  اطخ و  هنماد  .هدـنام  ناما  رد  زین  تسا  ناهرب  لقع و  ياضتقم  هچنآ 

.دوب دهاوخ  روذعم  زین  كدنا  رادقم  نیمه  رد  یسرباسح ، ماگنه  هب  و  هدوب ، یحو  بتکم  میلاعت  تفایرد  رد  اطخ  هب  رصحنم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

، ّینّابر ملاع  نم  ّالإ  ملع  الو  دـقتعی ، لقعلاب  مّلعتلاو  مّلعتلاب ، ملعلاو  ملعلاب ، هعاطلاو  هعاطلاب ، اـّلإ  هاـجن  ـالو  هّللا ،  هعاـطل  قلخلا  بصن 
(2) .لقعلاب ملاعلا  هفرعمو 

548 ص :

.172  / 2 راونألا ، راحب  299 ؛ تاجردلا ، رئاصب  - . 1
.138  / 1 راونألا ، راحب  387 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 2
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، تسا نتخومآ  هب  ملع  و  تسا ، ملع  هار  زا  اهنت  تعاط  و  تعاط ، هب  زج  دشابن  یتاجن  و  دنا ، هدش  هدیرفآ  دنوادخ  تعاط  يارب  قلخ 
.تسا لقع  يربهار  هب  ملاع  تفرعم  و  یهلا ، تجح  ینّابر و  ملاع  زا  رگم  تسین  ملع  و  دوش ، یم  هدیمهف  لقع  هطساو  هب  نتخومآ  و 

: دنیامرف یم  و 

(1) .ّهلدألاب هتّیبوبر  یلع  مّهلدو  نایبلاب  مهیلإ  یضفأو  لوقعلاب ، ججحلا  سانلل  لمکأ  ّزعو  ّلج  هّللا  ّنإ 

هب ار  ناشیا  ّهلدا  هطـساو  هب  و  هدومرف ، راومه  ار  نانآ  هار  ْنایب  اب  و  هدومن ، مامت  لوقع  هطـساو  هب  ناگدنب  يارب  ار  اه  تجح  دنوادخ 
.تسا هدومن  هار  شیوخ  تیبوبر 

نیا ياج  مه  زاب  مینک ، رظن  فرص  دوش  یم  نافاب  هفسلف  ناشیدنادوخ و  ریگ  ندرگ  ترورض  هب  هک  ییاه  تلالض  یمامت  زا  ام  رگا 
یم یلیلد  هچ  هب  ایآ  تسا  هتـشاد  ینازرا  رـشب  هب  ار  ینامـسآ  نامّلعم  دوجو  تمعن  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  دوجو  اـب  هک : تسه  لاؤس 

تخادرپ یناسک  ياه  هشیدنا  هدیرفآدوخ و  راکفا  جـیورت  مّلعت و  میلعت و  هب  و  هدرک ، یـساپسان  فرگـش  تمعن  نیا  لباقم  رد  ناوت 
يا یناعم  هب  ار  نانآ  ياه  هشیدنا  ناوارف  ياه  تمحز  لمحت  اب  دیاب  و  دنا ، هدوب  طابترا  یب  مهع ؟ ؟ موصعم ناماما  ایبنا و  اب  اعطق  هک 

؟ دینابسچ یحو  بتکم  ینامسآ  میلاعت  هب  ار  نآ  سپس  و  دنادرگرب ، تسا  ناشیا  دوخ  حیرص  تاملک  فالخ  رب  هک 

549 ص :

.132  / 1 راونألا ، راحب  384 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 1
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(1) .هنم یتؤی  يذلا  هجولاو  هلیبسو  هطارصو  هباوبأ  انلعج  نکلو  هسفن ، دابعلا  فّرعل  ءاش  ول  هّللا  ّنإ 

هب نآ  تهج  زا  اـهنت  هک  تسا  هداد  رارق  ییاـه  هار  باوبا و  ار  اـم  نکل  و  دناسانـش ، یم  ناگدـنب  هب  ار  دوخ  تساوـخ  یم  ادـخ  رگا 
.دوش یم  هتفر  دنوادخ  يوس 

: دیوگ یم  بوقعی  نب  سنوی 

هرظانمل تئج  دقو  ضئارفو  هقفو  مالک  بحاص  لجر  ّینإ  لاقف : ماشلا  لهأ  نم  لجر  هیلع  دروف  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دنع  تنک 
ص؟ ؟  هّللا لوسر  مالک  نم  لاقف : كدنع ؟ نم  وأ  ص ؟ ؟  هّللا لوسر  مالک  نم  کمالک  مالـسلا : هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاقف  .کباحـصأ 
ال، لاق : كربخی ؟ هّللا  نع  یحولا  تعمسف  لاق : ال ، لاق : هّللا .  لوسر  کیرـش  اذإ  تنأف  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاقف  .يدنع  نم  و 

.ال لاق : ؟ص ؟؟ هّللا لوسر  هعاط  بجت  امک  کتعاط  بجتف  لاق :

(2) .مّلکتی نأ  لبق  هسفن  مصخ  دق  اذه  بوقعی ، نب  سنوی  ای  لاقف : ّیلإ  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  تفتلاف 

مشاب و یم  ضئارف  هقف و  مالک و  بحاص  یـصخش  نم  تفگ : دش و  دراو  ماش  لها  زا  يدرم  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن 
شیپ زا  هکنیا  ای  تسا  ربمایپ  مالک  زا  وت  مالک  ایآ  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .منک  هرظانم  امش  باحـصا  اب  ات  ما  هدمآ  کنیا 

کیرـش وت  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .مدوخ  شیپ  زا  مه  و  تسا ، ربماـیپ  مـالک  زا  مه  تفگ : ییوـگ ؟ یم  نخـس  دوـخ 
ترـضح .هن  تفگ : تسا ؟ هدیـسر  یهاگآ  یحو و  وت  هب  دـنوادخ  فرط  زا  سپ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .هن  تفگ : يربماـیپ !؟

دـندرک و نم  هب  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد  .هن  تفگ : تسا ؟ بجاو  ربمایپ  تعاطا  دـننام  وت  تعاطا  اـیآ  سپ  دـندومرف :
.دومن موکحم  ار  دوخ  دیوگب  نخس  هکنیا  زا  لبق  هک  تسا  یصخش  نیا  بوقعی ، نبا  سنوی  يا  دندومرف :

550 ص :

.یفاک زا  ، 59  / 1 هادهلا ، تابثإ  - . 1
.171  / 1 یفاک ، - . 2
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هّجح الف  ملعی ، نم  یلع  هّجح  ملعی  نمل ال  سیل  لجرلا  اهّیأ  ...نقیتست  امل ال  زجع  ّنظلا...قیدـنزلل  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  وبأ  لاق  ... 
(1) .ًادبأ هّللا  یف  ّکشن  ّانإف ال  یّنع  مّهفت  .رصم  لهأ  اخأ  ای  .ملاعلا  یلع  لهاجلل 

، درم يا  ...يرادن  نیقی  نآ  هب  هک  هچنآ  هب  تبسن  تسا  یناوتان  زجع و  نامگ ، نظ و  دندومرف : قیدنز  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ... 
یتجح چیه  ملاع  صخـش  لباقم  رد  ار  لهاج  صخـش  سپ  دـشابن ، یتجح  دـناد  یم  هک  یـسک  لباقم  رد  دـناد ، یمن  هک  ار  یـسک 

.مینک یمن  کش  دنوادخ  رد  زگره  ام  اریز  مهفب ، ریگب و  نم  زا  يرصم ، ردارب  يا  .تسین 

نامگ مه  زاب  دننیب ، یم  ار  داعم  أدبم و  یتفرعم  لئاسم  نیرت  یهیدـب  رد  يرـشب  رکف  ياه  تلالـض  هکنیا  اب  یخرب  تسا  نیا  بیجع 
هب يزاین  چـیه  يدـیحوت  فراعم  هب  ندیـسر  رد  و  درک ، عوجر  ینامـسآ  نامّلعم  هب  دـیاب  نید  ماکحا  عورف و  رد  اهنت  هک  دـننک  یم 

(2) !! تسین نایم  رد  ناشیا 

: دیوگ نمحرلادبع  نب  سنوی 

تیب لهأ  كرت  نمو  کله ، هیأرب  رظن  نم  ًاعدتبم  ّننوکت  ال  سنوی ، ای  لاقف : هّللا ؟  دّـحوأ  امب  مالـسلا : هیلع  لّوألا  نسحلا  یبأل  تلق 
(3) .رفک هّیبن  لوقو  هّللا  باتک  كرت  نمو  ّلض ، هّیبن 

: دندومرف مبایب ؟ هنوگچ  ار  یهلا  دیحوت  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب 

551 ص :

.295  _ 294 دیحوتلا ، - . 1
لقعلا هب  ّلقتـسی  اّمم  ّهنإف  هّوبنلا ، ناـیب  یلإ  هیف  عجری  اّـمم  سیل  ءاکرـشلا  یفنو  دـیحوتلا  ّنإ  تسا : هدـمآ  نازیملا "  " ریـسفت رد  - . 2
عرـشو دحاو  يوتـسم  یلع  دیحوتلا  رمأ  یف  ءایبنألاو  مه  لب  عابّتالا ، ههج  نم  سانلا  یلع  ًالـضف  هّدـعل  ینعم  الف  هرطفلا ، هب  یـضقتو 

، نازیملا ریسفت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ،  ) .ءایبنألا عابّتا  مدعل  ال  هرطفلا ، ءادنل  مهتباجإ  مدعل  اورفک  اّمنإف  دیحوتلاب  اورفک  ولو  ءاوس ،
(. 123  / 11

.56  / 1 یفاک ، - . 3
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كاله درگنب  شیوخ  رظن  ساسا  رب  سک  ره  نزم ، ماگ  دوخ  ياپ  اب  هار  نیا  رد  شابم و  راذگ  تعدب  یسانشادخ  دیحوت و  ملع  رد 
رفاک دهناو  ار  شلوسر  راتفگ  ادخ و  باتک  سک  ره  و  دش ، دهاوخ  هارمگ  دراذگاو  ار  شربمایپ  تیب  لها  سک  ره  و  دش ، دـهاوخ 

.دش دهاوخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) .انریغب اودتهی  مل  مهانکرت  نإو  انل ، اوبیجتسی  مل  مهانوعد  نإ  همیظع ، انیلع  سانلا  هّیلب 

.دنباین تیاده  ام  ریغ  هلیسو  هب  زگره  میراذگ  ناشیاو  رگا  و  دننکن ، نامتباجا  میناوخب  ناشیارف  رگا  مینامدرم ، راتفرگ  تخس  ام 

: دنیامرف یم  و 

فرعی اّمنإف  تیبلا  لهأ  اّنم  مامإلا  فرعی  الو  هّللا  فرعی  نمو ال  تیبلا ، لهأ  اّنم  همامإ  فرعو  هّللا  فرع  نم  هدـبعیو  هّللا  فرعی  اـّمنإ 
(2) .الاّلض هّللاو  اذکه  هّللا  ریغ  دبعیو 

هک یناسک  .دسانـشب و  تسا  نادناخ  ام  زا  هک  ار  یماما  دنوادخ و  هک  دـنک  یم  تدابع  دسانـش و  یم  ار  دـنوادخ  یـسک  اهنت  انامه 
هتخانـش ار  ادخ  ریغ  هناهارمگ  دنوادخ _ هب  دنگوس   _ هک تسین  نیا  زج  دنـسانش ، یمن  تسا  تیب  لها  ام  زا  هک  ار  یماما  دنوادخ و 

.دننک یم  تدابع  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3)  . هّللا فرع  ام  نحن  ول ال 

.دش یمن  هتخانش  زگره  دنوادخ  میدوبن ، ام  رگا 

: دنیامرف یم  و 

552 ص :

.288  / 46 راونألا ، راحب  609 ؛ ؟ق ،؟ قودص یلاما  - . 1
.هیلإ درلاو  مامالإ  هفرعم  باب  یفاک ، - . 2

.273  / 3 راونألا ، راحب  151 290 ؛ دیحوتلا ، 144 ؛  / 1 یفاک ، - . 3
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(1) .انریغ هورعب  کّسمتم  وه  انتعیش و  نم  هنأ  معز  نم  بذک 

.دشاب کسمتم  ام  ریغ  ناماد  هب  هک  یلاح  رد  دنادب ، ام  نایعیش  زا  ار  دوخ  هک  یسک  دیوگ  یم  غورد 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  و 

.مهتانامأ اوناخو  هلوسرو  هّللا  اوناخ  نیذلا  نینئاخلا  نع  کنید  تذخأ  مهتیّدعت  نإ  ّکنإف  انتعیـش ، ریغ  نع  کنید  ملاعم  ّنذـخأت  ال 
یتنعلو هرربلا ، مارکلا  یئابآ  هنعلو  هتکئالمو  هلوسر  هنعلو  هّللا  هنعل  مهیلعف  هولّدـبو ، هوفّرحف  هلالج  ّلج  هّللا  باـتک  یلع  اونمتؤا  مّهنإ 

(2) .همایقلا موی  یلإ  یتعیش  هنعلو 

هب هک  يا  هتفرگ  یناـسک  زا  ار  دوخ  نید  يرذـگب ، ناـشیا  زا  وت  رگا  هک  ارچ  ریگم ، اـم  نایعیـش  ریغ  زا  ار  شیوخ  نید  ملاـعم  زگره 
ار نآ  يانعم  یلو  دندش  هدرمش  نیما  هلالج  لج  دنوادخ  باتک  رب  ناشیا  .دنا  هدرک  تنایخ  یهلا  ياه  تناما  شربمایپ و  دنوادخ و 

نایعیـش نم و  تنعل  نم و  راوگرزب  ناردپ  تنعل  وا و  ناگتـشرف  دـنوادخ و  تنعل  تمایق  زور  ات  سپ  دـنداد ، رییغت  هدرک و  فیرحت 
.داب ناشیا  رب  نم 

 _ يداقتعا لوصا  یهیدب  نشور و  لئاسم  رد  هک  يراکشآ  نشور و  ياه  تلالـض  هب  هجوت  اب  زین  و  صوصن ، نیا  هب  هجوت  اب  يرآ ،
يایلوا ياهدومنهر  زا  رود  نازاس  بتکم  یماـمت  ریگ  ندرگ  ...و _  ملاـع  تییلزا  دوجو و  تدـحو  هیبشت و  ربج و  هب  داـقتعا  دـننام 

تاداقتعا لوصا  رد  هدوب ، یحو  بتکم  هب  دنمزاین  نید  عورف  رد  اهنت  دنک  لایخ  یسک  هک  تسا  تفگش  یسب  تسا ، هدش  ینامـسآ 
نوطالفا و وطسرا و  هب  عوجر  كانرطخ  هار  نیا  ندومیپ  رد  و  درادن !! ینامسآ  نامّلعم  هب  يزاین  چیه  شیوخ 

553 ص :

.هعیشلا تافص  زا  ، 98  / 2 راونألا ، راحب  - . 1
.یّشک زا  ، 82  / 2 راونألا ، راحب  - . 2
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!! دنادب یکی  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  میلعت  سرد و  هسردم ي  هب  عوجر  اب  ار  ناشیا  دننام 

فوسلیف هن  تسا ، ماما  مالسلا  هیلع  ماما 

توـبن و نادـناخ  وا ، ملع  نداـعم  یهلا و  یحو  ياـیلوا  هب  صاـصتخا  اـهنت  یقیقح  دـیحوت  تفرعم  مینیب  یم  هک  تسا  نـینچ  نـیا  و 
هک تسا  یناهرب  اهنت  حیحص  ِناهرب  یهلا  فراعم  رد  .ددرگ  یمن  هتخانش  ناشیا  قیرط  زا  زج  لاعتم  دنوادخ  و  هتشاد ، مهع ؟ ؟ تماما

.دنا هدوبن  ناما  رد  مهو  لقع و  ماکحا  طلخ  زا  زگره  نارگید  دروم  نیا  رد  .دنا و  هدومرف  هماقا  مهع ؟ ؟ نیموصعم

: دنیامرف یم  نینمؤملا  ریما  هب  ص ؟ ؟  هّللا لوسر 

(1) .مکتفرعم لیبسب  ّالإ  هّللا  فرعی  ءافرع ال  كدعب  نم  ءایصوألاو  ّکنإ 

.دوش یمن  هتخانش  امش  تخانش  هار  زا  زج  دنوادخ  هک  دیتسه  یتفرعم  لها  تنانیشناج  وت و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(2) .سامترا یف  هرهد  لزی  مل  يأرلاب  هّللا  ناد  نم 

.دنام دهاوخ  یگتشگرس  تریح و  رد  رمع  مامت  دیوجب  دوخ  هشیدنا  رظن و  ساسا  رب  ار  دنوادخ  تفرعم  سک  ره 

: دنیامرف یم  و 

هطارـصو هباوبأ  انلعج  نکلو  هسفن ، دابعلا  فّرعل  ءاش  ول  هّللا  ّنإ  لاق : نأ  یلإ  انتفرعم ، لیبسب  اـّلإ  هّللا  فرعی  ـال  يذـلا  فارعـألا  نحن 
نم بهذو  ضعب ، یف  اهـضعب  غرفی  هردـک ، نویع  یلإ  ساـنلا  بهذ  ثیح  ءاوس  ـالو  لاـق : نأ  یلإ  هنم ، یتؤی  يذـلا  هجولاو  هلیبـسو 

اهل دافن  هیفاص ال  نویع  یلإ  انیلإ  بهذ 

554 ص :

.99  / 23 راونألا ، راحب  498 ؛ تاجردلا ، رئاصب  150 ؛  / 1 لاصخ ، - . 1
 . یفاک زا   ، 641 هادهلا ، تابثإ  - . 2

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 597 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_554_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15959/AKS BARNAMEH/#content_note_554_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .عاطقنا الو 

هب ار  نتـشیوخ  تساوخ  یم  دـنوادخ  رگا  ...دوش  یمن  هتخانـش  اـم  تخانـش  هار  زا  زج  دـنوادخ  هک  میتسه  یتخانـش  ياـه  هنییآ  اـم 
هب هک  ینامدرم  نیب  ....دوش  یم  هتفر  وا  يوس  هب  تهج  نآ  زا  اهنت  هک  تسا  هداد  رارق  یتهج  هار و  ار  ام  اما  دناسانـش  یم  شناگدـنب 

ییاراوگ بآ  ياهراس  همـشچ  ام و  يوس  هب  هک  یناسک  اب  دندروآ ، يور  دنزیمآ  یم  رگیدمه  رد  هک  یفیثک  بآ  ياه  يوج  يوس 
.تسا راکشآ  یتوافت  درادن  نایاپ  یمامت و  زگره  هک  دندروآ  يور 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) .یلاعتو كرابت  هّللا  باجح  دّمحمو  هّللا ،  دّحو  انبو  هّللا ،  فرع  انبو  هّللا ،  دبع  انب 

هدـننایامن لص ؟ ؟  دـمحم .دـش و  هتـسناد  اتکی  هناگی و  ام  هطـساو  هب  .دـش و  هتخانـش  ام  هطـساو  هب  و  تدابع ، ام  هطـساو  هب  دـنوادخ 
.دشاب یم  دنوادخ  تخانش 

: دنیامرف یم  و 

(3) .ًالیلد کسفنل  بلطاف  ضرألا ، قرطب  کنم  لهجأ  ءامسلا  قرطب  تنأو  ًالیلد ، هسفنل  بلطیف  خسارف  مکدحأ  جرخی  هزمح ، ابأ  ای 

زا نامسآ  ياه  هار  هب  تبسن  وت  هک  یلاح  رد  ددرگ ، یم  امنهار  لابند  هار  گنسرف  دنچ  ندومیپ  يارب  امـش  زا  کی  ره  هزمحابا ، يا 
.يوجب ییامنهار  نتشیوخ  يارب  سپ  يرت ، لهاج  نیمز  ياه  هار 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

555 ص :

 . یفاک زا  ، 59  / 1 هادهلا ، تابثإ  - . 1
.102  / 23 راونألا ، راحب  145 ؛  / 1 یفاک ، - . 2

.184 یفاک /  - . 3
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(1) .مئاهبلاک يرایح  متنک  هدلو  نم  ءایصوألاو  دّمحم  ول ال 

.دیدوب ناریح  نادرگرس و  تاناویح  دننامه  دندوبن ، دنیوا  كاپ  نادناخ  زا  هک  وا  يایصوا  و  ؟ص ؟ ادخ لوسر  رگا 

: میناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد  و 

مزاللاو قرام ، مکنع  بغارلاف  ...هدـیحوتل  ًاناکرأ  ...مکیـضرو  ...هناهربب  مکّـصخو  هادـهب ، مکّزعأ  هّللا ...  هفرعم  ّلاحم  یلع  مالـسلا 
.مکنع لبق  هدّحو  نمو  مکب ، ءدب  هّللا  دارأ  نم  کله ...، مکتأی  مل  نمو  یجن ، مکاتأ  نم  مکدنع ...، هناهربو  هرونو  ...قحال  مکل 

...هدومن صوصخم  شیوخ  ناهرب  هب  هتشاد و  یمارگ  شدوخ  تیاده  اب  ار  امش  دنوادخ  دنوادخ ...، تخانـش  ياه  هاگیاج  رب  مالس 
امـش اـب  دـنویپ  رد  سک  ره  و  هتفر ، نوریب  نید  زا  دـنادرگب  يور  امـش  زا  سک  ره  سپ  ...تسا  هداد  رارق  شیوخ  دـیحوت  ناـکرا  و 

تسسگ امش  زا  سک  ره  تفای و  تاجن  دمآ  امش  دزن  سک  ره  ...تسامـش  دزن  دنوادخ  ناهرب  رون و  ...تسا  نید  اب  دنویپ  رد  دشاب 
.تفریذپ امش  زا  اهنت  تفای  تسد  وا  دیحوت  هب  سک  ره  و  دومن ، عورش  امش  زا  درک  دصق  ار  دنوادخ  سک  ره  ...تشگ  كاله 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .هقلخ یلع  هّللا  جتحا  مهبو  هّللا ،  فرع  ام  مه  ولو ال  اهنم ، یتؤی  یتلا  هّللا  باوبأ  ءایصوألا 

رب تجح  ار  نانآ  دنوادخ  .دش  یمن  هتخانش  زگره  دنوادخ  دندوبن  ناشیا  رگا  و  دنتسه ، دنوادخ  تفرعم  هب  ندیسر  ياه  هار  ایـصوا 
.تسا هداد  رارق  شیوخ  قلخ  یمامت 

: دنیامرف یم  دوخ  نامز  فوسلیف  یباص  نارمع  اب  نخس  نمض  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

کلذو نوملعی ، ثیح ال  نم  ّقحلا  نع  اوّمصو  اومع  اوهات و  موقلا  ّنکلو 

556 ص :

.100  / 23 راونألا ، راحب  654 ؛ یسوط ، یلاما  249 ؛  / 1 عیارشلا ، للع  - . 1
.یفاک زا  ، 60  / 1، هادهلا تابثإ  - . 2
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بابلألا ووذ  ملع  دقو  هدوجوملا ، قیاقحلا  نم  یمعأ  ینعی : ًالیبَس > ُّلَضَأ  یمْعَأ َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  یف  َناک  ْنَم  َو   > هلوق
مل اهریغ  نود  هسفن  نع  هکاردإو  هدوجو  بلطو  هیأرب  کلذ  ملع  ذـخأ  نم  .انهاه  اـمب  اـّلإ  نوکی  ـال  كاـنه  اـم  یلع  لالدتـسالا  نأ 

(1) .نومهفیو نوملعیو  نولقعی  موق  دنع  هّصاخ  کلذ  ملع  لعج  هّللا  نأل  ًادعب  ّالإ  کلذ  ملع  نم  ددزی 

ره : " دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دندش و  گنگ  روک و  ناریح و  قح  يوجتسج  رد  دنمهف  یمن  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  نامدرم 
هک دنناد  یم  مهف  لها  دوب ، دهاوخ  رتروک  دوجوم  قیاقح  مهف  رد  ینعی  دوب " دـهاوخ  رتروک  ترخآ  رد  دـشاب  روک  اجنیا  رد  سک 

كاردا مهف و  و  دریگب ، دوخ  هشیدـنا  زا  ار  نآ  ملع  سک  ره  .دـیاشن و  تسا  اجنیا  رد  هچنآ  زا  زج  تسا  اجنآ  هچنآ  يارب  لالدتـسا 
تـسا هتـشاذگ  یهورگ  دزن  رد  اهنت  ار  نآ  ملع  دنوادخ  اریز  .دـیازفین  نآ  ملع  زا  شیوخ  يرود  رب  زج  دـیوجب ، دوخ  رظن  زا  ار  نآ 

.دنناد یم  دنمهف و  یم  هک 

: دنیامرف یم  زین  و 

نیمئاـقلا هناّزخو  هرمـأل  نیظفحتـسملاو  هّرـس  لـهأو  هلـسر  نم  هیلع  هعلّطا  نمو  هـّللا  ـالإ  کـلذ  فـیک  قـلخلا  نـم  دـحأ  فرعی  ـالو 
(2)، هتعیرشب

ار وا  نید  هک  وا  ملع  ناراد  هنازخ  رما و  ناظفاح  رـس و  لها  اـیبنا و  دـنوادخ و  رگم  تسا  هنوگچ  نآ  هک  دـناد  یمن  قلخ  زا  يدـحا 
.دننک یم  ظفح 

: دنیامرف یم  و 

مهـسفنأ هفـصب  یلاعت  هّللا  مهفـصو  یف  هملظلاب  هملظلا  نم  صالخلا  اوبلطو  اوّریحتو  اوهات  یّتح  بابلا  اذـه  یف  سانلا  فلتخا  اّمنإو 
نم اوبلط  اّملف  اوفلتخا ، املو  نیقیلاو  مهفلاب  اولاقل  مهتافـصب  نیقولخملا  اوفـصوو  هتافـصب  هّللا  اوفـصو  ولو  ًادـعب ، ّقحلا  نم  اودادزاـف 

هّللاو هیف  اوکبترا  هیف  اوّریحت  ام  کلذ 

557 ص :

.175  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  348 ؛ دیحوتلا ، 315 ؛  / 10 راونألا ، راحب  - . 1
.317  / 10 راونالا ، راحب  177 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 2
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(1) .میقتسم طارص  یلإ  ءاشی  نم  يدهی 

هک دـنبای  ییاهر  تملظ  زا  تملظ  اب  دنتـساوخ  هدـش و  ناریح  نادرگرـس و  هک  اـجنآ  اـت  دـنداتفا  فـالتخا  هب  هراـب  نیا  رد  ناـمدرم 
و ییادـخ ، تافـص  هب  ار  دـنوادخ  رگا  .دـندوزفا و  قـح  زا  دوـخ  يرود  رب  سپ  دـندرک ، فـصو  شیوـخ  فاـصوا  هـب  ار  دـنوادخ 

يزیچ نوچ  یلو  .دندرک  یمن  ادیپ  فالتخا  هتفگ و  نخس  نیقی  مهف و  يور  زا  دندرک ، یم  فصو  یقولخم  تافص  هب  ار  تاقولخم 
.دیامرف یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دنوادخ  و  دنداتفا ، ياپ  زا  دندش  ناریح  نآ  رد  هک  دندرک  هدارا  ار 

هچ تفایرد ، یحو  بتکم  نارگ  تیاده  طسوت  دیاب  اهنت  ار  یهلا  فراعم  هک  دوش  یم  مولعم  تشذـگ  هچنآ  رد  يرـصتخم  هجوت  اب 
هن تسا ، ماما  مالـسلا  هیلع  ماما  دراد و : دوجو  رایـسب  هلـصاف  ینافرع  یفـسلف و  ياـه  هشیدـنا  اـب  یناـهرب  یهلا و  فراـعم  نیب  هکنیا 

: دوش هتفگ  هک  تساجبان  ییاعدا  نیا  و  فوسلیف ؛

کلذ ّنأل  هذـیمالتو ، هبحـصو  هیراوحو  هتّمأ  نیّیهلإلا  هفـسالفلا  رئاسو  ّیبارافلا _  هفّرع  اـم  بسح  ماـمإلا _  وه  لـماکلا  فوسلیفلا 
(2)، هاجنلا لیبس  یلع  نومّلعتملا  مه  هّیهلإلا  هفسلفلا  یف  نیرّکفتملا  ءالؤهو  ّینابرلا ، ملاعلا  وه  لماکلا  فوسلیفلا 

نآ اریز  دـنیوا ، نادرگاش  باحـصا و  يراوح و  تما و  یهلا  هفـسالف  هیقب  دـشاب و  یم  ماـما  لـماک  فوسلیف  یباراـف ، فیرعت  رباـنب 
.دنتسه تاجن  قیرط  نایوج  شناد  یهلا  هفسلف  رد  نیرکفتم  نیا  و  تسا ، ینّابر  ملاع  لماک  فوسلیف 

: دوش هتفگ  هکنیا  ای  و 

ریسفت تقیقح  رد  نافرع  .دنرادن  ییادج  مه  زا  ناهرب  نافرع و  نآرق و 

558 ص :

.316  / 10 راونالا ، راحب  176 ؛  / 1 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
.4 هّیهلإلا ، هفسلفلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هّللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  - . 2
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(1) .تسا نافراع  ناسل  ناهرب  تسا و  نآرق  یسفنا 

: دوش هتفگ  هکنیا  ای  و 

(2) .دنا هدومن  یسفنا  ریسفت  تایاور  کمک  هب  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  یمالسا  فراعم  ءایحا  رد  مالسا  يافرع  شقن 

(3) .تسین ییادج  رگیدکی  زا  ار  ناهرب  نافرع و  نآرق و  سپ...تسا  ماما  لماک  فوسلیف 

: دوش هتفگ  هک  تسا  تلفغ  لامک  زا  زین  و 

تیب لها  زا  هلـصاو  رابخا  تبترم و  یمتخ  ّتنـس  دیجم و  باتک  زا  هک  تسا  یمالـسا  فراعم  بعـش  زا  یکی  نافرع  فوصت و  ملع 
(4) .تسا هدش  هتفرگ  تراهط  تمصع و 

: دوش هتفگ  هکنیا  ای  و 

(5) .تسایلوا ایبنا و  هقیرط  نامه  ...كولس  لها  هقیرط 

: دوش هتفگ  هکنیا  ای  و 

رارـسا رد  افرع  تاملک  اذل  .دراد  رظن  لها  هقیرط  رب  حـیجرت  دـش  رکذ  هک  ییانعم  نیا  هب  فشک  لها  هفوصتم و  هقیرط  کش  نودـب 
(6) !! تسا مارک  همئا  ماظع و  ءایبنا  هقیرط  امکح و  تاملک  ینابم  زا  رتریذپلد  داعم  ءدبم و  هب  هعجار 

559 ص :

.47  / 1 هملک ، کی  رازه و  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 1
.153  _ 152 تالاقم ، هعومجم  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 2

.18  _ 17 سفن ، تفرعم  رد  هملک  دص  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  - . 3
.45 يرصیق ، همدقم  حرش  نیدلا ، لالج  ینایتشآ ، - . 4
.45 يرصیق ، همدقم  حرش  نیدلا ، لالج  ینایتشآ ، - . 5

.74 مکحلا ، صوصف  رب  يرصیق  همدقم  حرش  نیدلا ، لالج  ینایتشآ ، - . 6
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فراعم مولع و   " اب یناـفرع " یفـسلف و  ياـه  هشیدـنا   " تاـضقانت نارک  یب  ياـیرد  زا  يا  هرطق  هب  دوب  یتراـشا  اـهنت  میدروآ  هچنآ 
زا و  دنیوجب ، اجک  زا  ار  شیوخ  ملع  هک  دشاب  يرادشه  ار  يدبا  تداعـس  يایوج  شیدـنادازآ و  نادـنمدرخ  ات  یناهرب " ینایحو و 

ماهوا و زگره  هک  دنکاکفنا  لباقریغ  تیعقاو  ود  یحو " ناهرب و   " هکنیا هچ  دندرگ ، رو  هرهب  یناسک  هچ  ياه  تیاده  مولع و  وترپ 
.دنبات یمنرب  ار  زیخ  نیمز  ياه  هشیدنا 

میخفت و و  مهع ،؟ ؟ تمـصع تیب  لها  بتکم  نآرق و  يالاو  فراعم  يایحا  هار  رد  یماگ  زیچان  شـشوک  نیا  میراد  دـیما  ناـیاپ  رد 
.دریگب رارق  دوجو  تکلمم  يانهپ  رد  دنوادخ  هفیلخ  يدونشوخ  لوبق و  دروم  و  هدوب ، ناهرب  لقع و  يامظع  تمعن  تشادگرزب 

تفرعم ملع و  هدیپس  رب  مالس 

رون روهظ  رجف  رد 

کیدزن حبص  رد 

!؟ بیرقب حبصلا  سیلأ 

هنامز بّرقو  هجرف ، لّجع  مهّللا 

هئادعأ کلهأو  هراصنأ ، ّرثکو 

، دیدجلا ّقحلا  یلع  مالسلاو 

، دیبی هملع ال  يذلا  ملاعلاو 

560 ص :
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، هراصنأو هعایشأ  هعابتأ و  یلعو 

جّرف

.ًابیرق ًالجاع  هب  اّنع  هنع و  یلاعت  هّللا 

561 ص :
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تایاور تایآ و  تسرهف 

.ربکأ 17 راص  هلثم  هیلإ  ّمض  اذإو  ّالإ  ًاریبک  الو  ًاریغص  ًائیش  تدجو  ام  ّینإ 

.یلإ 17 ءیش  ّمض  ام  یتم  ّهنأ  مهولا  یف  ناکل  اهرغص ، یلع  تماد  ول  ءایشألا  ّنإ 

.دودحم 18 وهف  لثم  هل  فرع  وأ  لقع  هرّدق  ام  ّلک 

.لمتحا 18 اذإو  هدایزلا ، لمتحا  دیدحتلا  لمتحا  اذإف  ّدح ، یلإ  هانتم  دودحم  ّلک 

.هرثکلاو 18 هّلقلاب  مّهوتم  الو  ئّزجتم  دحاو ال  هّللاو  ئّزجتم ، دحاولا  يوس  ام  ّنإ 

.یلإ 19 نول  نم  لقتنی  وأ  لاوزلاو  ّریغتلا  هلخدی  وأ  ّریغتی  وأ  دیبی  ّالإ  ءیش  سیل  ّهنإ 

.دودحملاو 19 ّداحلاو  عونصملاو ، عناصلا  قارتفال  ... 

.یهانتیف 20 هفص  فالتخا  الو  ئّزجتیف ، صخش  هل  ...نکی  مل  يّذلا  هّلل  دمحلا 

.هیف 20 فالتخا  ّهنأل ال  هریغ  دحاو  يّذلا ال  دحاولا  وهف 

.ًاّمات 24 نکی  مل  ًاصقان  ناک  امو  ًاصقان ، ناک  هدایزلا  لمتحا  ام 

.ًادودحم 24 نوکتف  ّدحت  يّذلا ال  تنأ 

.یهانتیف 24 هفص  فالتخا  ...هل  نکی  مل  يّذلا 

.لیلق 24 هریغ  هدحولاب  یّمسم  ّلک 

.هطاحإلاو 24 هفصلا  ههج  هّیفیکلا  ّنإ 

25 یلإ َم ؟ لاق : نمو  هنّمض ، دقف  یف م ؟ لاق : نمو  هتّقو ، دقف  یتم ؟ لاق : نمو 

25 لاقف : معن ، اولاقف : رخآلا ؟ دعب  امهدحأو  راهنلاو  لیللا  نودهاشت  متسل  وأ 

هانتم 26 ریغ  متلق : نإف  هانتم ؟ ریغ  مأ  هانتم  راهنلاو  لیللا  نم  مکلبق  ام  نولوقتأ 

.الو 26 لاقتنا  الو  هکرح  الو  ناکم ، الو  نامزب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

.فیکلا 26 فّیکو  نیألا  نّیأ  ّهنإ 
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.ثدحم 39 هّلک  لعفلا  ّنإ  ...ًالوعفم  نوکی  لزی ال  مل  ام  ّنإ 

هعم 40 لزی  مل  ّهنال  هل ، ًاقلاخ  نوکی  نأ  زجی  مل  هئاقب  یف  ءیش  هعم  ناک  ول  ّهنإ 

اّمنإو 40 عمسی ، ءادن  الو  عرقی  تروصب  .نوکیف ال  نک " : " هنوک دارأ  امل  لوقی 

معز 40 نمو  ءیش  نم  ءایشألا ال  قلخ  ًامیدق ، ًاملاع  لزی  مل  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

.اهتعنص 41 نع  اهدوجوب  تینغتسا  دقف  هدوجوم  تناکو  اهتعنص  تنک  نإف  ... 

.لاحم 41 دوجوملا  داجیإ 

43 نیأ " : " مالسلا هیلع  لاقف  ًاضرأو ؟ ءامس  قلخی  نأ  لبق  اّنبر  ناک  نیأ  مالسلا : هیلع  لئس  ّهنأ  يورو 

.الو 43 ناک  معن ، لاق : ءیش ؟ الو  هّللا  ناکأ  مالسلا : هیلع  رفعج  یبأل  تلق  لاق  هرارز  نع 

.قلاخلا 44 نم  قولخملل  ّدب  الو 

44 ًائیش !؟ ءیش  قلخی ال  فیک 

.ًائیش 44 ثدحی  مودعملا ال  ّنأ  ملعت  ّکنإ 

.ءاشنإلا 45 نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک 

.هریغ 45 ءادتبا  نع  أدتبم  ّلک  زجعل 

.هاوس 45 صقتنم  طعم  ّلک 

قلخ و 45 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هّللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإ 

...هعناص 46 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

.ًاریدقت 46 ءیش  ّلک  ترّدقو  ًادمأ ، ءیش  ّلکل  تلعجو 

.عونصم 47 هسفنب  فورعم  ّلک 

.هیلع 47 لیلدلاب  ّلادلا  وه  هسفنب ، فرع  نم  هلإب  سیل 

.غالبلا 48 تحت  حرط  نم  ّبرب  سیل 
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هباجتحا 48 ءامسلا  یف  نّمع  و  راصبألا ، نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا 

.هیلع 48 ًالولدم  ناک  ام  دعب  ًالیلد  لّوحتلو  عونصملا ، هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ... 

.ءوربملا 48 ریغ  ینعم  ئرابلل  ناک  املو  ... 

.یّمسم 49 ّدحب  فوصوم  ریغ  ءایشألا  عناصو  عونصم  فوصوم  ّلک 

.عونصم 49 تافصلا  هتّلح  نم  ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  تافصلا  هّلحت  نأ  ّلج 

.هّللا 49 قلخ  وهف  ّدح  هیلع  عقو  ام  ّلک 

.ریغل 49 ّدح  الو  ینعم ، ریغل  مسا  الو  فوصوم ، ریغل  هفص  نوکت  ّهنأ ال  ملعاو 

اهملعی 49 یتلا ال  تاذلابو  ًافوصوم  نایعلاب  نوکیف  هلانت  نأ  نع  راصبألا  ترسحناو 

.کتمظع 50 یف  ًادودحم  کیف  دقتعتف  بویغلا  بجح  ماهوألا  تقرخ  الو  ... 

.ًاسناجم 50 هفلتخملا  ءایشألل  نوکتف  هّیهامو  هّیئام  کل  ملعی  ملو 

.بیغلاب 50 ًاناقیإ  قیقحتلاب  ّالإ  مهریکفتب  ریکفتلا  لهأ  الو  ءاملعلا  هکردت  ال 

.هفص 51 دوجو  نامیإلا ال  دوجوو  ًادوجوم ، هب  نامیإلا  هنم  رکفلا  بیصی 

.هتابثإ 51 هدوجوو  هتایآ  هلیلد 

.هیلع 51 ّلدتسی  هّللا  عنصب 

.لیلدلا 51 طینأ  اهنمو  هریغ  تبثأ  اهیفو 

.لوقعلل 52 اهعناص  یّلجت  اهب 

.نویعلا 52 رظن  نم  عنتما  اهبو  لوقعلل  اهعناص  یّلجت  اهب 

ام 52 ریغ  یلع  ریدقتلاو  كورّدق  هبو  كولهجف  هتئیه  دبت  ملو  کتردق  تدب  یهلإ 

.یف 53 هدوجو  یلع  ناهربلاو  لیلدلا  ناکمل  هیلع ، یفخی  هدارأ ال  نمل  رهاظلا  ّهنإ 

.نّییبنلا 53 رصنو  لوقعلاب  ججحلا  سانلل  لمکأ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ  ماشه  ای 
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.یلاعتو 53 كرابت  هقلخب  ّالإ  فرعی  الو  ... 

.قلخلا 54 عادبإ  یف  هتّیبوبر  رهظأ  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.عونصملا 54 هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ءاشنإلا ، نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک  و 

.کیلع 56 زاج  ام  ّکبر  یلع  زّوجت  نأ ال  دیحوتلا 

هعناص 56 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

ّدح 56 الو  لاثمت ، الو  هروص ، الو  هبش ، الو  مسج ، الو  مسإ ، ال  دمصلا : لیوأت 

.جراخب 57 اهنع  الو  جلاوب ، ءایشألا  یف  سیل 

هرثکلاو 58 هّلقلاب  مّهوتم  الو  ئّزجتم  دحاو ال  هّللاو  ئّزجتم ، دحاولا  يوس  ام  ّنإ 

هب 59 تهانت  مظع  يذب  الو  ًامیسجت ، هتّربکف  تایاهنلا  هب  تّدتما  ربک  يذب  سیل 

.هلامک 59 یف  ددعلا  هئزجتب  ضّعبتی  ملو  هتاذ ، یف  توافتی  مل  يذلا  وه 

مهو 59 الو  لقع  الو  دوجو  یف  مسقنی  ّهنأ ال  هب  ینعی  ینعملا ، ّيدحأ  ّهنإ 

.هیف 60 دحلأ  دقف  هفصو  نمو  هفصو ، دقف  هأّزج  نمو 

.هلهج 60 دقف  هأّزج  نمو 

.رادقمب 60 فصوی  نأ  راّبجلا  کلملا  یلاعت 

.هفالخب 60 وهف  رّوصت  ام 

.راطقألا 60 يذ  هتافص ، یف  دودحملا  ضّعبملا  قلخلاب  نولداعلا  ههّبش  اّمل  يذلا  ... 

.ضیعبتلاو 61 هئزجتلا  هلانت  الو 

.تافصلا 61 یف  ثدحأ  ام  عیمجل  نئابم 

مسا 61 هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

.ًاریبک 62 ًاّولع  نیقولخملا  تافص  نع  یلاعت  ثدحم ، هاوس  امو  میدقلا  وه 
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..هعناص 62 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

دلوی 62 ملو  دلی  مل  يذلا  دمصلا  دحألا  دحاولا  ریصبلا  عیمسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 

هلثمک 63 سیل  نم  اهثدحأ  هبوبرم  هثدحم  اهّلک  یهو  ...هّللا  لعف  هّللا  يوس  ام 

.تلاق 63 کلذکو  هیف ، عجریو  هنم  ءزج  هحور  ّنإ  حیسملا  یف  يراصنلا  تلاق 

..ّنإ 63 ...نیلقتنملا  عم  لقتنی  مل  .قلخ  ذإ ال  ناک  امک  وهو  قلخ  الو  ناک  دق 

هیلع 63 يرجی  ّهنأو  لاح  یلإ  لاح  نم  ّریغتلاب  ّکبر  فصت  نأ  ئرتجت  فیک  کحیو ،

.ًاریبک 64 ًاّولع  کلذ  نع  یلاعتو  هتّیرب  تامسو  هقلخ  هادأ  نع  ّزعو  ّلج 

دلوی 68 ملو  دلی  مل  يذلا  دمصلا ، دحألا  دحاولا  ریصبلا  عیمسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 

68 اهأرقی ؟ فیک  تلق : .دیحوتلا  فرع  دقف  اهب  نمآو  دحأ  هّللا  وه  لق  ءرق  نم  ّلک 

هعم 69 ءیش  الو  هریغ  ءیش  ًادحاو ال  ناک  اذإ  قلاخلا  نع  ینربخت  الأ  يدّیس ، ای 

هقلخب 70 هلاح  نع  هلعف  یف  ّریغت  دق  نئاکلا  ّنأ  يدنع  ناک  يذلا  ّنإف  يدّیس ، ای 

هوجولا 70 نم  هجو  یف  ّریغتی  نئاکلا  ّنإ  کلوق : یف  نارمع  ای  تلحأ  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق 

71 نم "  " کلوقب دیرت  امو  لاقف : هّللا .  نم  ّهنإ  يدّیس ، ای  لاق : حیسملا !؟ یف  لوقت  ام 

71 ًاضعبم !؟ نوکیف  ّلکلا  نم  ضعبلاک  نم "  " کلوقب دیرتأ 

71 هلاحتسالا !؟ لیبس  یلع  نوکیف  رمخلا ، نم  ّلخلاک  وأ 

71 هحکانملا !؟ لیبس  یلع  نوکیف  دلاولا  نم  دلولاک  وأ 

71 قلاخلا ؟ نم  قولخملا  لیبس  یلع  نوکیف  عناصلا ، نم  هعنصلاک  وأ 

.عطقناف 71 هانفّرعتف ؟ رخآ  هجو  كدنع  وأ 

.یقلخب 73 ینهّبش  نم  ینفرع  امو  یمالک ، هیأرب  رّسف  نم  یب  نمآ  ام 

.كرشم 73 وهف  هقلخب  یلاعت  هّللا  هّبش  نم 
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هب 73 ام  ریغ  یلع  ریدقتلاو  كورّدقو ، كولهجف  هئیه  دبت  ملو  کتردق  تدب  یهلا 

وهف 76 ءیش  مسا  هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.ّلک 76 نع  ًایلاعتم  ءیش  ّلکل  ًانئابم  نوکی  نأ  ّالإ  ءیش  ّلک  قلاخ  وه  يذلاب  قیلی  ال 

.هعناص 77 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

هتاذ و 77 تتوافتل  اّذإ  هأدتبا ، وه  ام  هیف  دوعی  وأ  هارجأ ، وه  ام  هیلع  يرجی  فیک 

هل 77 هانعم  یف  الو  باوج ، هنع  هلأسملا  یف  الو  هّجح ، لوقلا  لاحم  یف  سیل 

هل 78 رهوج  نأ ال  فرع  رهاوجلا  هریهجتبو  هل ، رعشم  نأ ال  فرع  رعاشملا  هریعشتب 

دهشتسم 78 ...هل  هبش  نأ ال  یلع  مههابتشابو  ...هقلخ  ثودحب  همدق  یلع  ّلادلا 

.ال 79 نأ  یلع  مههابتشابو  هتّیلزأ ، یلع  هقلخ  ثودحبو  هقلخب ، هدوجو  یلع  ّلادلا 

..ّبرلا 79 هّیرهوج  نم  هیف  ناک  له  مدآ  نع  هتلأس  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  یلإ  تبتک 

.قیدنز 80 هنسلا ، نم  ءیش  یلع  هلأسملا  هذه  بحاص  سیل 

.ّلج 80 هّللاو  هنم ، جرخیو  ضعب  یف  هضعب  لخدیو  ًاضعب ، هضعب  کسمی  قلخلا  ّنإ 

81 نوُِقلاْخلا .>؟  ُمُه  ْمَأ  >

81 َهل .> اوُعَمَتْجا  َِول  ًابابُذ َو  اوُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیذَّلا  َّنِإ  >

.ءاشنإلا 81 نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک 

.هریغ 81 ءادتبا  نع  ءدتبم  ّلک  زجعل 

.نأ 81 دعی  مل  هّللا  قلخ  امف  امهریغ ، ثلاث  الو  امهنیب  ثلاث  ال  هقلخو ، هّللا  وه  اّمنإ 

.دادعألا 98 باب  یف  لخدی  هل ال  یناث  ام ال  ّنإ 

دلوی 100 ملو  دلی  مل  يذلا  دمصلا  دحألا  دحاولا  ریصبلا  عیمسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 

ًائیش 101 هبشی  ال  تلقو : دمصلا ، دحألا  تلق : کّنکل  كادف ، هّللا  ینلعج  لجأ ، تلق :
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.ندبو 102 ضرعو ، مسج ، ینعملا ، ّيونث  دحاو  ناسنإلاو  ینعملا  ّيدحأو  دحاو  هّللا 

103 دحاولا ؟ هّللا  وه  فیکف  ... 

.كرابت 103 وهو  ئّزجتم ، دحاولا  نم  هاوس  ام  ّنأل  دحاوک ، دحاو  الف  هتاذ  یف  دحاو 

هدایز 103 الو  توافت  الو  هیف  فالتخا  ال  هریغ ، دحاو  دحاو ال  وه  هلالج  ّلج  هّللاو 

.نینمؤملا 103 ریمأ  ای  لاقف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  لمجلا  موی  ماق  ًاّیبارعأ  ّنإ  ... 

.ال 104 اهنم  ناهجوف  ماسقأ ، هعبرأ  یلع  دحاو " هّللا  ّنأ   " یف لوقلا  ّنإ  ّیبارعأ ، ای 

هّیفوفیکب 107 فرعی  الف  فیک ، الو  ناکو  فیکلا  فیکو  نیأ ، الو  ناکو  نیألا  نّیأ  وه 

.ینفی 107 الو  ضّعبی ، الو  ّدحی ، ال  هتّیشمب ، ءاش  ام  أشنأ  کلملاو  هردقلا  هل 

.لاقف 108 .ّساوحلا  نم  هّساحب  كردی  مل  اذإ  ءیش  ّهنإ ال  اذإف  لجرلا : لاق  ... 

َوُه 118 َّالِإ  َهلِإ  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُهَِکئالَْملا َو  َوُه َو  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  >

118 نوُکِرُْشت .>  اَّمِم  يَرب ٌء  ینَّنِإ  ٌدِحاو َو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ُْلق  >

118 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لثم یلبق  نولئاقلا  لاق  الو  تلق  ام 

119 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لوقی نأ  یبأ  نم  دینع  راّبج  ّلک 

119 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لوق نم  هّللا  یلإ  ّبحأ  هملک  مالکلا  نم  ام 

119 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لوق هدابعلا  ریخ 

.یف 119 عبسلا  نیضرألاو  نهیرماعو  تاومسلا  ّنأ  ول  یسوم ، ای  مالسلا : هیلع  یسومل  هّللا  لاق 

.لازی 121 الو  ضارعأ  الو  دودح  الب  هعم  ءیش  ًانئاک ال  ًادحاو  لزی  ملف  دحاولا ، اّمأ 

هیف 121 تثدح  ّالإ  ًائیش  قلخلا  نم  ثدحی  مل  هنأل  اهعسی  ال  نارمع ، ای  هجاحلاو 

.ِناتَطوُْسبَم 123 ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  ْمِهیْدیَأ َو  ْتَّلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاقَو  >

.غرف 123 دق  : " اولاق مهّنکلو  اذکه ،" ّهنإ  : " اولوقی مل  ٌَهلُوْلغَم :> ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاقَو  >
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124 کلذ ؟ ریغب  مأ  ریمضبأ  ملع ، ام  ملع  ءیش  ّيأب  ینربخأف  ...نارمع  لاق  ... 

..فصوی 124 سیل  دحاولا  ّنأ  ملعت  نأ  یغبنی  سیلأ  نارمع ، ای  ...مالسلا  هیلع  اضرلا  لاق 

..تهانت 152 مظع  يذب  الو  ًامیسجت ، هتّربکف  تایاهنلا  هب  تّدتما  ربک  يذب  سیل 

هرثکلاو 153 هّلقلاب  مّهوتم  الو  ئّزجتم  دحاو ال  هّللاو  ئّزجتم ، دحاولا  يوس  ام  ّنإ 

.نأ 158 ناهذألا  نعو  هقرغتست ، نأ  ماهفألا  نعو  ههنتکت ، نأ  ماهوألا  نع  عنتمم 

هاّهن 159 نم  قّدص  هب  الو  هّلثم ، نم  باصأ  هتقیقح  الو  ههنتکا ، نم  دّحو  هاّیإ  ال  ...

هتفرعم 166 دقتعت  لوقعلابو  هیلع ، ّلدتسی  هّللا  عنصب  ...عونصم  هسفنب  فورعم  ّلک 

.هیلع 166 لیلدلاب  ّلادلا  وه  هسفنب ، فرع  نم  هلإب  سیل 

.غالبلا 167 تحت  حرط  نم  ّبرب  سیل 

.هفالخب 167 وهف  رّوصت  ام 

.هتابثإ 167 هدوجوو  هتایآ ، هلیلد 

.یلاعتو 167 كرابت  هقلخب  ّالإ  فرعی  الو 

..فرعی 168 ال  نامیإلا ، قئاقحب  بولقلا  هتأرو  نایعلا ، هدهاشمب  نویعلا  هرت  مل 

ماهوألا 168 مکاحت  اهیلإو  هیؤرلا ، نع  بجتحا  اهبو  لوقعلل ، اهعناص  یّلجت  اهب 

.هیلع 168 ًالولدم  ناک  ام  دعب  ًالیلد  لّوحتلو  عونصملا ، هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ... 

اضرلا 169 لاق  هریغ ؟ ءیش  ّيأف  لاق.هریغب : لاق : هانفرع ؟ ءیش  ّيإبف  يدّیس ، ای 

.نیع 169 هیؤر  یلإ  داترملا  بلاطلا  کلذ  یف  جاتحی  یتح ال  هقلخب  هیلع  ّلدتسیو 

.ءایشألا 172 فالخب  ءیش  ّهنإو  هّیئیشلا ، هقیقحب  ءیش  وه 

.هلاثم 172 ریغب  هّبشی  فیکف  هل  لیدع  ام ال  اّمأو  هلیدعب ، ءیشلا  هّبشی  اّمنإ 

.هقلخب 172 ّالا  فرعی  الو  ...ّدن  الو  ّدض ، الو  لثم  الو  هبش ، ال 
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173 ّکبر ؟ تفرع  مب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئس  ... 

.هسفن 173 ینفّرع  امب  لاق :

173 هسفن ؟ کفّرع  فیکو  لیق :

هدعب 173 بیرق  سانلاب ، ساقی  الو  ّساوحلاب ، ّسحی  الو  ٌهروص  ههبشی  ال  لاق :

..باجحلا 174 ّنأل  كرشم ؛ وهف  لاثمب  وأ  هروصب  وأ  باجحب  هّللا  فرعی  ّهنأ  معز  نم 

..فرعی 174 اّمنإ  هفرعی ، سیلف  هب  هفرعی  مل  نمف  هّللاب ، هفرع  نم  هّللا  فرع  اّمنإ 

.ههبشی 174 ءیشب  فرعی  الو  ّدح  هّلل  سیلو 

.هتاذ 174 هیبشتلاب  فرع  نم  فرع  هّللا  سیلف 

.ناسحإلاو 175 لدعلاو  فورعملاب  رمألا  یلوأو  هلاسرلاب ، لوسرلاو  هّللاب ، هّللا  اوفرعإ 

ءیش 175 تعن  هبشی  هتعن ال  ناک  ریصبلا  عیمسلا  وهو  ءیش  هلثمک  سیل  ناک  نم 

همئالم 175 نع  ّلجو  هتاقولخم ، هسناجم  نع  هّزنتو  هتاذب ، هتاذ  یلع  ّلد  نم  ای 

.وه 175 ّالإ  وه  نم ال  ای  وه ، ای  وه ، ّالإ  وه  سیل  نم  ای  وه ، وه  نم  ای  وه ، ای 

.وه 176 ّالإ  وه  ثیح  الو  وه ، نیأ  الو  وه ، فیک  الو  وه ، ام  ملعی  نم ال  ای  وه ، ای 

.وه 176 ّالإ  وه  نم ال  ای  وه ، ّالإ  وهک  سیل  نم  ای  وه ، ای  وه ، ای  هللا ، ای 

.ّهبر 177 دحأ  فرعی  نل  کلذ  ولو ال  هسفن  مهفّرعف 

.هقزار 177 نم  الو  هقلاخ  نم  دحأ  ردی  مل  کلذ  ولو ال 

.تنأ 177 ام  ردأ  مل  تنأ  ولو ال  کیلإ ، ینتوعدو  کیلع  ینتللد  تنأو  کتفرع  کب 

177 هفرعملا ؟ اهب  نوطاعتی  هعاطتسا  سانلا  یف  له  مالسلا : هیلع  حلاصلا  دبعلل  تلق  ... 

.هّللا 177 نم  لّوطت  وه  اّمنإ  ال ، لاق :

.عوکرلا 177 هلزنمب  هنوطاعتی  ام  مهیف  سیل  ناک  اذإ  باوث  هفرعملا  یلع  مهلفأ  تلق :
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.باوثلاب 177 لّوطتو  مهیلع  هّللا  نم  لّوطت  وه  ال ، لاق :

178 عنص ؟ هفرعملا  یف  سانلل  مالسلا : هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأل  تلق  ... 

.ال 178 لاق :

178 باوث ؟ اهیلع  مهل  تلقف :

.هفرعملاب 178 مهیلع  لّوطتی  امک  باوثلاب  مهیلع  لّوطتی  لاق :

178 یه ؟ هبستکمأ  هفرعملا  نع  لئس  ّهنأ  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع 

.ال 178 لاق :

178 یه ؟ هئاطعو  هّللا  عنص  نمف  هل : لیقف 

.لامعألا 178 باستکا  مهلو  عنص ، اهیف  دابعلل  سیلو  معن ، لاق :

179 هفرعملا ؟ اهب  نولانی  هادأ  سانلا  یف  لعج  له  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأل  تلق  ... 

.ُهَّللا 179 ُفِّلَُکی  الو  اهَعْسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  ، > نایبلا هّللا  یلع  ّنإ  ال ، لاق :

.ًالیبس 179 اهیلإ  مهل  لعجی  ملو  هفرعملا  دابعلا  هّللا  فّلکی  مل 

.قلخلا 179 یلع  هّللو  مهفّرعی ، نأ  هّللا  یلع  قلخللو  اوفرعی ، نأ  هقلخ  یلع  هّلل  سیل 

.هیلإ 180 هفرعملاب  يّدؤملاو  هیلع ، لیلدلاب  ّلادلا  وه 

180 یه ؟ نم  عنص  هفرعملا  ... 

.عنص 180 هیف  دابعلل  سیل  هّللا ، عنص  نم  مالسلا :] هیلع  قداصلا   ] لاق

181 هّللاب .  ّالإ  هّللا  هفرعم  كردت  الو  هّللاب ، ّالإ  ًائیش  قولخم  كردی  ال 

هل 181 هتدّدح  ام  ّالإ  کتعن  نم  ًائیش  فرعی  الو  کفصو ، نم  ًائیش  غلبی  نأ  دحأ  سیلف 

.یصاعملا 181 تلمع  یّنم ، کتائّیسب  یلوأ  تنأو  کنم ، کتانسحب  یلوأ  انأ  مدآ ، نبای 

.ًکتردق 182 يری  ًارصبو  کنامیإ ، مهفی  ًالقعو  کتایآ ، عمسی  ًاعمس  یل  تلعجف 
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.مّهبرب 182 ّالإ  هقولخملا  مهنادبأ  یف  هجلاعم  الو  لمع  یلع  اوردقی  مل 

.نسلألا 182 قلطأو  هتفرعمب ، لوقعلا  قتف  نم  ای  ؟ص :؟ ّیبنلا نع  ءاعدلا  یفو 

.فرعی 183 اهب  فراعملا ال  فرعت  هبو  فصوی ، اهب  تافصلا ال  فصوت  هب 

.تنأ 183 ام  ردأ  مل  تنأ  ولو ال  کیلإ ، ینتوعدو  کیلع  ینتللد  تنأو  کتفرع  کب 

.کلیبس 183 انکلس  الو  كرمأ ، انفرع  الو  کتعاط ، یلإ  انیدتها  ام  ّیبر  تنأ  ولو ال 

.نم 183 ینصّلخو  هّیبوبرلا ، هفرعمب  ینابحو  هّینادحولاب ، رارقإلإب  ینفحتأ  نم  ای 

...ضرعو 184 لوط  نم  دودحلا  هیف  ثدحأو  هقلخ  نیح  هّللاب  ص ؟ ؟  ًادّمحم تفرع 

انیقلأ 184 امب  رابتعالل  یفتکت  دقف  اهّلک ، اهّمسن  مل  اّنک  نإو  ءامسألا  عیمج  اذکهو 

.نع 184 لوفألا  ّنأل  نِیِلفْآلا ، > ُّبِحُأ  َلاق ال  ُبَکْوَْکلا  َلَفَأ  اَّمَلَف  ... >

.کب 185 هیلع  هّوقلاو  کیلإ ، هباستناو  کنم ، هؤدب  ام  یلع  بیثت  کناحبسف 

دیحوتلاب 185 هیلع  تمعنأ  نم  ءازج  ام  لاق : هّللا  ّنإ  لوقی : ص ؟ ؟  هّللا لوسر  تعمس 

.هّیئیشلا 188 هقیقحب  ءیش  ّهنإ 

.هّیئامو 188 هّینإب  ًالإ  ءیشلا  تبثی  ال 

.تانکمملا 189 نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردن  ام  ّلک 

هکردت 193 هّللا ال  ّنإ  ًاهیت ، ّالإ  دیزی  هّللا ال  یف  رّکفتلا  نإف  هّللا ،  یف  رّکفتلاو  مکاّیإ 

193 اولوقف : کلذ  متعمس  اذإف  هّللا ،  یف  اومّلکتی  یّتح  قطنملا  مهل  لازی  سانلا ال  ّنإ 

..شرعلا 193 قوف  ام  یف  اومّلکت  ًاموق  ّنإ  ...اوکسمأف  هّللا  یلإ  مالکلا  یهتنا  اذإ 

194 یلاعت : هّللا  لزنأف  نوقّمعتم  ماوقأ  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  ّهنأ  ملع  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.لوسرلا 194 هّنس  یف  الو  هضرف  باتکلا  یف  کیلع  سیل  اّمم  هملع  ناطیشلا  کفّلک  ام 

دیقف 198 ریغ  دوجوم  میدق  تبثم  ّهنأو  ریظن ، الو  هیبش  الو  هریغ  هلإ  ّهنأب ال  رارقإلا 
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.هب 198 قیدصتلا  هتفرعم  لامکو 

.هب 198 نامیإلا  لمکی  رارقإلابو  هّللاب ،  قیدصتلا  دقتعی  لوقعلاب 

.یه 203 تسیل  : " تلق اذإو  هریغ ؛ اهتلعج  دقف  وه ،" تسیل  : " تلق اذإ  لهاج ، ای 

.هلزنم 203 یفنلاو  تابثإلا  نیب  نکی  مل 

.هعناص 205 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

ههبشی 205 الو  ًائیش ، هبشی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ  كرشم ، وهف  هقلخب  هّللا  هّبش  نم 

213 ءیش "  " یلوقب عجرإ  ءایشألا ؛ فالخب  ءیش  وه  مالسلا : هیلع  لاقف  وه ؟ ام  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.عقی 213 الو  سمخلا ، ّساوحلاب  كردی  الو  ّسمی ، الو  ّسحی ، يذلا ال  هّلل  دمحلا 

.قولخم 213 وهف  يدیألا ، هتسمل  وأ  ّساوجلا ، هتّسج  وأ  ّساوحلا ، هتّسح  ءیش  ّلکف 

.ًافیثک 214 ًابلاق  سبلأ  قیقر  مسج  حورلاو 

هّفخلا 214 یف  سانلا  لاثمأ  مهو  ءامسلا  یلإ  نیطایشلا  تدعص  فیک  لاقف :

.الو 215 ّدن ، الو  ّدض ، الو  هل ، هبش  یلاعتو ال  كرابت  اّنبرف  فّیکملا ، قولخملل  هّیفیکلا 

.الو 215 لثم ، الو  هبش ، الو  هل ، ءدب  ال  لوألا ، ّهنأل  قولخملا ؛ هّیفیکب  فیکلا  اّمنإو 

.ٌمسَجل 215 بیکرت  رثأ  هیف  يرج  ءیش  ّلک  ّنأل 

.هروص 216 الو  مسج  ال  ءیش ، هلثمک  سیل  نم  ناحبس 

.یلإ 216 نول  نم  لقتنی  وأ  لاوزلاو ، ّریغتلا  هلخدی  وأ  ّریغتی ، وأ  دیبی  ّالإ  ءیش  سیل  ّهنإ 

مسا 216 هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

اذإف 217 هیهانتم ، هدودحم  هروصلاو  هانتم ، دودحم  مسجلا  ّنأ  ملع  امأ  هلیو ،

..باجحلا 218 ّنأل  كرشم ؛ وهف  لاثمب  وأ  هروصب  وأ  باجحب  هّللا  فرعی  ّهنأ  معز  نم 

.اهاّیإ 219 هقلخ  دنع  اهّلک  ءایشألا  ّدح 
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..سیل 219 وهو  ماسجألا  مّسج  ّهنإف  قزارلا ، قلاخلا  ّالإ  ءاذغب  يّذغم  مسج  ّلک 

.هرثکلاو و 220 هّلقلاب  مّهوتم  الو  ئّزجتم  دحاو ال  هّللاو  ئّزجتم ، دحاولا  يوس  ام  ّنإ 

.هیف 220 فالتخا  ّهنأل ال  هریغ ؛ دحاو  يذلا ال  دحاولا  وهف 

ًاضعب 220 هضعب  کسمی  قلخلاو  ...هعم  یناث  دحاو ال  درف  یلاعتو  كرابت  هّللاف 

ْیَش ٍء 221 ِّلُک  ْنِم  َو   : > هّللا لوق  کلذ  ...هل  نیرق  نأ ال  فرع  رومألا  نیب  هتنراقمب 

.یقلخب 223 ینهّبش  نم  ینفرع  امو 

.رفاک 223 وهف  ناکملاب  هفصو  نمو  كرشم ، وهف  هقلخب  هّللا  هّبش  نم 

هثالثلا 223 ربکأ  نوکی  نأ  نم  ّدب  الف  مکح  امهنیب  هملظلاو  رونلا  ّنإ  لاق  نم  اّمأو 

224 دلوی :) ملو  ، ) فیطل وأ  فیثک  ءیش  هنم  ّدلوتی  نأو  ءیش  هنم  جرخی  نأ  یلاعت 

.اهنّوک 224 امک  تناکف  ءایشألا  نّوکو  هریغ  ءیش  نکی  مل  ذإ  ناک  يذلا  هّلل  دمحلا 

229 هبحاصل !؟ قلاخ  امهدحأ  ّنأ  یلع  ّلدتسی  امبف  ... 

229 هعم !؟ لزی  مل  نمل  ًاقلاخ  نوکی  فیکف  ... 

.قلخ 236 ام  عنص  ءیش  نم  هّللاو ال  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک 

.قلخ 236 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هّللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإو 

.نیذلا 239 هقدانزلا  یلع  ّدر  ّهنإف  نُولِقْعَی >؟  الَف  ِْقلَْخلا َأ  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَمَو  ... >

.هنارّصنی 240 هنادّوهی و  هاوبأف  هرطفلا ، یلع  دلوی  دولوم  ّلک 

هباجتحا 241 ءامسلا  یف  نّمع  و  راصبألا ، نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا 

.ءیش 242 نم  هنم  دعبأ  ءیش  الو  ءیش  نم  هیلإ  برقأ  هقلخ  نم  ءیش  سیل 

.ال 242 هلعف ، یه  دحاو  باب  اهّلک  ءایشألا  ّنإف  عارذلاو ، ربشلاب  لوقت  تنک  نإ 

.نم 250 ًاتیب  یفطصا  امک  حاورألا  رئاس  یلع  هافطصا  هنأل  هسفن  یلإ  هفاضأ  اّمنإ 
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.هقلخ 251 نم  قلخ  حورلا  امنإ  و  فوج ، هل  سیل  دمص  ٌدحأ  یلاعت  كرابت و  هّللا  نإ 

.الو 255 لزی  مل  ام  یف  ناک  .ناکملا  نع  یلاعتیو  نیألا  نع  ّلجی  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.لوزی 255 الو  ناکم  الب  لزی  مل  نمو  ءایشألل  فّیکملا  فّیکی  نأ  ماهوألا  تراح 

.الو 256 لاقتنا  الو  هکرح  الو  ناکم ، الو  نامزب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

.ناک 256 امک  نآلا  وهو  ناکم ، الو  نامز  الب  لزی  مل  ناک  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

مدعلاو 256 هنوک ، تاقوألا  قباس  ...نکامألا  هنمضت  الو  تاقوألا ، هبحصت  ال 

.تاقوألا 256 هبحصت  ال 

.رعشی 262 ثیح ال  نم  همدقب  لاق  نامزلا  ثودحب  لاق  نم 

.ناک 262 امک  نآلا  وهو  ناکم ، الو  نامز  الب  لزی  مل  ناک  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

وه 262 ام  هیف  ثدحیو  هادبأ ، وه  ام  هیف  دوعیو  هارجأ ، وه  ام  هیلع  يرجی  فیک 

.الو 263 ناکم ، الب  لزی  مل  نمو  ءایشألل ، فّیکملا  فّیکی  نأ  ماهوألا  تراح  لب 

.تاقوألا 263 هبحصت  ال 

.دعب 263 الو  هل  لبق  نأ ال  ملعیل  دعبو  لبق  نیب  اهب  قّرفف 

.عنتمملا 264 لزألا  نم  عانتمالاب  ثودحلا  هداهش  و  ثودحلاب ، نارتقالا  هداهشو  ... 

.هل 264 نیرق  نأ ال  فرع  ءایشألا  نیب  هتنراقمب 

.هلهج 264 دقف  هأّزج  نمو  هأّزج ، دقف  هاّنث  نمو  هاّنث ، دقف  هنرق  نمو 

.ماهوألاو 267 راصبألاب  كردی  الو  ناکمب ، فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

هّنکلو 267 هدابع ، هیف  هنع  بجحیف  هیف  ّلحی  ناکمب  فصوی  یلاعت ال  هّللا  ّنإ 

.اّهبر 268 باوث  رظتنت  هقرشم  ینعی :

.لهأ 268 هیوری  يذلا  ثیدحلا  یف  لوقت  ام  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلعل  تلق 
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.امَّنِإ 268 َکَنوُِعیاُبی  َنیذَّلا  َّنِإ  : > لاقو هَّللا >  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  : > لاقف

هجردو 268 .یلاعت  هّللا  راز  دقف  یتوم  دعب  وأ  یتایح  یف  ینراز  نم  ؟ص :؟ ّیبنلا لاقو 

.نکلو 268 رفک ، دقف  هوجولاک  هجوب  یلاعت  هّللا  فصو  نم  تلصابأ ، ای  مالسلا : هیلع  لاقف 

ِلالَْجلا َو 269 وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  .ناف َو  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  : > یلاعت هّللا  لاقو 

موی 269 هرأ  ملو  ینری  مل  یترتعو ، یتیب  لهأ  ضغبأ  نم  ؟ص :؟ یبنلا لاق  دقو 

راصبألاب و 269 كردی  الو  ناکمب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ  تلصابأ ، ای 

ّنإ 270 لاق : ؟ص ؟ هّللا لوسر  ّنأ  نووری  سانلا  ّنإ  هّللا ،  لوسر  نبای  مالسلا : هیلع  اضرلل  تلق 

277 ًاْئیَش .> َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  <َو 

.هتاذب 277 روتسم  هدهاوشب  رهاظ  ًاضیأ  لقعلا  کلذکو 

.ّرقأ 277 لقعب  هلقعی  نکلو  هودعی ، الف  قلاخلا  هفرعم  نم  هّدح  یلع  لقعلا  فقی 

278 ضْرَْألا .>  ِیف  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو   : > هّللا لوق  نع  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تلأس 

ایندلا 279 راد  یف  یتلا  هفرعملاف  ًانامیإ  هیؤرلا  ههج  نم  هفرعملا  کلت  تناک  نإف 

322 هّیئامو !؟ هّّینإ  هلف  لئاسلا : لاق 

.هّیئامو 322 هّینإب  ّالإ  ءیشلا  تبثی  ال  معن ، مالسلا :] هیلع  قداصلا  مامإلا   ] لاق

.هقلخ 365 نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح  هتاذ 

اّمنإو 374 عمسی ، ءادن  الو  عرقی  تروصب  .نوکیف ال  نک " : " هنوک دارأ  امل  لوقی 

ًادیرم 375 لزی  مل  یلاعت  هللا  ّنأ  معز  نمف  لاعفألا ، تافص  نم  هدارإلاو  هّیشملا 

375 هانتم ؟ ریغ  مأ  هانتم  راهنلاو  لیللا  نم  مکلبق  ام  نولوقتأ 

هانتم 375 متلق  نإو  هلّوأل ، هیاهن  الب  رخآ  مکیلإ  لصو  دقف  هانتم  ریغ  ّهنأ  متلق  نإف 

دهشتسملا 375 ناک ، دق  ام  نّوک  ءیش  نم  الو  ناک ، ءیش  نم  يذلا ال  دمحلا هللا 

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 620 

http://www.ghaemiyeh.com


.قلخ 376 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هللاو  هعنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإ 

376 ءایشألا ؟ هللا  قلخ  ءیش  ّيأ  نم 

.ءیش 376 نم  ال  مالسلا : هیلع  لاق 

376 ءیش ؟ ءیش  نم ال  ءیجی  فیک  لاقف :

..ءیش 376 ریغ  نم  وأ  ءیش  نم  تقلخ  نوکت  نأ  اّمإ  ولخت  ءایشألا ال  ّنإ  مالسلا : هیلع  لاق 

376 هّیلزأ ؟ ءایشألا  ّنإ  اولاق : نیأ  نمف  لاق :

ءایبنألاو و 376 مهتلاقمو  لسرلا  اوبّذکف  ءایشألا  ّربدم  اودجح  موق  هلاقم  هذه  لاق :

.الو 376 ماّیألا  هّریغت  ّیلزألا ال  ّنإو  لاح ، یلإ  لاح  نم  ّریغتی  مل  همیدق  تناک  ول 

معز 377 نمو  ءیش  نم  ءایشألا ال  قلخ  ًامیدق ، ًاملاع  لزی  مل  یلاعتو  كرابت  هللا  ّنإ 

هلبق 378 ءیش  ّهنأ ال  یلع  لقاعلا  ّتلد  هفص  مدقلاو  میدق  یلاعتو  كرابت  هللا  ّنإ 

.یناث 379 ًادرف ال  هعم ، ءیش  ًادحاو ال  لزی  مل  لّوألا  نئاکلا  دحاولا  ئدبملا  هللا  ّنإ 

هللاو 379 ...هثالث  اهؤامسأو  دحاو  اهانعم  هدارإلاو  هّیشملاو  عادبإلا  ّنأ  ملعاو 

ًاّولع 380 نیقولخملا  تافص  نع  یلاعت  ثدحم ، قولخم  هاوس  امو  میدقلا  وه 

.هّیدبأ 385 لئاوأ  نم  الو  هّیلزأ ، لوصأ  نم  ءایشألا  قلخی  مل 

.قلخ 385 ام  عنص  ءیش  نم  هللاو ال  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک 

قلخ و 385 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإو 

هدارإلا 405 نع  ینربخأ  مالسلا : هیلع  نسحلا  یبأل  تلق : لاق ، ییحی  نب  ناوفص  نع  ... 

.نم 405 اّمأو  .لعفلا  نم  کلذ  دعب  هل  ودبی  امو  ریمضلا  قولخملا  نم  هدارإلا  لاقف :

406 ریدقو ؟ ریصبو  عیمسو  ّیح  لثم  هفصو  ًامسا  هدارإلا  لعج  نم  یف  لوقت  ام 

اولوقت 406 ملو  دارأو ، ءاش  ّهنأل  تفلتخاو  ءایشألا  تثدح  متلق ، اّمنإ  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق 
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معن 406 لاق : هریغ ؟ هتدارإف  نامیلس ، ای  لاق : ًادیرم ، لزی  مل  ّهنإف  نامیلس : لاق 

..فاصنإلاب 406 کیلع  رباکی !؟ وأ  ایاعی  هلثم  نامیلس ، ای  لاقو : نومأملا  هب  حاصف 

407 لاقف : هلأسملا  هیلع  داعأف  ناسارخ ، مّلکتم  ّهنإف  نسحلا ، ابأ  ای  همّلک  لاق : مث 

..لثم 407 دیرملا  سیلف  مالسلا : هیلع  لاق  ال ، لاق : .هسفن  هتدارإف  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق 

.ّنإو 407 هدارإلا ، لبق  دیرملا  ّنإو  هدارإلا ، ریغ  دیرملا  ّنإ  مالسلا ...: هیلع  اضرلا  لاق  مث 

408 لعف ؟ ریغ  مأ  یه  لعف  هدارإلا  نع  ینربخت  الأ  نامیلس ، ای  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  ّمث 

.رصبلاو 408 عمسلاک  تسیل  هثدحم  یهف  مالسلا : هیلع  لاق  هعونصم ، اّهنإ  نامیلس : لاق 

.لاق 409 هملع ، هتدارإ  ّنأل  نامیلس : لاق  ...هریغ  هعمف  ّالإو  هثدحم ، هدارإلاف 

ًادبأ 410 هدیری  ام ال  یلع  ردقی  ّلجو  ّزع  وهو  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  هردقلا ، هدارإلا  ّنإف 

.لولعم 424 هاوس  یف  مئاق  ّلک 

هؤادتباو 424 مهتّینیأ ، هتقرافم  مهاّیإ  هتنیابمو  مهنیبو ، هنیب  ًاباجح  قلخلا  هللا  قلخ 

هقلخ 425 نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح ، هتاذو  میهفت ، هلاعفأو  ریبعت  هؤامسأف 

.عم 426 هبراقت  الو  نیح ، هلمشت  الو  یتم ، هتّقوت  الو  ...دق  هیندت  الو  ذم ، هبّیغت  ال 

هتلأس 435 لاق : مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  نع  راّشب ، نب  نیسحلا 

اَّنِإ 435  > ّلجو ّزع  لاق  ءایشالا ، نوک  لبق  ءایشألاب  ملاعلا  وه  یلاعت  هللا  ّنإ  لاق :

..فوصوملا 440 ریغ  اّهنأ  هفص  ّلک  هداهشل  هنع ، تافصلا  یفن  هل  صالخإلا  لامکو 

.نمو 440 هأّزج ، دقف  هاّنث  نمو  هاّنث ، دقف  هنرق  نمو  هنرق ، دقف  هللا  فصو  نمف 

.عونصم 440 تافصلا  هتّلح  نم  ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  تافصلا ، هّلحت  نأ  ّلج 

.یّمسم 441 ّدحب  فوصوم  ریغ  ءایشألا  عناصو  عونصم ، فوصوم  ّلکو 

هفص و 441 ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  هنع ، تافصلا  یفن  یلاعت  هللا  دیحوت  ماظن 
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هیبشتلا 441 عم  صالخإ  الو  صالخإلاب ، ّالإ  هفرعم  الو  هفرعم ، دعب  ّالإ  هناید  ال 

هیف 442 دوعیو  هارجأ ، وه  ام  هیلع  يرجی  فیکو  نوکسلاو ، هکرحلا  هیلع  يرجت  ال 

.ریغل 448 ّدح  الو  ینعم ، ریغل  مسا  الو  فوصوم ، ریغل  هفص  نوکت  ّهنأ ال  ملعاو 

.نم 448 هملعملاو  هیلإ  وعدت  هؤامسأو ال  هیلع  ّلدت  هؤانث ال  ّلج  هتافص  تناک  ولو 

.اهسفنب 472 هّیشملا  هللا  قلخ 

.دارأ 472 مث  ًارداق  ًاملاع  هللا  لزی  مل 

مهربجأ 482 تلقف : کلذ ، نم  ّزعأ  وه  لاقف : دابعلا ؟ یلإ  رمألا  ضّوف  هللا 

.یلوأ 482 تنأو  کنم ، کتانسحب  یلوأ  انأ  مدآ ، نبای  ّلجو : ّزع  هللا  لاق  لاق : ّمث 

.ّالإ 483 دحأ  هیلع  مکمصاخی  الو  هیف  نوفلتخت  ًالصأ ال  اذه  یف  مکیطعأ  الأ 

.یف 483 دابعلا  لمهی  ملو  هبلغب ، صعی  ملو  هارکإب ، عطی  مل  یلاعت  هللا  ّنإ  لاقف :

.هفلاخ 483 نم  مصاخ  دقف  مالکلا  اذه  دودح  طبضی  نم  مالسلا : هیلع  لاق  ّمث 

.رفاک 484 وهف  هنع  یهن  ام  هیلإ  بسن  نمو  كرشم ، وهف  هقلخب  یلاعت  هللا  هّبش  نم 

یف 484 ْمُهَکَرَت  َو   > یلاعت هللا  لوق  نع  هللا  لوق  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  ابأ  تلأس 

.لاق 484 مِهِعْمَس > یلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ   > ّلجوّزع هللا  لوق  نع  هتلأسو  لاق :

.نوقیطی 484 ام ال  مهفّلکی  وأ  یصاعملا  یلع  هدابع  ربجی  یلاعت _  هللا  ّنأ  معز  نم 

.رد 484 ار  ناشیا  و  : " لاعتم دنوادخ  هدومرف  يانعم  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

485 هانعم ؟ امف  نیرمأ ، نیب  رمأ  لب  ضیوفت  الو  ربج  ّهنإ ال 

معز 486 نمو  ربجلاب ، لاق  دقف  هیلع  انبّذعی  ّمث  انلاعفأ  لعفی  هللا  ّنأ  معز  نم  لاق :

..تاعاطلا 486 اّمأف  لاقف : کلذ ؟ یف  هدارإو  هّیشم  ّلجو  ّزع  لهف هللا  هل : تلقف 

.هرخآلاو 487 ایندلا  یف  ءارب  هنم  نحنو  كرشم ، رفاک  وهف  ربجلاو  هیبشتلاب  لاق  نم 
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هیلع 487 تردق  نم  هللا  لوسر  ای  تهرکأ  ول  لص :؟ ؟  هللا لوسرل  اولاق  نیملسملا  ّنإ 

.نأ 487 مهنم  دیرأ  یّنکل  ًاحدم  الو  ًاباوث  یّنم  اوّقحتسی  مل  مهب  کلذ  تلعف  ولو 

اُوناک 488 يرْکِذ َو  ْنَع  ٍءاطِغ  یف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناک  َنیذَّلا   > یلاعت هللا  لوق  نع  ینربخأف 

.ّنکلو 488 نیعلاب ، يری  رکذلاو ال  رکذلا ، نم  عنمی  نیعلا ال  ءاطغ  ّنإ  مالسلا : هیلع  لاقف 

.رفعج 489 نب  یسوم  هلبقتساف  مالسلا ، هیلع  قداصلا  دنع  نم  موی  تاذ  هفینح  وبأ  جرخ 

.نع 490 ینربخأ  لاقف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلع  قارعلا  لهأ  نم  لجر  لخد 

ای 490 ًالهم  مالسلا  هیلع  لاقف  نینمؤملا ، ریمأ  ای  یئانع  بستحأ  هللا  دنع  خیشلا : هل  لاقف 

490 لوقی : وهو  خیشلا  ضهنف  لاق :

495 لاقف : نوقیطی ؟ ام ال  دابعلا  هللا  فّلکیأ  لجر  هلأس  دقو  مالسلا  هیلع  اضرلا  تعمس 

.نأ 496 نم  ّزعأ  هللاو  هنوقیطی ، ام ال  سانلا  فّلکی  نأ  نم  مرکأ  یلاعتو  كرابت  هللا 

..سانلا 496 ربجأ  ّلجو  ّزع  هللا  ّنأ  معزی  لجر  هجوأ : هثالث  یلع  ردقلا  یف  سانلا  ّنإ 

اَّنَأ 499 ُناْسنِْإلا  ُرُکْذَی  َأ َو ال  : > لوقی هللاو  نامیلس ، ای  ءادبلا  نم  ترکنأ  امو 

.یلإ 500 هیفوتم  ّینأ  کلملا  نالف  ربخأ  نأ  هئایبنأ  نم  ّیبن  یلإ  یحوأ  ّلجو  ّزع  هللا  ّنإ 

500 لاق : بابلا ، اذه  یف  دوهیلا  تیهاض  کبسحأ  لاقف : نامیلس  یلإ  تفتلا  ّمث 

ءاش 500 نإ  هب  بّذکأ  الو  ءادبلا  اذه  یموی  دعب  رکنأ  ...نومأملل ال  نامیلس  لاق 

و 502 هّیدوبعلاب ، رارقإلا  لاصخ ، ثالث  هیلع  ذخأی  یتح  ًاّیبن  ّلجو  ّزع  هللا  ثعب  ام 

.ءادبلا 502 لثم  ءیشب  ّلجو  ّزع  هللا  دبع  ام 

.ءادبلاب 503 هل  ّرقی  نأو  رمخلا ، میرحتب  الإ  ّطق  ًاّیبن  هللا  ثعب  ام 

ءیش 522 مسا  هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعت  هللا  ّنإ  »

.عنتمی 523 هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  دجوی  ام  ّلک  »
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.ُهللا 525 َقَلَخ  اَمَف  اَمُهُریَغ  َِثلاَث  َالَو  اَمُهَنَیب  َِثلاَث  َال  ُهُْقلَخَو  َّلَجَو  َّزَع  هللا  َوُه  اَمَّنِإَو  »

533 یقلخب .» ینهّبش  نم  ینفرع  ام  »

ْدَقَف 537 ءیشلا  َِملَع  اَذِإَف  ُلِهاَج  ای  مالسلا  هیلع  اَضِّرلا  َلاَق  ُهُْملِع  ُهَتَداَرِإ  َّنَِأل  ُناَمیَلُس  َلاَق  »

ٌهَثَدُْحم 538 َهَداَرِْإلا  َّنَأ  َُکتْرَبْخَأ  ْدَقَو  ََهلَأْسَْملا  ِهِذَه  ُدِّدَُرت  ْمَک  َکَلیَو  مالسلا : هیلع  اَضِّرلا  َلاَق  »

.لوقی 539 کلذ ، ریغ  لعفلا ال  یه  یلاعت  هللا  هدارإف  ...کلذ  ریغ  هثادحإ ال  هتدارإ  »

.لطبل 548 کلذک  ناک  ول  ًامزال ، ًاردقو  ًامتح  ءاضق  ّنظت  کّلعل  خیش ! ای  ًالهم  »

ّمث 562 دوحجب  ًارفک  الو  هعیرشب  ًانامیإ  نوفرعی  ...مهّلک ال  سانلا  قلخ  هللا  ّنإ  »

اّنبر 569 نم  هنّیبب  انثّدح  اّنکلو  انلبق ، ناک  نم  ّلض  امک  انللض  انیأرب  انثّدح  ول  ّانإ 

ملعلاو 570 ملعلاب ، هعاطلاو  هعاطلاب ، ّالإ  هاجن  الو  هّللا ،  هعاطل  قلخلا  بصن 

مّهلدو 571 نایبلاب  مهیلإ  یضفأو  لوقعلاب ، ججحلا  سانلل  لمکأ  ّزعو  ّلج  هّللا  ّنإ 

هلیبسو 572 هطارصو  هباوبأ  انلعج  نکلو  هسفن ، دابعلا  فّرعل  ءاش  ول  هّللا  ّنإ 

.لجر 572 ّینإ  لاقف : ماشلا  لهأ  نم  لجر  هیلع  دروف  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دنع  تنک 

هسفن 572 مصخ  دق  اذه  بوقعی ، نب  سنوی  ای  لاقف : ّیلإ  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  تفتلاف 

.لجرلا 573 اهّیأ  ...نقیتست  امل ال  زجع  ّنظلا...قیدنزلل  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاق  ... 

.ّننوکت 573 ال  سنوی ، ای  لاقف : هّللا ؟  دّحوأ  امب  مالسلا : هیلع  لّوألا  نسحلا  یبأل  تلق 

مل 574 مهانکرت  نإو  انل ، اوبیجتسی  مل  مهانوعد  نإ  همیظع ، انیلع  سانلا  هّیلب 

.ال 574 نمو  تیبلا ، لهأ  اّنم  همامإ  فرعو  هّللا  فرع  نم  هدبعیو  هّللا  فرعی  اّمنإ 

575 هّللا .  فرع  ام  نحن  ول ال 

.انریغ 575 هورعب  کّسمتم  وه  انتعیش و  نم  هنأ  معز  نم  بذک 

.کنید 575 تذخأ  مهتیّدعت  نإ  ّکنإف  انتعیش ، ریغ  نع  کنید  ملاعم  ّنذخأت  ال 
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.مکتفرعم 576 لیبسب  ّالإ  هّللا  فرعی  ءافرع ال  كدعب  نم  ءایصوألاو  ّکنإ 

.سامترا 576 یف  هرهد  لزی  مل  يأرلاب  هّللا  ناد  نم 

ول 577 هّللا  ّنإ  لاق : نأ  یلإ  انتفرعم ، لیبسب  ّالإ  هّللا  فرعی  يذلا ال  فارعألا  نحن 

.یلاعتو 577 كرابت  هّللا  باجح  دّمحمو  هّللا ،  دّحو  انبو  هّللا ،  فرع  انبو  هّللا ،  دبع  انب 

ءامسلا 578 قرطب  تنأو  ًالیلد ، هسفنل  بلطیف  خسارف  مکدحأ  جرخی  هزمح ، ابأ  ای 

.مئاهبلاک 578 يرایح  متنک  هدلو  نم  ءایصوألاو  دّمحم  ول ال 

مکیضرو 578 ...هناهربب  مکّصخو  هادهب ، مکّزعأ  هّللا ...  هفرعم  ّلاحم  یلع  مالسلا 

.هّللا 579 جتحا  مهبو  هّللا ،  فرع  ام  مه  ولو ال  اهنم ، یتؤی  یتلا  هّللا  باوبأ  ءایصوألا 

هلوق 579 کلذو  نوملعی ، ثیح ال  نم  ّقحلا  نع  اوّمصو  اومع  اوهات و  موقلا  ّنکلو 

.لهأو 580 هلسر  نم  هیلع  هعلّطا  نمو  هّللا  الإ  کلذ  فیک  قلخلا  نم  دحأ  فرعی  الو 

.نم 580 صالخلا  اوبلطو  اوّریحتو  اوهات  یّتح  بابلا  اذه  یف  سانلا  فلتخا  اّمنإو 

563 ص :
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.الو 26 لاقتنا  الو  هکرح  الو  ناکم ، الو  نامزب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

.فیکلا 26 فّیکو  نیألا  نّیأ  ّهنإ 

.ثدحم 39 هّلک  لعفلا  ّنإ  ...ًالوعفم  نوکی  لزی ال  مل  ام  ّنإ 

هعم 40 لزی  مل  ّهنال  هل ، ًاقلاخ  نوکی  نأ  زجی  مل  هئاقب  یف  ءیش  هعم  ناک  ول  ّهنإ 

اّمنإو 40 عمسی ، ءادن  الو  عرقی  تروصب  .نوکیف ال  نک " : " هنوک دارأ  امل  لوقی 

معز 40 نمو  ءیش  نم  ءایشألا ال  قلخ  ًامیدق ، ًاملاع  لزی  مل  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

.اهتعنص 41 نع  اهدوجوب  تینغتسا  دقف  هدوجوم  تناکو  اهتعنص  تنک  نإف  ... 

.لاحم 41 دوجوملا  داجیإ 

43 نیأ " : " مالسلا هیلع  لاقف  ًاضرأو ؟ ءامس  قلخی  نأ  لبق  اّنبر  ناک  نیأ  مالسلا : هیلع  لئس  ّهنأ  يورو 

.الو 43 ناک  معن ، لاق : ءیش ؟ الو  هّللا  ناکأ  مالسلا : هیلع  رفعج  یبأل  تلق  لاق  هرارز  نع 

.قلاخلا 44 نم  قولخملل  ّدب  الو 

44 ًائیش !؟ ءیش  قلخی ال  فیک 

.ًائیش 44 ثدحی  مودعملا ال  ّنأ  ملعت  ّکنإ 

.ءاشنإلا 45 نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک 

.هریغ 45 ءادتبا  نع  أدتبم  ّلک  زجعل 

.هاوس 45 صقتنم  طعم  ّلک 

قلخ و 45 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هّللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإ 

...هعناص 46 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

.ًاریدقت 46 ءیش  ّلک  ترّدقو  ًادمأ ، ءیش  ّلکل  تلعجو 

.عونصم 47 هسفنب  فورعم  ّلک 
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.هیلع 47 لیلدلاب  ّلادلا  وه  هسفنب ، فرع  نم  هلإب  سیل 

.غالبلا 48 تحت  حرط  نم  ّبرب  سیل 
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هباجتحا 48 ءامسلا  یف  نّمع  و  راصبألا ، نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا 

.هیلع 48 ًالولدم  ناک  ام  دعب  ًالیلد  لّوحتلو  عونصملا ، هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ... 

.ءوربملا 48 ریغ  ینعم  ئرابلل  ناک  املو  ... 

.یّمسم 49 ّدحب  فوصوم  ریغ  ءایشألا  عناصو  عونصم  فوصوم  ّلک 

.عونصم 49 تافصلا  هتّلح  نم  ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  تافصلا  هّلحت  نأ  ّلج 

.هّللا 49 قلخ  وهف  ّدح  هیلع  عقو  ام  ّلک 

.ریغل 49 ّدح  الو  ینعم ، ریغل  مسا  الو  فوصوم ، ریغل  هفص  نوکت  ّهنأ ال  ملعاو 

اهملعی 49 یتلا ال  تاذلابو  ًافوصوم  نایعلاب  نوکیف  هلانت  نأ  نع  راصبألا  ترسحناو 

.کتمظع 50 یف  ًادودحم  کیف  دقتعتف  بویغلا  بجح  ماهوألا  تقرخ  الو  ... 

.ًاسناجم 50 هفلتخملا  ءایشألل  نوکتف  هّیهامو  هّیئام  کل  ملعی  ملو 

.بیغلاب 50 ًاناقیإ  قیقحتلاب  ّالإ  مهریکفتب  ریکفتلا  لهأ  الو  ءاملعلا  هکردت  ال 

.هفص 51 دوجو  نامیإلا ال  دوجوو  ًادوجوم ، هب  نامیإلا  هنم  رکفلا  بیصی 

.هتابثإ 51 هدوجوو  هتایآ  هلیلد 

.هیلع 51 ّلدتسی  هّللا  عنصب 

.لیلدلا 51 طینأ  اهنمو  هریغ  تبثأ  اهیفو 

.لوقعلل 52 اهعناص  یّلجت  اهب 

.نویعلا 52 رظن  نم  عنتما  اهبو  لوقعلل  اهعناص  یّلجت  اهب 

ام 52 ریغ  یلع  ریدقتلاو  كورّدق  هبو  كولهجف  هتئیه  دبت  ملو  کتردق  تدب  یهلإ 

.یف 53 هدوجو  یلع  ناهربلاو  لیلدلا  ناکمل  هیلع ، یفخی  هدارأ ال  نمل  رهاظلا  ّهنإ 
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.نّییبنلا 53 رصنو  لوقعلاب  ججحلا  سانلل  لمکأ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ  ماشه  ای 

.یلاعتو 53 كرابت  هقلخب  ّالإ  فرعی  الو  ... 

.قلخلا 54 عادبإ  یف  هتّیبوبر  رهظأ  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.عونصملا 54 هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ءاشنإلا ، نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک  و 

.کیلع 56 زاج  ام  ّکبر  یلع  زّوجت  نأ ال  دیحوتلا 

هعناص 56 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

ّدح 56 الو  لاثمت ، الو  هروص ، الو  هبش ، الو  مسج ، الو  مسإ ، ال  دمصلا : لیوأت 

.جراخب 57 اهنع  الو  جلاوب ، ءایشألا  یف  سیل 

هرثکلاو 58 هّلقلاب  مّهوتم  الو  ئّزجتم  دحاو ال  هّللاو  ئّزجتم ، دحاولا  يوس  ام  ّنإ 

هب 59 تهانت  مظع  يذب  الو  ًامیسجت ، هتّربکف  تایاهنلا  هب  تّدتما  ربک  يذب  سیل 

.هلامک 59 یف  ددعلا  هئزجتب  ضّعبتی  ملو  هتاذ ، یف  توافتی  مل  يذلا  وه 

مهو 59 الو  لقع  الو  دوجو  یف  مسقنی  ّهنأ ال  هب  ینعی  ینعملا ، ّيدحأ  ّهنإ 

.هیف 60 دحلأ  دقف  هفصو  نمو  هفصو ، دقف  هأّزج  نمو 

.هلهج 60 دقف  هأّزج  نمو 

.رادقمب 60 فصوی  نأ  راّبجلا  کلملا  یلاعت 

.هفالخب 60 وهف  رّوصت  ام 

.راطقألا 60 يذ  هتافص ، یف  دودحملا  ضّعبملا  قلخلاب  نولداعلا  ههّبش  اّمل  يذلا  ... 

.ضیعبتلاو 61 هئزجتلا  هلانت  الو 

.تافصلا 61 یف  ثدحأ  ام  عیمجل  نئابم 

مسا 61 هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 
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.ًاریبک 62 ًاّولع  نیقولخملا  تافص  نع  یلاعت  ثدحم ، هاوس  امو  میدقلا  وه 

..هعناص 62 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

دلوی 62 ملو  دلی  مل  يذلا  دمصلا  دحألا  دحاولا  ریصبلا  عیمسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 

هلثمک 63 سیل  نم  اهثدحأ  هبوبرم  هثدحم  اهّلک  یهو  ...هّللا  لعف  هّللا  يوس  ام 

.تلاق 63 کلذکو  هیف ، عجریو  هنم  ءزج  هحور  ّنإ  حیسملا  یف  يراصنلا  تلاق 

..ّنإ 63 ...نیلقتنملا  عم  لقتنی  مل  .قلخ  ذإ ال  ناک  امک  وهو  قلخ  الو  ناک  دق 

هیلع 63 يرجی  ّهنأو  لاح  یلإ  لاح  نم  ّریغتلاب  ّکبر  فصت  نأ  ئرتجت  فیک  کحیو ،

.ًاریبک 64 ًاّولع  کلذ  نع  یلاعتو  هتّیرب  تامسو  هقلخ  هادأ  نع  ّزعو  ّلج 

دلوی 68 ملو  دلی  مل  يذلا  دمصلا ، دحألا  دحاولا  ریصبلا  عیمسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 

68 اهأرقی ؟ فیک  تلق : .دیحوتلا  فرع  دقف  اهب  نمآو  دحأ  هّللا  وه  لق  ءرق  نم  ّلک 

هعم 69 ءیش  الو  هریغ  ءیش  ًادحاو ال  ناک  اذإ  قلاخلا  نع  ینربخت  الأ  يدّیس ، ای 

هقلخب 70 هلاح  نع  هلعف  یف  ّریغت  دق  نئاکلا  ّنأ  يدنع  ناک  يذلا  ّنإف  يدّیس ، ای 

هوجولا 70 نم  هجو  یف  ّریغتی  نئاکلا  ّنإ  کلوق : یف  نارمع  ای  تلحأ  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق 

71 نم "  " کلوقب دیرت  امو  لاقف : هّللا .  نم  ّهنإ  يدّیس ، ای  لاق : حیسملا !؟ یف  لوقت  ام 

71 ًاضعبم !؟ نوکیف  ّلکلا  نم  ضعبلاک  نم "  " کلوقب دیرتأ 

71 هلاحتسالا !؟ لیبس  یلع  نوکیف  رمخلا ، نم  ّلخلاک  وأ 
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71 هحکانملا !؟ لیبس  یلع  نوکیف  دلاولا  نم  دلولاک  وأ 

71 قلاخلا ؟ نم  قولخملا  لیبس  یلع  نوکیف  عناصلا ، نم  هعنصلاک  وأ 

.عطقناف 71 هانفّرعتف ؟ رخآ  هجو  كدنع  وأ 

.یقلخب 73 ینهّبش  نم  ینفرع  امو  یمالک ، هیأرب  رّسف  نم  یب  نمآ  ام 

.كرشم 73 وهف  هقلخب  یلاعت  هّللا  هّبش  نم 

هب 73 ام  ریغ  یلع  ریدقتلاو  كورّدقو ، كولهجف  هئیه  دبت  ملو  کتردق  تدب  یهلا 

وهف 76 ءیش  مسا  هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.ّلک 76 نع  ًایلاعتم  ءیش  ّلکل  ًانئابم  نوکی  نأ  ّالإ  ءیش  ّلک  قلاخ  وه  يذلاب  قیلی  ال 

.هعناص 77 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

هتاذ و 77 تتوافتل  اّذإ  هأدتبا ، وه  ام  هیف  دوعی  وأ  هارجأ ، وه  ام  هیلع  يرجی  فیک 

هل 77 هانعم  یف  الو  باوج ، هنع  هلأسملا  یف  الو  هّجح ، لوقلا  لاحم  یف  سیل 

هل 78 رهوج  نأ ال  فرع  رهاوجلا  هریهجتبو  هل ، رعشم  نأ ال  فرع  رعاشملا  هریعشتب 

دهشتسم 78 ...هل  هبش  نأ ال  یلع  مههابتشابو  ...هقلخ  ثودحب  همدق  یلع  ّلادلا 

.ال 79 نأ  یلع  مههابتشابو  هتّیلزأ ، یلع  هقلخ  ثودحبو  هقلخب ، هدوجو  یلع  ّلادلا 

..ّبرلا 79 هّیرهوج  نم  هیف  ناک  له  مدآ  نع  هتلأس  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  یلإ  تبتک 

.قیدنز 80 هنسلا ، نم  ءیش  یلع  هلأسملا  هذه  بحاص  سیل 

.ّلج 80 هّللاو  هنم ، جرخیو  ضعب  یف  هضعب  لخدیو  ًاضعب ، هضعب  کسمی  قلخلا  ّنإ 

81 نوُِقلاْخلا .>؟  ُمُه  ْمَأ  >
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81 َهل .> اوُعَمَتْجا  َِول  ًابابُذ َو  اوُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیذَّلا  َّنِإ  >

.ءاشنإلا 81 نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک 

.هریغ 81 ءادتبا  نع  ءدتبم  ّلک  زجعل 

.نأ 81 دعی  مل  هّللا  قلخ  امف  امهریغ ، ثلاث  الو  امهنیب  ثلاث  ال  هقلخو ، هّللا  وه  اّمنإ 

.دادعألا 98 باب  یف  لخدی  هل ال  یناث  ام ال  ّنإ 

دلوی 100 ملو  دلی  مل  يذلا  دمصلا  دحألا  دحاولا  ریصبلا  عیمسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 

ًائیش 101 هبشی  ال  تلقو : دمصلا ، دحألا  تلق : کّنکل  كادف ، هّللا  ینلعج  لجأ ، تلق :

.ندبو 102 ضرعو ، مسج ، ینعملا ، ّيونث  دحاو  ناسنإلاو  ینعملا  ّيدحأو  دحاو  هّللا 

103 دحاولا ؟ هّللا  وه  فیکف  ... 

.كرابت 103 وهو  ئّزجتم ، دحاولا  نم  هاوس  ام  ّنأل  دحاوک ، دحاو  الف  هتاذ  یف  دحاو 

هدایز 103 الو  توافت  الو  هیف  فالتخا  ال  هریغ ، دحاو  دحاو ال  وه  هلالج  ّلج  هّللاو 

.نینمؤملا 103 ریمأ  ای  لاقف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  لمجلا  موی  ماق  ًاّیبارعأ  ّنإ  ... 

.ال 104 اهنم  ناهجوف  ماسقأ ، هعبرأ  یلع  دحاو " هّللا  ّنأ   " یف لوقلا  ّنإ  ّیبارعأ ، ای 

هّیفوفیکب 107 فرعی  الف  فیک ، الو  ناکو  فیکلا  فیکو  نیأ ، الو  ناکو  نیألا  نّیأ  وه 

.ینفی 107 الو  ضّعبی ، الو  ّدحی ، ال  هتّیشمب ، ءاش  ام  أشنأ  کلملاو  هردقلا  هل 

.لاقف 108 .ّساوحلا  نم  هّساحب  كردی  مل  اذإ  ءیش  ّهنإ ال  اذإف  لجرلا : لاق  ... 

َوُه 118 َّالِإ  َهلِإ  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُهَِکئالَْملا َو  َوُه َو  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  >

118 نوُکِرُْشت .>  اَّمِم  يَرب ٌء  ینَّنِإ  ٌدِحاو َو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ُْلق  >
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118 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لثم یلبق  نولئاقلا  لاق  الو  تلق  ام 

119 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لوقی نأ  یبأ  نم  دینع  راّبج  ّلک 

119 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لوق نم  هّللا  یلإ  ّبحأ  هملک  مالکلا  نم  ام 

119 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لوق هدابعلا  ریخ 

.یف 119 عبسلا  نیضرألاو  نهیرماعو  تاومسلا  ّنأ  ول  یسوم ، ای  مالسلا : هیلع  یسومل  هّللا  لاق 

.لازی 121 الو  ضارعأ  الو  دودح  الب  هعم  ءیش  ًانئاک ال  ًادحاو  لزی  ملف  دحاولا ، اّمأ 

هیف 121 تثدح  ّالإ  ًائیش  قلخلا  نم  ثدحی  مل  هنأل  اهعسی  ال  نارمع ، ای  هجاحلاو 

.ِناتَطوُْسبَم 123 ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  ْمِهیْدیَأ َو  ْتَّلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاقَو  >

.غرف 123 دق  : " اولاق مهّنکلو  اذکه ،" ّهنإ  : " اولوقی مل  ٌَهلُوْلغَم :> ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاقَو  >

124 کلذ ؟ ریغب  مأ  ریمضبأ  ملع ، ام  ملع  ءیش  ّيأب  ینربخأف  ...نارمع  لاق  ... 

..فصوی 124 سیل  دحاولا  ّنأ  ملعت  نأ  یغبنی  سیلأ  نارمع ، ای  ...مالسلا  هیلع  اضرلا  لاق 

..تهانت 152 مظع  يذب  الو  ًامیسجت ، هتّربکف  تایاهنلا  هب  تّدتما  ربک  يذب  سیل 

هرثکلاو 153 هّلقلاب  مّهوتم  الو  ئّزجتم  دحاو ال  هّللاو  ئّزجتم ، دحاولا  يوس  ام  ّنإ 

.نأ 158 ناهذألا  نعو  هقرغتست ، نأ  ماهفألا  نعو  ههنتکت ، نأ  ماهوألا  نع  عنتمم 

هاّهن 159 نم  قّدص  هب  الو  هّلثم ، نم  باصأ  هتقیقح  الو  ههنتکا ، نم  دّحو  هاّیإ  ال  ...

هتفرعم 166 دقتعت  لوقعلابو  هیلع ، ّلدتسی  هّللا  عنصب  ...عونصم  هسفنب  فورعم  ّلک 

.هیلع 166 لیلدلاب  ّلادلا  وه  هسفنب ، فرع  نم  هلإب  سیل 

.غالبلا 167 تحت  حرط  نم  ّبرب  سیل 

.هفالخب 167 وهف  رّوصت  ام 
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.هتابثإ 167 هدوجوو  هتایآ ، هلیلد 

.یلاعتو 167 كرابت  هقلخب  ّالإ  فرعی  الو 

..فرعی 168 ال  نامیإلا ، قئاقحب  بولقلا  هتأرو  نایعلا ، هدهاشمب  نویعلا  هرت  مل 

ماهوألا 168 مکاحت  اهیلإو  هیؤرلا ، نع  بجتحا  اهبو  لوقعلل ، اهعناص  یّلجت  اهب 

.هیلع 168 ًالولدم  ناک  ام  دعب  ًالیلد  لّوحتلو  عونصملا ، هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ... 

اضرلا 169 لاق  هریغ ؟ ءیش  ّيأف  لاق.هریغب : لاق : هانفرع ؟ ءیش  ّيإبف  يدّیس ، ای 

.نیع 169 هیؤر  یلإ  داترملا  بلاطلا  کلذ  یف  جاتحی  یتح ال  هقلخب  هیلع  ّلدتسیو 

.ءایشألا 172 فالخب  ءیش  ّهنإو  هّیئیشلا ، هقیقحب  ءیش  وه 

.هلاثم 172 ریغب  هّبشی  فیکف  هل  لیدع  ام ال  اّمأو  هلیدعب ، ءیشلا  هّبشی  اّمنإ 

.هقلخب 172 ّالا  فرعی  الو  ...ّدن  الو  ّدض ، الو  لثم  الو  هبش ، ال 

173 ّکبر ؟ تفرع  مب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئس  ... 

.هسفن 173 ینفّرع  امب  لاق :

173 هسفن ؟ کفّرع  فیکو  لیق :

هدعب 173 بیرق  سانلاب ، ساقی  الو  ّساوحلاب ، ّسحی  الو  ٌهروص  ههبشی  ال  لاق :

..باجحلا 174 ّنأل  كرشم ؛ وهف  لاثمب  وأ  هروصب  وأ  باجحب  هّللا  فرعی  ّهنأ  معز  نم 

..فرعی 174 اّمنإ  هفرعی ، سیلف  هب  هفرعی  مل  نمف  هّللاب ، هفرع  نم  هّللا  فرع  اّمنإ 

.ههبشی 174 ءیشب  فرعی  الو  ّدح  هّلل  سیلو 

.هتاذ 174 هیبشتلاب  فرع  نم  فرع  هّللا  سیلف 

.ناسحإلاو 175 لدعلاو  فورعملاب  رمألا  یلوأو  هلاسرلاب ، لوسرلاو  هّللاب ، هّللا  اوفرعإ 
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ءیش 175 تعن  هبشی  هتعن ال  ناک  ریصبلا  عیمسلا  وهو  ءیش  هلثمک  سیل  ناک  نم 

همئالم 175 نع  ّلجو  هتاقولخم ، هسناجم  نع  هّزنتو  هتاذب ، هتاذ  یلع  ّلد  نم  ای 

.وه 175 ّالإ  وه  نم ال  ای  وه ، ای  وه ، ّالإ  وه  سیل  نم  ای  وه ، وه  نم  ای  وه ، ای 

.وه 176 ّالإ  وه  ثیح  الو  وه ، نیأ  الو  وه ، فیک  الو  وه ، ام  ملعی  نم ال  ای  وه ، ای 

.وه 176 ّالإ  وه  نم ال  ای  وه ، ّالإ  وهک  سیل  نم  ای  وه ، ای  وه ، ای  هللا ، ای 

.ّهبر 177 دحأ  فرعی  نل  کلذ  ولو ال  هسفن  مهفّرعف 

.هقزار 177 نم  الو  هقلاخ  نم  دحأ  ردی  مل  کلذ  ولو ال 

.تنأ 177 ام  ردأ  مل  تنأ  ولو ال  کیلإ ، ینتوعدو  کیلع  ینتللد  تنأو  کتفرع  کب 

177 هفرعملا ؟ اهب  نوطاعتی  هعاطتسا  سانلا  یف  له  مالسلا : هیلع  حلاصلا  دبعلل  تلق  ... 

.هّللا 177 نم  لّوطت  وه  اّمنإ  ال ، لاق :

.عوکرلا 177 هلزنمب  هنوطاعتی  ام  مهیف  سیل  ناک  اذإ  باوث  هفرعملا  یلع  مهلفأ  تلق :

.باوثلاب 177 لّوطتو  مهیلع  هّللا  نم  لّوطت  وه  ال ، لاق :

178 عنص ؟ هفرعملا  یف  سانلل  مالسلا : هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأل  تلق  ... 

.ال 178 لاق :

178 باوث ؟ اهیلع  مهل  تلقف :

.هفرعملاب 178 مهیلع  لّوطتی  امک  باوثلاب  مهیلع  لّوطتی  لاق :

178 یه ؟ هبستکمأ  هفرعملا  نع  لئس  ّهنأ  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع 

.ال 178 لاق :

178 یه ؟ هئاطعو  هّللا  عنص  نمف  هل : لیقف 

.لامعألا 178 باستکا  مهلو  عنص ، اهیف  دابعلل  سیلو  معن ، لاق :
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179 هفرعملا ؟ اهب  نولانی  هادأ  سانلا  یف  لعج  له  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأل  تلق  ... 
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.ُهَّللا 179 ُفِّلَُکی  الو  اهَعْسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  ، > نایبلا هّللا  یلع  ّنإ  ال ، لاق :

.ًالیبس 179 اهیلإ  مهل  لعجی  ملو  هفرعملا  دابعلا  هّللا  فّلکی  مل 

.قلخلا 179 یلع  هّللو  مهفّرعی ، نأ  هّللا  یلع  قلخللو  اوفرعی ، نأ  هقلخ  یلع  هّلل  سیل 

.هیلإ 180 هفرعملاب  يّدؤملاو  هیلع ، لیلدلاب  ّلادلا  وه 

180 یه ؟ نم  عنص  هفرعملا  ... 

.عنص 180 هیف  دابعلل  سیل  هّللا ، عنص  نم  مالسلا :] هیلع  قداصلا   ] لاق

181 هّللاب .  ّالإ  هّللا  هفرعم  كردت  الو  هّللاب ، ّالإ  ًائیش  قولخم  كردی  ال 

هل 181 هتدّدح  ام  ّالإ  کتعن  نم  ًائیش  فرعی  الو  کفصو ، نم  ًائیش  غلبی  نأ  دحأ  سیلف 

.یصاعملا 181 تلمع  یّنم ، کتائّیسب  یلوأ  تنأو  کنم ، کتانسحب  یلوأ  انأ  مدآ ، نبای 

.ًکتردق 182 يری  ًارصبو  کنامیإ ، مهفی  ًالقعو  کتایآ ، عمسی  ًاعمس  یل  تلعجف 

.مّهبرب 182 ّالإ  هقولخملا  مهنادبأ  یف  هجلاعم  الو  لمع  یلع  اوردقی  مل 

.نسلألا 182 قلطأو  هتفرعمب ، لوقعلا  قتف  نم  ای  ؟ص :؟ ّیبنلا نع  ءاعدلا  یفو 

.فرعی 183 اهب  فراعملا ال  فرعت  هبو  فصوی ، اهب  تافصلا ال  فصوت  هب 

.تنأ 183 ام  ردأ  مل  تنأ  ولو ال  کیلإ ، ینتوعدو  کیلع  ینتللد  تنأو  کتفرع  کب 

.کلیبس 183 انکلس  الو  كرمأ ، انفرع  الو  کتعاط ، یلإ  انیدتها  ام  ّیبر  تنأ  ولو ال 

.نم 183 ینصّلخو  هّیبوبرلا ، هفرعمب  ینابحو  هّینادحولاب ، رارقإلإب  ینفحتأ  نم  ای 

...ضرعو 184 لوط  نم  دودحلا  هیف  ثدحأو  هقلخ  نیح  هّللاب  ص ؟ ؟  ًادّمحم تفرع 
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انیقلأ 184 امب  رابتعالل  یفتکت  دقف  اهّلک ، اهّمسن  مل  اّنک  نإو  ءامسألا  عیمج  اذکهو 

.نع 184 لوفألا  ّنأل  نِیِلفْآلا ، > ُّبِحُأ  َلاق ال  ُبَکْوَْکلا  َلَفَأ  اَّمَلَف  ... >

.کب 185 هیلع  هّوقلاو  کیلإ ، هباستناو  کنم ، هؤدب  ام  یلع  بیثت  کناحبسف 

دیحوتلاب 185 هیلع  تمعنأ  نم  ءازج  ام  لاق : هّللا  ّنإ  لوقی : ص ؟ ؟  هّللا لوسر  تعمس 

.هّیئیشلا 188 هقیقحب  ءیش  ّهنإ 

.هّیئامو 188 هّینإب  ًالإ  ءیشلا  تبثی  ال 

.تانکمملا 189 نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردن  ام  ّلک 

هکردت 193 هّللا ال  ّنإ  ًاهیت ، ّالإ  دیزی  هّللا ال  یف  رّکفتلا  نإف  هّللا ،  یف  رّکفتلاو  مکاّیإ 

193 اولوقف : کلذ  متعمس  اذإف  هّللا ،  یف  اومّلکتی  یّتح  قطنملا  مهل  لازی  سانلا ال  ّنإ 

..شرعلا 193 قوف  ام  یف  اومّلکت  ًاموق  ّنإ  ...اوکسمأف  هّللا  یلإ  مالکلا  یهتنا  اذإ 

194 یلاعت : هّللا  لزنأف  نوقّمعتم  ماوقأ  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  ّهنأ  ملع  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.لوسرلا 194 هّنس  یف  الو  هضرف  باتکلا  یف  کیلع  سیل  اّمم  هملع  ناطیشلا  کفّلک  ام 

دیقف 198 ریغ  دوجوم  میدق  تبثم  ّهنأو  ریظن ، الو  هیبش  الو  هریغ  هلإ  ّهنأب ال  رارقإلا 

.هب 198 قیدصتلا  هتفرعم  لامکو 

.هب 198 نامیإلا  لمکی  رارقإلابو  هّللاب ،  قیدصتلا  دقتعی  لوقعلاب 

.یه 203 تسیل  : " تلق اذإو  هریغ ؛ اهتلعج  دقف  وه ،" تسیل  : " تلق اذإ  لهاج ، ای 

.هلزنم 203 یفنلاو  تابثإلا  نیب  نکی  مل 

.هعناص 205 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

ههبشی 205 الو  ًائیش ، هبشی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ  كرشم ، وهف  هقلخب  هّللا  هّبش  نم 
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213 ءیش "  " یلوقب عجرإ  ءایشألا ؛ فالخب  ءیش  وه  مالسلا : هیلع  لاقف  وه ؟ ام  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.عقی 213 الو  سمخلا ، ّساوحلاب  كردی  الو  ّسمی ، الو  ّسحی ، يذلا ال  هّلل  دمحلا 

.قولخم 213 وهف  يدیألا ، هتسمل  وأ  ّساوجلا ، هتّسج  وأ  ّساوحلا ، هتّسح  ءیش  ّلکف 

.ًافیثک 214 ًابلاق  سبلأ  قیقر  مسج  حورلاو 

هّفخلا 214 یف  سانلا  لاثمأ  مهو  ءامسلا  یلإ  نیطایشلا  تدعص  فیک  لاقف :

.الو 215 ّدن ، الو  ّدض ، الو  هل ، هبش  یلاعتو ال  كرابت  اّنبرف  فّیکملا ، قولخملل  هّیفیکلا 

.الو 215 لثم ، الو  هبش ، الو  هل ، ءدب  ال  لوألا ، ّهنأل  قولخملا ؛ هّیفیکب  فیکلا  اّمنإو 

.ٌمسَجل 215 بیکرت  رثأ  هیف  يرج  ءیش  ّلک  ّنأل 

.هروص 216 الو  مسج  ال  ءیش ، هلثمک  سیل  نم  ناحبس 

.یلإ 216 نول  نم  لقتنی  وأ  لاوزلاو ، ّریغتلا  هلخدی  وأ  ّریغتی ، وأ  دیبی  ّالإ  ءیش  سیل  ّهنإ 

مسا 216 هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

اذإف 217 هیهانتم ، هدودحم  هروصلاو  هانتم ، دودحم  مسجلا  ّنأ  ملع  امأ  هلیو ،

..باجحلا 218 ّنأل  كرشم ؛ وهف  لاثمب  وأ  هروصب  وأ  باجحب  هّللا  فرعی  ّهنأ  معز  نم 

.اهاّیإ 219 هقلخ  دنع  اهّلک  ءایشألا  ّدح 

..سیل 219 وهو  ماسجألا  مّسج  ّهنإف  قزارلا ، قلاخلا  ّالإ  ءاذغب  يّذغم  مسج  ّلک 

.هرثکلاو و 220 هّلقلاب  مّهوتم  الو  ئّزجتم  دحاو ال  هّللاو  ئّزجتم ، دحاولا  يوس  ام  ّنإ 

.هیف 220 فالتخا  ّهنأل ال  هریغ ؛ دحاو  يذلا ال  دحاولا  وهف 
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ًاضعب 220 هضعب  کسمی  قلخلاو  ...هعم  یناث  دحاو ال  درف  یلاعتو  كرابت  هّللاف 

ْیَش ٍء 221 ِّلُک  ْنِم  َو   : > هّللا لوق  کلذ  ...هل  نیرق  نأ ال  فرع  رومألا  نیب  هتنراقمب 

.یقلخب 223 ینهّبش  نم  ینفرع  امو 

.رفاک 223 وهف  ناکملاب  هفصو  نمو  كرشم ، وهف  هقلخب  هّللا  هّبش  نم 

هثالثلا 223 ربکأ  نوکی  نأ  نم  ّدب  الف  مکح  امهنیب  هملظلاو  رونلا  ّنإ  لاق  نم  اّمأو 

224 دلوی :) ملو  ، ) فیطل وأ  فیثک  ءیش  هنم  ّدلوتی  نأو  ءیش  هنم  جرخی  نأ  یلاعت 

.اهنّوک 224 امک  تناکف  ءایشألا  نّوکو  هریغ  ءیش  نکی  مل  ذإ  ناک  يذلا  هّلل  دمحلا 

229 هبحاصل !؟ قلاخ  امهدحأ  ّنأ  یلع  ّلدتسی  امبف  ... 

229 هعم !؟ لزی  مل  نمل  ًاقلاخ  نوکی  فیکف  ... 

.قلخ 236 ام  عنص  ءیش  نم  هّللاو ال  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک 

.قلخ 236 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هّللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإو 

.نیذلا 239 هقدانزلا  یلع  ّدر  ّهنإف  نُولِقْعَی >؟  الَف  ِْقلَْخلا َأ  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَمَو  ... >

.هنارّصنی 240 هنادّوهی و  هاوبأف  هرطفلا ، یلع  دلوی  دولوم  ّلک 

هباجتحا 241 ءامسلا  یف  نّمع  و  راصبألا ، نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا 

.ءیش 242 نم  هنم  دعبأ  ءیش  الو  ءیش  نم  هیلإ  برقأ  هقلخ  نم  ءیش  سیل 

.ال 242 هلعف ، یه  دحاو  باب  اهّلک  ءایشألا  ّنإف  عارذلاو ، ربشلاب  لوقت  تنک  نإ 

.نم 250 ًاتیب  یفطصا  امک  حاورألا  رئاس  یلع  هافطصا  هنأل  هسفن  یلإ  هفاضأ  اّمنإ 

576 ص :

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 642 

http://www.ghaemiyeh.com


.هقلخ 251 نم  قلخ  حورلا  امنإ  و  فوج ، هل  سیل  دمص  ٌدحأ  یلاعت  كرابت و  هّللا  نإ 

.الو 255 لزی  مل  ام  یف  ناک  .ناکملا  نع  یلاعتیو  نیألا  نع  ّلجی  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.لوزی 255 الو  ناکم  الب  لزی  مل  نمو  ءایشألل  فّیکملا  فّیکی  نأ  ماهوألا  تراح 

.الو 256 لاقتنا  الو  هکرح  الو  ناکم ، الو  نامزب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

.ناک 256 امک  نآلا  وهو  ناکم ، الو  نامز  الب  لزی  مل  ناک  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

مدعلاو 256 هنوک ، تاقوألا  قباس  ...نکامألا  هنمضت  الو  تاقوألا ، هبحصت  ال 

.تاقوألا 256 هبحصت  ال 

.رعشی 262 ثیح ال  نم  همدقب  لاق  نامزلا  ثودحب  لاق  نم 

.ناک 262 امک  نآلا  وهو  ناکم ، الو  نامز  الب  لزی  مل  ناک  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

وه 262 ام  هیف  ثدحیو  هادبأ ، وه  ام  هیف  دوعیو  هارجأ ، وه  ام  هیلع  يرجی  فیک 

.الو 263 ناکم ، الب  لزی  مل  نمو  ءایشألل ، فّیکملا  فّیکی  نأ  ماهوألا  تراح  لب 

.تاقوألا 263 هبحصت  ال 

.دعب 263 الو  هل  لبق  نأ ال  ملعیل  دعبو  لبق  نیب  اهب  قّرفف 

.عنتمملا 264 لزألا  نم  عانتمالاب  ثودحلا  هداهش  و  ثودحلاب ، نارتقالا  هداهشو  ... 

.هل 264 نیرق  نأ ال  فرع  ءایشألا  نیب  هتنراقمب 

.هلهج 264 دقف  هأّزج  نمو  هأّزج ، دقف  هاّنث  نمو  هاّنث ، دقف  هنرق  نمو 

.ماهوألاو 267 راصبألاب  كردی  الو  ناکمب ، فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

هّنکلو 267 هدابع ، هیف  هنع  بجحیف  هیف  ّلحی  ناکمب  فصوی  یلاعت ال  هّللا  ّنإ 
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.اّهبر 268 باوث  رظتنت  هقرشم  ینعی :

.لهأ 268 هیوری  يذلا  ثیدحلا  یف  لوقت  ام  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلعل  تلق 

.امَّنِإ 268 َکَنوُِعیاُبی  َنیذَّلا  َّنِإ  : > لاقو هَّللا >  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  : > لاقف

هجردو 268 .یلاعت  هّللا  راز  دقف  یتوم  دعب  وأ  یتایح  یف  ینراز  نم  ؟ص :؟ ّیبنلا لاقو 

.نکلو 268 رفک ، دقف  هوجولاک  هجوب  یلاعت  هّللا  فصو  نم  تلصابأ ، ای  مالسلا : هیلع  لاقف 

ِلالَْجلا َو 269 وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  .ناف َو  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  : > یلاعت هّللا  لاقو 

موی 269 هرأ  ملو  ینری  مل  یترتعو ، یتیب  لهأ  ضغبأ  نم  ؟ص :؟ یبنلا لاق  دقو 

راصبألاب و 269 كردی  الو  ناکمب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ  تلصابأ ، ای 

ّنإ 270 لاق : ؟ص ؟ هّللا لوسر  ّنأ  نووری  سانلا  ّنإ  هّللا ،  لوسر  نبای  مالسلا : هیلع  اضرلل  تلق 

277 ًاْئیَش .> َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  <َو 

.هتاذب 277 روتسم  هدهاوشب  رهاظ  ًاضیأ  لقعلا  کلذکو 

.ّرقأ 277 لقعب  هلقعی  نکلو  هودعی ، الف  قلاخلا  هفرعم  نم  هّدح  یلع  لقعلا  فقی 

278 ضْرَْألا .>  ِیف  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو   : > هّللا لوق  نع  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تلأس 

ایندلا 279 راد  یف  یتلا  هفرعملاف  ًانامیإ  هیؤرلا  ههج  نم  هفرعملا  کلت  تناک  نإف 

322 هّیئامو !؟ هّّینإ  هلف  لئاسلا : لاق 

.هّیئامو 322 هّینإب  ّالإ  ءیشلا  تبثی  ال  معن ، مالسلا :] هیلع  قداصلا  مامإلا   ] لاق

.هقلخ 365 نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح  هتاذ 

اّمنإو 374 عمسی ، ءادن  الو  عرقی  تروصب  .نوکیف ال  نک " : " هنوک دارأ  امل  لوقی 
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ًادیرم 375 لزی  مل  یلاعت  هللا  ّنأ  معز  نمف  لاعفألا ، تافص  نم  هدارإلاو  هّیشملا 

375 هانتم ؟ ریغ  مأ  هانتم  راهنلاو  لیللا  نم  مکلبق  ام  نولوقتأ 

هانتم 375 متلق  نإو  هلّوأل ، هیاهن  الب  رخآ  مکیلإ  لصو  دقف  هانتم  ریغ  ّهنأ  متلق  نإف 

دهشتسملا 375 ناک ، دق  ام  نّوک  ءیش  نم  الو  ناک ، ءیش  نم  يذلا ال  دمحلا هللا 

.قلخ 376 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هللاو  هعنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإ 

376 ءایشألا ؟ هللا  قلخ  ءیش  ّيأ  نم 

.ءیش 376 نم  ال  مالسلا : هیلع  لاق 

376 ءیش ؟ ءیش  نم ال  ءیجی  فیک  لاقف :

..ءیش 376 ریغ  نم  وأ  ءیش  نم  تقلخ  نوکت  نأ  اّمإ  ولخت  ءایشألا ال  ّنإ  مالسلا : هیلع  لاق 

376 هّیلزأ ؟ ءایشألا  ّنإ  اولاق : نیأ  نمف  لاق :

ءایبنألاو و 376 مهتلاقمو  لسرلا  اوبّذکف  ءایشألا  ّربدم  اودجح  موق  هلاقم  هذه  لاق :

.الو 376 ماّیألا  هّریغت  ّیلزألا ال  ّنإو  لاح ، یلإ  لاح  نم  ّریغتی  مل  همیدق  تناک  ول 

معز 377 نمو  ءیش  نم  ءایشألا ال  قلخ  ًامیدق ، ًاملاع  لزی  مل  یلاعتو  كرابت  هللا  ّنإ 

هلبق 378 ءیش  ّهنأ ال  یلع  لقاعلا  ّتلد  هفص  مدقلاو  میدق  یلاعتو  كرابت  هللا  ّنإ 

.یناث 379 ًادرف ال  هعم ، ءیش  ًادحاو ال  لزی  مل  لّوألا  نئاکلا  دحاولا  ئدبملا  هللا  ّنإ 

هللاو 379 ...هثالث  اهؤامسأو  دحاو  اهانعم  هدارإلاو  هّیشملاو  عادبإلا  ّنأ  ملعاو 

ًاّولع 380 نیقولخملا  تافص  نع  یلاعت  ثدحم ، قولخم  هاوس  امو  میدقلا  وه 

.هّیدبأ 385 لئاوأ  نم  الو  هّیلزأ ، لوصأ  نم  ءایشألا  قلخی  مل 
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.قلخ 385 ام  عنص  ءیش  نم  هللاو ال  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک 

قلخ و 385 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإو 

هدارإلا 405 نع  ینربخأ  مالسلا : هیلع  نسحلا  یبأل  تلق : لاق ، ییحی  نب  ناوفص  نع  ... 

.نم 405 اّمأو  .لعفلا  نم  کلذ  دعب  هل  ودبی  امو  ریمضلا  قولخملا  نم  هدارإلا  لاقف :

406 ریدقو ؟ ریصبو  عیمسو  ّیح  لثم  هفصو  ًامسا  هدارإلا  لعج  نم  یف  لوقت  ام 

اولوقت 406 ملو  دارأو ، ءاش  ّهنأل  تفلتخاو  ءایشألا  تثدح  متلق ، اّمنإ  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق 

معن 406 لاق : هریغ ؟ هتدارإف  نامیلس ، ای  لاق : ًادیرم ، لزی  مل  ّهنإف  نامیلس : لاق 

..فاصنإلاب 406 کیلع  رباکی !؟ وأ  ایاعی  هلثم  نامیلس ، ای  لاقو : نومأملا  هب  حاصف 

407 لاقف : هلأسملا  هیلع  داعأف  ناسارخ ، مّلکتم  ّهنإف  نسحلا ، ابأ  ای  همّلک  لاق : مث 

..لثم 407 دیرملا  سیلف  مالسلا : هیلع  لاق  ال ، لاق : .هسفن  هتدارإف  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق 

.ّنإو 407 هدارإلا ، لبق  دیرملا  ّنإو  هدارإلا ، ریغ  دیرملا  ّنإ  مالسلا ...: هیلع  اضرلا  لاق  مث 

408 لعف ؟ ریغ  مأ  یه  لعف  هدارإلا  نع  ینربخت  الأ  نامیلس ، ای  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  ّمث 

.رصبلاو 408 عمسلاک  تسیل  هثدحم  یهف  مالسلا : هیلع  لاق  هعونصم ، اّهنإ  نامیلس : لاق 

.لاق 409 هملع ، هتدارإ  ّنأل  نامیلس : لاق  ...هریغ  هعمف  ّالإو  هثدحم ، هدارإلاف 

ًادبأ 410 هدیری  ام ال  یلع  ردقی  ّلجو  ّزع  وهو  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  هردقلا ، هدارإلا  ّنإف 

.لولعم 424 هاوس  یف  مئاق  ّلک 

580 ص :

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 646 

http://www.ghaemiyeh.com


هؤادتباو 424 مهتّینیأ ، هتقرافم  مهاّیإ  هتنیابمو  مهنیبو ، هنیب  ًاباجح  قلخلا  هللا  قلخ 

هقلخ 425 نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح ، هتاذو  میهفت ، هلاعفأو  ریبعت  هؤامسأف 

.عم 426 هبراقت  الو  نیح ، هلمشت  الو  یتم ، هتّقوت  الو  ...دق  هیندت  الو  ذم ، هبّیغت  ال 

هتلأس 435 لاق : مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  نع  راّشب ، نب  نیسحلا 

اَّنِإ 435  > ّلجو ّزع  لاق  ءایشالا ، نوک  لبق  ءایشألاب  ملاعلا  وه  یلاعت  هللا  ّنإ  لاق :

..فوصوملا 440 ریغ  اّهنأ  هفص  ّلک  هداهشل  هنع ، تافصلا  یفن  هل  صالخإلا  لامکو 

.نمو 440 هأّزج ، دقف  هاّنث  نمو  هاّنث ، دقف  هنرق  نمو  هنرق ، دقف  هللا  فصو  نمف 

.عونصم 440 تافصلا  هتّلح  نم  ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  تافصلا ، هّلحت  نأ  ّلج 

.یّمسم 441 ّدحب  فوصوم  ریغ  ءایشألا  عناصو  عونصم ، فوصوم  ّلکو 

هفص و 441 ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  هنع ، تافصلا  یفن  یلاعت  هللا  دیحوت  ماظن 

هیبشتلا 441 عم  صالخإ  الو  صالخإلاب ، ّالإ  هفرعم  الو  هفرعم ، دعب  ّالإ  هناید  ال 

هیف 442 دوعیو  هارجأ ، وه  ام  هیلع  يرجی  فیکو  نوکسلاو ، هکرحلا  هیلع  يرجت  ال 

.ریغل 448 ّدح  الو  ینعم ، ریغل  مسا  الو  فوصوم ، ریغل  هفص  نوکت  ّهنأ ال  ملعاو 

.نم 448 هملعملاو  هیلإ  وعدت  هؤامسأو ال  هیلع  ّلدت  هؤانث ال  ّلج  هتافص  تناک  ولو 

.اهسفنب 472 هّیشملا  هللا  قلخ 

.دارأ 472 مث  ًارداق  ًاملاع  هللا  لزی  مل 
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مهربجأ 482 تلقف : کلذ ، نم  ّزعأ  وه  لاقف : دابعلا ؟ یلإ  رمألا  ضّوف  هللا 

.یلوأ 482 تنأو  کنم ، کتانسحب  یلوأ  انأ  مدآ ، نبای  ّلجو : ّزع  هللا  لاق  لاق : ّمث 

.ّالإ 483 دحأ  هیلع  مکمصاخی  الو  هیف  نوفلتخت  ًالصأ ال  اذه  یف  مکیطعأ  الأ 

.یف 483 دابعلا  لمهی  ملو  هبلغب ، صعی  ملو  هارکإب ، عطی  مل  یلاعت  هللا  ّنإ  لاقف :

.هفلاخ 483 نم  مصاخ  دقف  مالکلا  اذه  دودح  طبضی  نم  مالسلا : هیلع  لاق  ّمث 

.رفاک 484 وهف  هنع  یهن  ام  هیلإ  بسن  نمو  كرشم ، وهف  هقلخب  یلاعت  هللا  هّبش  نم 

یف 484 ْمُهَکَرَت  َو   > یلاعت هللا  لوق  نع  هللا  لوق  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  ابأ  تلأس 

.لاق 484 مِهِعْمَس > یلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ   > ّلجوّزع هللا  لوق  نع  هتلأسو  لاق :

.نوقیطی 484 ام ال  مهفّلکی  وأ  یصاعملا  یلع  هدابع  ربجی  یلاعت _  هللا  ّنأ  معز  نم 

.رد 484 ار  ناشیا  و  : " لاعتم دنوادخ  هدومرف  يانعم  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

485 هانعم ؟ امف  نیرمأ ، نیب  رمأ  لب  ضیوفت  الو  ربج  ّهنإ ال 

معز 486 نمو  ربجلاب ، لاق  دقف  هیلع  انبّذعی  ّمث  انلاعفأ  لعفی  هللا  ّنأ  معز  نم  لاق :

..تاعاطلا 486 اّمأف  لاقف : کلذ ؟ یف  هدارإو  هّیشم  ّلجو  ّزع  لهف هللا  هل : تلقف 

.هرخآلاو 487 ایندلا  یف  ءارب  هنم  نحنو  كرشم ، رفاک  وهف  ربجلاو  هیبشتلاب  لاق  نم 

هیلع 487 تردق  نم  هللا  لوسر  ای  تهرکأ  ول  لص :؟ ؟  هللا لوسرل  اولاق  نیملسملا  ّنإ 

.نأ 487 مهنم  دیرأ  یّنکل  ًاحدم  الو  ًاباوث  یّنم  اوّقحتسی  مل  مهب  کلذ  تلعف  ولو 
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اُوناک 488 يرْکِذ َو  ْنَع  ٍءاطِغ  یف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناک  َنیذَّلا   > یلاعت هللا  لوق  نع  ینربخأف 

.ّنکلو 488 نیعلاب ، يری  رکذلاو ال  رکذلا ، نم  عنمی  نیعلا ال  ءاطغ  ّنإ  مالسلا : هیلع  لاقف 

.رفعج 489 نب  یسوم  هلبقتساف  مالسلا ، هیلع  قداصلا  دنع  نم  موی  تاذ  هفینح  وبأ  جرخ 

.نع 490 ینربخأ  لاقف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلع  قارعلا  لهأ  نم  لجر  لخد 

ای 490 ًالهم  مالسلا  هیلع  لاقف  نینمؤملا ، ریمأ  ای  یئانع  بستحأ  هللا  دنع  خیشلا : هل  لاقف 

490 لوقی : وهو  خیشلا  ضهنف  لاق :

495 لاقف : نوقیطی ؟ ام ال  دابعلا  هللا  فّلکیأ  لجر  هلأس  دقو  مالسلا  هیلع  اضرلا  تعمس 

.نأ 496 نم  ّزعأ  هللاو  هنوقیطی ، ام ال  سانلا  فّلکی  نأ  نم  مرکأ  یلاعتو  كرابت  هللا 

..سانلا 496 ربجأ  ّلجو  ّزع  هللا  ّنأ  معزی  لجر  هجوأ : هثالث  یلع  ردقلا  یف  سانلا  ّنإ 

اَّنَأ 499 ُناْسنِْإلا  ُرُکْذَی  َأ َو ال  : > لوقی هللاو  نامیلس ، ای  ءادبلا  نم  ترکنأ  امو 

.یلإ 500 هیفوتم  ّینأ  کلملا  نالف  ربخأ  نأ  هئایبنأ  نم  ّیبن  یلإ  یحوأ  ّلجو  ّزع  هللا  ّنإ 

500 لاق : بابلا ، اذه  یف  دوهیلا  تیهاض  کبسحأ  لاقف : نامیلس  یلإ  تفتلا  ّمث 

ءاش 500 نإ  هب  بّذکأ  الو  ءادبلا  اذه  یموی  دعب  رکنأ  ...نومأملل ال  نامیلس  لاق 

و 502 هّیدوبعلاب ، رارقإلا  لاصخ ، ثالث  هیلع  ذخأی  یتح  ًاّیبن  ّلجو  ّزع  هللا  ثعب  ام 

.ءادبلا 502 لثم  ءیشب  ّلجو  ّزع  هللا  دبع  ام 

.ءادبلاب 503 هل  ّرقی  نأو  رمخلا ، میرحتب  الإ  ّطق  ًاّیبن  هللا  ثعب  ام 
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ءیش 522 مسا  هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعت  هللا  ّنإ  »

.عنتمی 523 هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  دجوی  ام  ّلک  »

.ُهللا 525 َقَلَخ  اَمَف  اَمُهُریَغ  َِثلاَث  َالَو  اَمُهَنَیب  َِثلاَث  َال  ُهُْقلَخَو  َّلَجَو  َّزَع  هللا  َوُه  اَمَّنِإَو  »

533 یقلخب .» ینهّبش  نم  ینفرع  ام  »

ْدَقَف 537 ءیشلا  َِملَع  اَذِإَف  ُلِهاَج  ای  مالسلا  هیلع  اَضِّرلا  َلاَق  ُهُْملِع  ُهَتَداَرِإ  َّنَِأل  ُناَمیَلُس  َلاَق  »

ٌهَثَدُْحم 538 َهَداَرِْإلا  َّنَأ  َُکتْرَبْخَأ  ْدَقَو  ََهلَأْسَْملا  ِهِذَه  ُدِّدَُرت  ْمَک  َکَلیَو  مالسلا : هیلع  اَضِّرلا  َلاَق  »

.لوقی 539 کلذ ، ریغ  لعفلا ال  یه  یلاعت  هللا  هدارإف  ...کلذ  ریغ  هثادحإ ال  هتدارإ  »

.لطبل 548 کلذک  ناک  ول  ًامزال ، ًاردقو  ًامتح  ءاضق  ّنظت  کّلعل  خیش ! ای  ًالهم  »

ّمث 562 دوحجب  ًارفک  الو  هعیرشب  ًانامیإ  نوفرعی  ...مهّلک ال  سانلا  قلخ  هللا  ّنإ  »

اّنبر 569 نم  هنّیبب  انثّدح  اّنکلو  انلبق ، ناک  نم  ّلض  امک  انللض  انیأرب  انثّدح  ول  ّانإ 

ملعلاو 570 ملعلاب ، هعاطلاو  هعاطلاب ، ّالإ  هاجن  الو  هّللا ،  هعاطل  قلخلا  بصن 

مّهلدو 571 نایبلاب  مهیلإ  یضفأو  لوقعلاب ، ججحلا  سانلل  لمکأ  ّزعو  ّلج  هّللا  ّنإ 

هلیبسو 572 هطارصو  هباوبأ  انلعج  نکلو  هسفن ، دابعلا  فّرعل  ءاش  ول  هّللا  ّنإ 

.لجر 572 ّینإ  لاقف : ماشلا  لهأ  نم  لجر  هیلع  دروف  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دنع  تنک 

هسفن 572 مصخ  دق  اذه  بوقعی ، نب  سنوی  ای  لاقف : ّیلإ  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  تفتلاف 

.لجرلا 573 اهّیأ  ...نقیتست  امل ال  زجع  ّنظلا...قیدنزلل  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاق  ... 

584 ص :

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 650 

http://www.ghaemiyeh.com


.ربکأ 17 راص  هلثم  هیلإ  ّمض  اذإو  ّالإ  ًاریبک  الو  ًاریغص  ًائیش  تدجو  ام  ّینإ 

.یلإ 17 ءیش  ّمض  ام  یتم  ّهنأ  مهولا  یف  ناکل  اهرغص ، یلع  تماد  ول  ءایشألا  ّنإ 

.دودحم 18 وهف  لثم  هل  فرع  وأ  لقع  هرّدق  ام  ّلک 

.لمتحا 18 اذإو  هدایزلا ، لمتحا  دیدحتلا  لمتحا  اذإف  ّدح ، یلإ  هانتم  دودحم  ّلک 

.هرثکلاو 18 هّلقلاب  مّهوتم  الو  ئّزجتم  دحاو ال  هّللاو  ئّزجتم ، دحاولا  يوس  ام  ّنإ 

.یلإ 19 نول  نم  لقتنی  وأ  لاوزلاو  ّریغتلا  هلخدی  وأ  ّریغتی  وأ  دیبی  ّالإ  ءیش  سیل  ّهنإ 

.دودحملاو 19 ّداحلاو  عونصملاو ، عناصلا  قارتفال  ... 

.یهانتیف 20 هفص  فالتخا  الو  ئّزجتیف ، صخش  هل  ...نکی  مل  يّذلا  هّلل  دمحلا 

.هیف 20 فالتخا  ّهنأل ال  هریغ  دحاو  يّذلا ال  دحاولا  وهف 

.ًاّمات 24 نکی  مل  ًاصقان  ناک  امو  ًاصقان ، ناک  هدایزلا  لمتحا  ام 

.ًادودحم 24 نوکتف  ّدحت  يّذلا ال  تنأ 

.یهانتیف 24 هفص  فالتخا  ...هل  نکی  مل  يّذلا 

.لیلق 24 هریغ  هدحولاب  یّمسم  ّلک 

.هطاحإلاو 24 هفصلا  ههج  هّیفیکلا  ّنإ 

25 یلإ َم ؟ لاق : نمو  هنّمض ، دقف  یف م ؟ لاق : نمو  هتّقو ، دقف  یتم ؟ لاق : نمو 

25 لاقف : معن ، اولاقف : رخآلا ؟ دعب  امهدحأو  راهنلاو  لیللا  نودهاشت  متسل  وأ 

هانتم 26 ریغ  متلق : نإف  هانتم ؟ ریغ  مأ  هانتم  راهنلاو  لیللا  نم  مکلبق  ام  نولوقتأ 

.الو 26 لاقتنا  الو  هکرح  الو  ناکم ، الو  نامزب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

.فیکلا 26 فّیکو  نیألا  نّیأ  ّهنإ 

.ثدحم 39 هّلک  لعفلا  ّنإ  ...ًالوعفم  نوکی  لزی ال  مل  ام  ّنإ 
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هعم 40 لزی  مل  ّهنال  هل ، ًاقلاخ  نوکی  نأ  زجی  مل  هئاقب  یف  ءیش  هعم  ناک  ول  ّهنإ 

اّمنإو 40 عمسی ، ءادن  الو  عرقی  تروصب  .نوکیف ال  نک " : " هنوک دارأ  امل  لوقی 

معز 40 نمو  ءیش  نم  ءایشألا ال  قلخ  ًامیدق ، ًاملاع  لزی  مل  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

.اهتعنص 41 نع  اهدوجوب  تینغتسا  دقف  هدوجوم  تناکو  اهتعنص  تنک  نإف  ... 

.لاحم 41 دوجوملا  داجیإ 

43 نیأ " : " مالسلا هیلع  لاقف  ًاضرأو ؟ ءامس  قلخی  نأ  لبق  اّنبر  ناک  نیأ  مالسلا : هیلع  لئس  ّهنأ  يورو 

.الو 43 ناک  معن ، لاق : ءیش ؟ الو  هّللا  ناکأ  مالسلا : هیلع  رفعج  یبأل  تلق  لاق  هرارز  نع 

.قلاخلا 44 نم  قولخملل  ّدب  الو 

44 ًائیش !؟ ءیش  قلخی ال  فیک 

.ًائیش 44 ثدحی  مودعملا ال  ّنأ  ملعت  ّکنإ 

.ءاشنإلا 45 نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک 

.هریغ 45 ءادتبا  نع  أدتبم  ّلک  زجعل 

.هاوس 45 صقتنم  طعم  ّلک 

قلخ و 45 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هّللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإ 

...هعناص 46 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

.ًاریدقت 46 ءیش  ّلک  ترّدقو  ًادمأ ، ءیش  ّلکل  تلعجو 

.عونصم 47 هسفنب  فورعم  ّلک 

.هیلع 47 لیلدلاب  ّلادلا  وه  هسفنب ، فرع  نم  هلإب  سیل 

.غالبلا 48 تحت  حرط  نم  ّبرب  سیل 

هباجتحا 48 ءامسلا  یف  نّمع  و  راصبألا ، نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا 
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.هیلع 48 ًالولدم  ناک  ام  دعب  ًالیلد  لّوحتلو  عونصملا ، هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ... 

.ءوربملا 48 ریغ  ینعم  ئرابلل  ناک  املو  ... 

.یّمسم 49 ّدحب  فوصوم  ریغ  ءایشألا  عناصو  عونصم  فوصوم  ّلک 

.عونصم 49 تافصلا  هتّلح  نم  ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  تافصلا  هّلحت  نأ  ّلج 

.هّللا 49 قلخ  وهف  ّدح  هیلع  عقو  ام  ّلک 

.ریغل 49 ّدح  الو  ینعم ، ریغل  مسا  الو  فوصوم ، ریغل  هفص  نوکت  ّهنأ ال  ملعاو 

اهملعی 49 یتلا ال  تاذلابو  ًافوصوم  نایعلاب  نوکیف  هلانت  نأ  نع  راصبألا  ترسحناو 

.کتمظع 50 یف  ًادودحم  کیف  دقتعتف  بویغلا  بجح  ماهوألا  تقرخ  الو  ... 

.ًاسناجم 50 هفلتخملا  ءایشألل  نوکتف  هّیهامو  هّیئام  کل  ملعی  ملو 

.بیغلاب 50 ًاناقیإ  قیقحتلاب  ّالإ  مهریکفتب  ریکفتلا  لهأ  الو  ءاملعلا  هکردت  ال 

.هفص 51 دوجو  نامیإلا ال  دوجوو  ًادوجوم ، هب  نامیإلا  هنم  رکفلا  بیصی 

.هتابثإ 51 هدوجوو  هتایآ  هلیلد 

.هیلع 51 ّلدتسی  هّللا  عنصب 

.لیلدلا 51 طینأ  اهنمو  هریغ  تبثأ  اهیفو 

.لوقعلل 52 اهعناص  یّلجت  اهب 

.نویعلا 52 رظن  نم  عنتما  اهبو  لوقعلل  اهعناص  یّلجت  اهب 

ام 52 ریغ  یلع  ریدقتلاو  كورّدق  هبو  كولهجف  هتئیه  دبت  ملو  کتردق  تدب  یهلإ 

.یف 53 هدوجو  یلع  ناهربلاو  لیلدلا  ناکمل  هیلع ، یفخی  هدارأ ال  نمل  رهاظلا  ّهنإ 

.نّییبنلا 53 رصنو  لوقعلاب  ججحلا  سانلل  لمکأ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ  ماشه  ای 

.یلاعتو 53 كرابت  هقلخب  ّالإ  فرعی  الو  ... 
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.قلخلا 54 عادبإ  یف  هتّیبوبر  رهظأ  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.عونصملا 54 هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ءاشنإلا ، نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک  و 

.کیلع 56 زاج  ام  ّکبر  یلع  زّوجت  نأ ال  دیحوتلا 

هعناص 56 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

ّدح 56 الو  لاثمت ، الو  هروص ، الو  هبش ، الو  مسج ، الو  مسإ ، ال  دمصلا : لیوأت 

.جراخب 57 اهنع  الو  جلاوب ، ءایشألا  یف  سیل 

هرثکلاو 58 هّلقلاب  مّهوتم  الو  ئّزجتم  دحاو ال  هّللاو  ئّزجتم ، دحاولا  يوس  ام  ّنإ 

هب 59 تهانت  مظع  يذب  الو  ًامیسجت ، هتّربکف  تایاهنلا  هب  تّدتما  ربک  يذب  سیل 

.هلامک 59 یف  ددعلا  هئزجتب  ضّعبتی  ملو  هتاذ ، یف  توافتی  مل  يذلا  وه 

مهو 59 الو  لقع  الو  دوجو  یف  مسقنی  ّهنأ ال  هب  ینعی  ینعملا ، ّيدحأ  ّهنإ 

.هیف 60 دحلأ  دقف  هفصو  نمو  هفصو ، دقف  هأّزج  نمو 

.هلهج 60 دقف  هأّزج  نمو 

.رادقمب 60 فصوی  نأ  راّبجلا  کلملا  یلاعت 

.هفالخب 60 وهف  رّوصت  ام 

.راطقألا 60 يذ  هتافص ، یف  دودحملا  ضّعبملا  قلخلاب  نولداعلا  ههّبش  اّمل  يذلا  ... 

.ضیعبتلاو 61 هئزجتلا  هلانت  الو 

.تافصلا 61 یف  ثدحأ  ام  عیمجل  نئابم 

مسا 61 هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

.ًاریبک 62 ًاّولع  نیقولخملا  تافص  نع  یلاعت  ثدحم ، هاوس  امو  میدقلا  وه 

..هعناص 62 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 
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دلوی 62 ملو  دلی  مل  يذلا  دمصلا  دحألا  دحاولا  ریصبلا  عیمسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 

هلثمک 63 سیل  نم  اهثدحأ  هبوبرم  هثدحم  اهّلک  یهو  ...هّللا  لعف  هّللا  يوس  ام 

.تلاق 63 کلذکو  هیف ، عجریو  هنم  ءزج  هحور  ّنإ  حیسملا  یف  يراصنلا  تلاق 

..ّنإ 63 ...نیلقتنملا  عم  لقتنی  مل  .قلخ  ذإ ال  ناک  امک  وهو  قلخ  الو  ناک  دق 

هیلع 63 يرجی  ّهنأو  لاح  یلإ  لاح  نم  ّریغتلاب  ّکبر  فصت  نأ  ئرتجت  فیک  کحیو ،

.ًاریبک 64 ًاّولع  کلذ  نع  یلاعتو  هتّیرب  تامسو  هقلخ  هادأ  نع  ّزعو  ّلج 

دلوی 68 ملو  دلی  مل  يذلا  دمصلا ، دحألا  دحاولا  ریصبلا  عیمسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 

68 اهأرقی ؟ فیک  تلق : .دیحوتلا  فرع  دقف  اهب  نمآو  دحأ  هّللا  وه  لق  ءرق  نم  ّلک 

هعم 69 ءیش  الو  هریغ  ءیش  ًادحاو ال  ناک  اذإ  قلاخلا  نع  ینربخت  الأ  يدّیس ، ای 

هقلخب 70 هلاح  نع  هلعف  یف  ّریغت  دق  نئاکلا  ّنأ  يدنع  ناک  يذلا  ّنإف  يدّیس ، ای 

هوجولا 70 نم  هجو  یف  ّریغتی  نئاکلا  ّنإ  کلوق : یف  نارمع  ای  تلحأ  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق 

71 نم "  " کلوقب دیرت  امو  لاقف : هّللا .  نم  ّهنإ  يدّیس ، ای  لاق : حیسملا !؟ یف  لوقت  ام 

71 ًاضعبم !؟ نوکیف  ّلکلا  نم  ضعبلاک  نم "  " کلوقب دیرتأ 

71 هلاحتسالا !؟ لیبس  یلع  نوکیف  رمخلا ، نم  ّلخلاک  وأ 

71 هحکانملا !؟ لیبس  یلع  نوکیف  دلاولا  نم  دلولاک  وأ 

71 قلاخلا ؟ نم  قولخملا  لیبس  یلع  نوکیف  عناصلا ، نم  هعنصلاک  وأ 

.عطقناف 71 هانفّرعتف ؟ رخآ  هجو  كدنع  وأ 

.یقلخب 73 ینهّبش  نم  ینفرع  امو  یمالک ، هیأرب  رّسف  نم  یب  نمآ  ام 

.كرشم 73 وهف  هقلخب  یلاعت  هّللا  هّبش  نم 

هب 73 ام  ریغ  یلع  ریدقتلاو  كورّدقو ، كولهجف  هئیه  دبت  ملو  کتردق  تدب  یهلا 
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وهف 76 ءیش  مسا  هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.ّلک 76 نع  ًایلاعتم  ءیش  ّلکل  ًانئابم  نوکی  نأ  ّالإ  ءیش  ّلک  قلاخ  وه  يذلاب  قیلی  ال 

.هعناص 77 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

هتاذ و 77 تتوافتل  اّذإ  هأدتبا ، وه  ام  هیف  دوعی  وأ  هارجأ ، وه  ام  هیلع  يرجی  فیک 

هل 77 هانعم  یف  الو  باوج ، هنع  هلأسملا  یف  الو  هّجح ، لوقلا  لاحم  یف  سیل 

هل 78 رهوج  نأ ال  فرع  رهاوجلا  هریهجتبو  هل ، رعشم  نأ ال  فرع  رعاشملا  هریعشتب 

دهشتسم 78 ...هل  هبش  نأ ال  یلع  مههابتشابو  ...هقلخ  ثودحب  همدق  یلع  ّلادلا 

.ال 79 نأ  یلع  مههابتشابو  هتّیلزأ ، یلع  هقلخ  ثودحبو  هقلخب ، هدوجو  یلع  ّلادلا 

..ّبرلا 79 هّیرهوج  نم  هیف  ناک  له  مدآ  نع  هتلأس  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  یلإ  تبتک 

.قیدنز 80 هنسلا ، نم  ءیش  یلع  هلأسملا  هذه  بحاص  سیل 

.ّلج 80 هّللاو  هنم ، جرخیو  ضعب  یف  هضعب  لخدیو  ًاضعب ، هضعب  کسمی  قلخلا  ّنإ 

81 نوُِقلاْخلا .>؟  ُمُه  ْمَأ  >

81 َهل .> اوُعَمَتْجا  َِول  ًابابُذ َو  اوُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیذَّلا  َّنِإ  >

.ءاشنإلا 81 نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک 

.هریغ 81 ءادتبا  نع  ءدتبم  ّلک  زجعل 

.نأ 81 دعی  مل  هّللا  قلخ  امف  امهریغ ، ثلاث  الو  امهنیب  ثلاث  ال  هقلخو ، هّللا  وه  اّمنإ 

.دادعألا 98 باب  یف  لخدی  هل ال  یناث  ام ال  ّنإ 

دلوی 100 ملو  دلی  مل  يذلا  دمصلا  دحألا  دحاولا  ریصبلا  عیمسلا  ریبخلا  فیطللا  وه 

ًائیش 101 هبشی  ال  تلقو : دمصلا ، دحألا  تلق : کّنکل  كادف ، هّللا  ینلعج  لجأ ، تلق :

.ندبو 102 ضرعو ، مسج ، ینعملا ، ّيونث  دحاو  ناسنإلاو  ینعملا  ّيدحأو  دحاو  هّللا 
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103 دحاولا ؟ هّللا  وه  فیکف  ... 

.كرابت 103 وهو  ئّزجتم ، دحاولا  نم  هاوس  ام  ّنأل  دحاوک ، دحاو  الف  هتاذ  یف  دحاو 

هدایز 103 الو  توافت  الو  هیف  فالتخا  ال  هریغ ، دحاو  دحاو ال  وه  هلالج  ّلج  هّللاو 

.نینمؤملا 103 ریمأ  ای  لاقف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  لمجلا  موی  ماق  ًاّیبارعأ  ّنإ  ... 

.ال 104 اهنم  ناهجوف  ماسقأ ، هعبرأ  یلع  دحاو " هّللا  ّنأ   " یف لوقلا  ّنإ  ّیبارعأ ، ای 

هّیفوفیکب 107 فرعی  الف  فیک ، الو  ناکو  فیکلا  فیکو  نیأ ، الو  ناکو  نیألا  نّیأ  وه 

.ینفی 107 الو  ضّعبی ، الو  ّدحی ، ال  هتّیشمب ، ءاش  ام  أشنأ  کلملاو  هردقلا  هل 

.لاقف 108 .ّساوحلا  نم  هّساحب  كردی  مل  اذإ  ءیش  ّهنإ ال  اذإف  لجرلا : لاق  ... 

َوُه 118 َّالِإ  َهلِإ  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُهَِکئالَْملا َو  َوُه َو  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  >

118 نوُکِرُْشت .>  اَّمِم  يَرب ٌء  ینَّنِإ  ٌدِحاو َو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ُْلق  >

118 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لثم یلبق  نولئاقلا  لاق  الو  تلق  ام 

119 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لوقی نأ  یبأ  نم  دینع  راّبج  ّلک 

119 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لوق نم  هّللا  یلإ  ّبحأ  هملک  مالکلا  نم  ام 

119 هّللا ."  ّالإ  هلإ  ال   " لوق هدابعلا  ریخ 

.یف 119 عبسلا  نیضرألاو  نهیرماعو  تاومسلا  ّنأ  ول  یسوم ، ای  مالسلا : هیلع  یسومل  هّللا  لاق 

.لازی 121 الو  ضارعأ  الو  دودح  الب  هعم  ءیش  ًانئاک ال  ًادحاو  لزی  ملف  دحاولا ، اّمأ 

هیف 121 تثدح  ّالإ  ًائیش  قلخلا  نم  ثدحی  مل  هنأل  اهعسی  ال  نارمع ، ای  هجاحلاو 

.ِناتَطوُْسبَم 123 ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  ْمِهیْدیَأ َو  ْتَّلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاقَو  >

.غرف 123 دق  : " اولاق مهّنکلو  اذکه ،" ّهنإ  : " اولوقی مل  ٌَهلُوْلغَم :> ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاقَو  >

124 کلذ ؟ ریغب  مأ  ریمضبأ  ملع ، ام  ملع  ءیش  ّيأب  ینربخأف  ...نارمع  لاق  ... 
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..فصوی 124 سیل  دحاولا  ّنأ  ملعت  نأ  یغبنی  سیلأ  نارمع ، ای  ...مالسلا  هیلع  اضرلا  لاق 

..تهانت 152 مظع  يذب  الو  ًامیسجت ، هتّربکف  تایاهنلا  هب  تّدتما  ربک  يذب  سیل 

هرثکلاو 153 هّلقلاب  مّهوتم  الو  ئّزجتم  دحاو ال  هّللاو  ئّزجتم ، دحاولا  يوس  ام  ّنإ 

.نأ 158 ناهذألا  نعو  هقرغتست ، نأ  ماهفألا  نعو  ههنتکت ، نأ  ماهوألا  نع  عنتمم 

هاّهن 159 نم  قّدص  هب  الو  هّلثم ، نم  باصأ  هتقیقح  الو  ههنتکا ، نم  دّحو  هاّیإ  ال  ...

هتفرعم 166 دقتعت  لوقعلابو  هیلع ، ّلدتسی  هّللا  عنصب  ...عونصم  هسفنب  فورعم  ّلک 

.هیلع 166 لیلدلاب  ّلادلا  وه  هسفنب ، فرع  نم  هلإب  سیل 

.غالبلا 167 تحت  حرط  نم  ّبرب  سیل 

.هفالخب 167 وهف  رّوصت  ام 

.هتابثإ 167 هدوجوو  هتایآ ، هلیلد 

.یلاعتو 167 كرابت  هقلخب  ّالإ  فرعی  الو 

..فرعی 168 ال  نامیإلا ، قئاقحب  بولقلا  هتأرو  نایعلا ، هدهاشمب  نویعلا  هرت  مل 

ماهوألا 168 مکاحت  اهیلإو  هیؤرلا ، نع  بجتحا  اهبو  لوقعلل ، اهعناص  یّلجت  اهب 

.هیلع 168 ًالولدم  ناک  ام  دعب  ًالیلد  لّوحتلو  عونصملا ، هیآ  هیف  تماقل  ًاذإ  ... 

اضرلا 169 لاق  هریغ ؟ ءیش  ّيأف  لاق.هریغب : لاق : هانفرع ؟ ءیش  ّيإبف  يدّیس ، ای 

.نیع 169 هیؤر  یلإ  داترملا  بلاطلا  کلذ  یف  جاتحی  یتح ال  هقلخب  هیلع  ّلدتسیو 

.ءایشألا 172 فالخب  ءیش  ّهنإو  هّیئیشلا ، هقیقحب  ءیش  وه 

.هلاثم 172 ریغب  هّبشی  فیکف  هل  لیدع  ام ال  اّمأو  هلیدعب ، ءیشلا  هّبشی  اّمنإ 

.هقلخب 172 ّالا  فرعی  الو  ...ّدن  الو  ّدض ، الو  لثم  الو  هبش ، ال 

173 ّکبر ؟ تفرع  مب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئس  ... 
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.هسفن 173 ینفّرع  امب  لاق :

173 هسفن ؟ کفّرع  فیکو  لیق :

هدعب 173 بیرق  سانلاب ، ساقی  الو  ّساوحلاب ، ّسحی  الو  ٌهروص  ههبشی  ال  لاق :

..باجحلا 174 ّنأل  كرشم ؛ وهف  لاثمب  وأ  هروصب  وأ  باجحب  هّللا  فرعی  ّهنأ  معز  نم 

..فرعی 174 اّمنإ  هفرعی ، سیلف  هب  هفرعی  مل  نمف  هّللاب ، هفرع  نم  هّللا  فرع  اّمنإ 

.ههبشی 174 ءیشب  فرعی  الو  ّدح  هّلل  سیلو 

.هتاذ 174 هیبشتلاب  فرع  نم  فرع  هّللا  سیلف 

.ناسحإلاو 175 لدعلاو  فورعملاب  رمألا  یلوأو  هلاسرلاب ، لوسرلاو  هّللاب ، هّللا  اوفرعإ 

ءیش 175 تعن  هبشی  هتعن ال  ناک  ریصبلا  عیمسلا  وهو  ءیش  هلثمک  سیل  ناک  نم 

همئالم 175 نع  ّلجو  هتاقولخم ، هسناجم  نع  هّزنتو  هتاذب ، هتاذ  یلع  ّلد  نم  ای 

.وه 175 ّالإ  وه  نم ال  ای  وه ، ای  وه ، ّالإ  وه  سیل  نم  ای  وه ، وه  نم  ای  وه ، ای 

.وه 176 ّالإ  وه  ثیح  الو  وه ، نیأ  الو  وه ، فیک  الو  وه ، ام  ملعی  نم ال  ای  وه ، ای 

.وه 176 ّالإ  وه  نم ال  ای  وه ، ّالإ  وهک  سیل  نم  ای  وه ، ای  وه ، ای  هللا ، ای 

.ّهبر 177 دحأ  فرعی  نل  کلذ  ولو ال  هسفن  مهفّرعف 

.هقزار 177 نم  الو  هقلاخ  نم  دحأ  ردی  مل  کلذ  ولو ال 

.تنأ 177 ام  ردأ  مل  تنأ  ولو ال  کیلإ ، ینتوعدو  کیلع  ینتللد  تنأو  کتفرع  کب 

177 هفرعملا ؟ اهب  نوطاعتی  هعاطتسا  سانلا  یف  له  مالسلا : هیلع  حلاصلا  دبعلل  تلق  ... 

.هّللا 177 نم  لّوطت  وه  اّمنإ  ال ، لاق :

.عوکرلا 177 هلزنمب  هنوطاعتی  ام  مهیف  سیل  ناک  اذإ  باوث  هفرعملا  یلع  مهلفأ  تلق :

.باوثلاب 177 لّوطتو  مهیلع  هّللا  نم  لّوطت  وه  ال ، لاق :
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178 عنص ؟ هفرعملا  یف  سانلل  مالسلا : هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأل  تلق  ... 

.ال 178 لاق :

178 باوث ؟ اهیلع  مهل  تلقف :

.هفرعملاب 178 مهیلع  لّوطتی  امک  باوثلاب  مهیلع  لّوطتی  لاق :

178 یه ؟ هبستکمأ  هفرعملا  نع  لئس  ّهنأ  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع 

.ال 178 لاق :

178 یه ؟ هئاطعو  هّللا  عنص  نمف  هل : لیقف 

.لامعألا 178 باستکا  مهلو  عنص ، اهیف  دابعلل  سیلو  معن ، لاق :

179 هفرعملا ؟ اهب  نولانی  هادأ  سانلا  یف  لعج  له  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأل  تلق  ... 

.ُهَّللا 179 ُفِّلَُکی  الو  اهَعْسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  ، > نایبلا هّللا  یلع  ّنإ  ال ، لاق :

.ًالیبس 179 اهیلإ  مهل  لعجی  ملو  هفرعملا  دابعلا  هّللا  فّلکی  مل 

.قلخلا 179 یلع  هّللو  مهفّرعی ، نأ  هّللا  یلع  قلخللو  اوفرعی ، نأ  هقلخ  یلع  هّلل  سیل 

.هیلإ 180 هفرعملاب  يّدؤملاو  هیلع ، لیلدلاب  ّلادلا  وه 

180 یه ؟ نم  عنص  هفرعملا  ... 

.عنص 180 هیف  دابعلل  سیل  هّللا ، عنص  نم  مالسلا :] هیلع  قداصلا   ] لاق

181 هّللاب .  ّالإ  هّللا  هفرعم  كردت  الو  هّللاب ، ّالإ  ًائیش  قولخم  كردی  ال 

هل 181 هتدّدح  ام  ّالإ  کتعن  نم  ًائیش  فرعی  الو  کفصو ، نم  ًائیش  غلبی  نأ  دحأ  سیلف 

.یصاعملا 181 تلمع  یّنم ، کتائّیسب  یلوأ  تنأو  کنم ، کتانسحب  یلوأ  انأ  مدآ ، نبای 

.ًکتردق 182 يری  ًارصبو  کنامیإ ، مهفی  ًالقعو  کتایآ ، عمسی  ًاعمس  یل  تلعجف 

.مّهبرب 182 ّالإ  هقولخملا  مهنادبأ  یف  هجلاعم  الو  لمع  یلع  اوردقی  مل 
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.نسلألا 182 قلطأو  هتفرعمب ، لوقعلا  قتف  نم  ای  ؟ص :؟ ّیبنلا نع  ءاعدلا  یفو 

.فرعی 183 اهب  فراعملا ال  فرعت  هبو  فصوی ، اهب  تافصلا ال  فصوت  هب 

.تنأ 183 ام  ردأ  مل  تنأ  ولو ال  کیلإ ، ینتوعدو  کیلع  ینتللد  تنأو  کتفرع  کب 

.کلیبس 183 انکلس  الو  كرمأ ، انفرع  الو  کتعاط ، یلإ  انیدتها  ام  ّیبر  تنأ  ولو ال 

.نم 183 ینصّلخو  هّیبوبرلا ، هفرعمب  ینابحو  هّینادحولاب ، رارقإلإب  ینفحتأ  نم  ای 

...ضرعو 184 لوط  نم  دودحلا  هیف  ثدحأو  هقلخ  نیح  هّللاب  ص ؟ ؟  ًادّمحم تفرع 

انیقلأ 184 امب  رابتعالل  یفتکت  دقف  اهّلک ، اهّمسن  مل  اّنک  نإو  ءامسألا  عیمج  اذکهو 

.نع 184 لوفألا  ّنأل  نِیِلفْآلا ، > ُّبِحُأ  َلاق ال  ُبَکْوَْکلا  َلَفَأ  اَّمَلَف  ... >

.کب 185 هیلع  هّوقلاو  کیلإ ، هباستناو  کنم ، هؤدب  ام  یلع  بیثت  کناحبسف 

دیحوتلاب 185 هیلع  تمعنأ  نم  ءازج  ام  لاق : هّللا  ّنإ  لوقی : ص ؟ ؟  هّللا لوسر  تعمس 

.هّیئیشلا 188 هقیقحب  ءیش  ّهنإ 

.هّیئامو 188 هّینإب  ًالإ  ءیشلا  تبثی  ال 

.تانکمملا 189 نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردن  ام  ّلک 

هکردت 193 هّللا ال  ّنإ  ًاهیت ، ّالإ  دیزی  هّللا ال  یف  رّکفتلا  نإف  هّللا ،  یف  رّکفتلاو  مکاّیإ 

193 اولوقف : کلذ  متعمس  اذإف  هّللا ،  یف  اومّلکتی  یّتح  قطنملا  مهل  لازی  سانلا ال  ّنإ 

..شرعلا 193 قوف  ام  یف  اومّلکت  ًاموق  ّنإ  ...اوکسمأف  هّللا  یلإ  مالکلا  یهتنا  اذإ 

194 یلاعت : هّللا  لزنأف  نوقّمعتم  ماوقأ  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  ّهنأ  ملع  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.لوسرلا 194 هّنس  یف  الو  هضرف  باتکلا  یف  کیلع  سیل  اّمم  هملع  ناطیشلا  کفّلک  ام 

دیقف 198 ریغ  دوجوم  میدق  تبثم  ّهنأو  ریظن ، الو  هیبش  الو  هریغ  هلإ  ّهنأب ال  رارقإلا 

.هب 198 قیدصتلا  هتفرعم  لامکو 
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.هب 198 نامیإلا  لمکی  رارقإلابو  هّللاب ،  قیدصتلا  دقتعی  لوقعلاب 

.یه 203 تسیل  : " تلق اذإو  هریغ ؛ اهتلعج  دقف  وه ،" تسیل  : " تلق اذإ  لهاج ، ای 

.هلزنم 203 یفنلاو  تابثإلا  نیب  نکی  مل 

.هعناص 205 یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  ّلک 

ههبشی 205 الو  ًائیش ، هبشی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ  كرشم ، وهف  هقلخب  هّللا  هّبش  نم 

213 ءیش "  " یلوقب عجرإ  ءایشألا ؛ فالخب  ءیش  وه  مالسلا : هیلع  لاقف  وه ؟ ام  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.عقی 213 الو  سمخلا ، ّساوحلاب  كردی  الو  ّسمی ، الو  ّسحی ، يذلا ال  هّلل  دمحلا 

.قولخم 213 وهف  يدیألا ، هتسمل  وأ  ّساوجلا ، هتّسج  وأ  ّساوحلا ، هتّسح  ءیش  ّلکف 

.ًافیثک 214 ًابلاق  سبلأ  قیقر  مسج  حورلاو 

هّفخلا 214 یف  سانلا  لاثمأ  مهو  ءامسلا  یلإ  نیطایشلا  تدعص  فیک  لاقف :

.الو 215 ّدن ، الو  ّدض ، الو  هل ، هبش  یلاعتو ال  كرابت  اّنبرف  فّیکملا ، قولخملل  هّیفیکلا 

.الو 215 لثم ، الو  هبش ، الو  هل ، ءدب  ال  لوألا ، ّهنأل  قولخملا ؛ هّیفیکب  فیکلا  اّمنإو 

.ٌمسَجل 215 بیکرت  رثأ  هیف  يرج  ءیش  ّلک  ّنأل 

.هروص 216 الو  مسج  ال  ءیش ، هلثمک  سیل  نم  ناحبس 

.یلإ 216 نول  نم  لقتنی  وأ  لاوزلاو ، ّریغتلا  هلخدی  وأ  ّریغتی ، وأ  دیبی  ّالإ  ءیش  سیل  ّهنإ 

مسا 216 هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

اذإف 217 هیهانتم ، هدودحم  هروصلاو  هانتم ، دودحم  مسجلا  ّنأ  ملع  امأ  هلیو ،

..باجحلا 218 ّنأل  كرشم ؛ وهف  لاثمب  وأ  هروصب  وأ  باجحب  هّللا  فرعی  ّهنأ  معز  نم 

.اهاّیإ 219 هقلخ  دنع  اهّلک  ءایشألا  ّدح 

..سیل 219 وهو  ماسجألا  مّسج  ّهنإف  قزارلا ، قلاخلا  ّالإ  ءاذغب  يّذغم  مسج  ّلک 
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.هرثکلاو و 220 هّلقلاب  مّهوتم  الو  ئّزجتم  دحاو ال  هّللاو  ئّزجتم ، دحاولا  يوس  ام  ّنإ 

.هیف 220 فالتخا  ّهنأل ال  هریغ ؛ دحاو  يذلا ال  دحاولا  وهف 

ًاضعب 220 هضعب  کسمی  قلخلاو  ...هعم  یناث  دحاو ال  درف  یلاعتو  كرابت  هّللاف 

ْیَش ٍء 221 ِّلُک  ْنِم  َو   : > هّللا لوق  کلذ  ...هل  نیرق  نأ ال  فرع  رومألا  نیب  هتنراقمب 

.یقلخب 223 ینهّبش  نم  ینفرع  امو 

.رفاک 223 وهف  ناکملاب  هفصو  نمو  كرشم ، وهف  هقلخب  هّللا  هّبش  نم 

هثالثلا 223 ربکأ  نوکی  نأ  نم  ّدب  الف  مکح  امهنیب  هملظلاو  رونلا  ّنإ  لاق  نم  اّمأو 

224 دلوی :) ملو  ، ) فیطل وأ  فیثک  ءیش  هنم  ّدلوتی  نأو  ءیش  هنم  جرخی  نأ  یلاعت 

.اهنّوک 224 امک  تناکف  ءایشألا  نّوکو  هریغ  ءیش  نکی  مل  ذإ  ناک  يذلا  هّلل  دمحلا 

229 هبحاصل !؟ قلاخ  امهدحأ  ّنأ  یلع  ّلدتسی  امبف  ... 

229 هعم !؟ لزی  مل  نمل  ًاقلاخ  نوکی  فیکف  ... 

.قلخ 236 ام  عنص  ءیش  نم  هّللاو ال  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک 

.قلخ 236 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هّللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإو 

.نیذلا 239 هقدانزلا  یلع  ّدر  ّهنإف  نُولِقْعَی >؟  الَف  ِْقلَْخلا َأ  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَمَو  ... >

.هنارّصنی 240 هنادّوهی و  هاوبأف  هرطفلا ، یلع  دلوی  دولوم  ّلک 

هباجتحا 241 ءامسلا  یف  نّمع  و  راصبألا ، نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا 

.ءیش 242 نم  هنم  دعبأ  ءیش  الو  ءیش  نم  هیلإ  برقأ  هقلخ  نم  ءیش  سیل 

.ال 242 هلعف ، یه  دحاو  باب  اهّلک  ءایشألا  ّنإف  عارذلاو ، ربشلاب  لوقت  تنک  نإ 

.نم 250 ًاتیب  یفطصا  امک  حاورألا  رئاس  یلع  هافطصا  هنأل  هسفن  یلإ  هفاضأ  اّمنإ 

.هقلخ 251 نم  قلخ  حورلا  امنإ  و  فوج ، هل  سیل  دمص  ٌدحأ  یلاعت  كرابت و  هّللا  نإ 
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.الو 255 لزی  مل  ام  یف  ناک  .ناکملا  نع  یلاعتیو  نیألا  نع  ّلجی  یلاعت  هّللا  ّنإ 

.لوزی 255 الو  ناکم  الب  لزی  مل  نمو  ءایشألل  فّیکملا  فّیکی  نأ  ماهوألا  تراح 

.الو 256 لاقتنا  الو  هکرح  الو  ناکم ، الو  نامزب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

.ناک 256 امک  نآلا  وهو  ناکم ، الو  نامز  الب  لزی  مل  ناک  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

مدعلاو 256 هنوک ، تاقوألا  قباس  ...نکامألا  هنمضت  الو  تاقوألا ، هبحصت  ال 

.تاقوألا 256 هبحصت  ال 

.رعشی 262 ثیح ال  نم  همدقب  لاق  نامزلا  ثودحب  لاق  نم 

.ناک 262 امک  نآلا  وهو  ناکم ، الو  نامز  الب  لزی  مل  ناک  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ 

وه 262 ام  هیف  ثدحیو  هادبأ ، وه  ام  هیف  دوعیو  هارجأ ، وه  ام  هیلع  يرجی  فیک 

.الو 263 ناکم ، الب  لزی  مل  نمو  ءایشألل ، فّیکملا  فّیکی  نأ  ماهوألا  تراح  لب 

.تاقوألا 263 هبحصت  ال 

.دعب 263 الو  هل  لبق  نأ ال  ملعیل  دعبو  لبق  نیب  اهب  قّرفف 

.عنتمملا 264 لزألا  نم  عانتمالاب  ثودحلا  هداهش  و  ثودحلاب ، نارتقالا  هداهشو  ... 

.هل 264 نیرق  نأ ال  فرع  ءایشألا  نیب  هتنراقمب 

.هلهج 264 دقف  هأّزج  نمو  هأّزج ، دقف  هاّنث  نمو  هاّنث ، دقف  هنرق  نمو 

.ماهوألاو 267 راصبألاب  كردی  الو  ناکمب ، فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ 

هّنکلو 267 هدابع ، هیف  هنع  بجحیف  هیف  ّلحی  ناکمب  فصوی  یلاعت ال  هّللا  ّنإ 

.اّهبر 268 باوث  رظتنت  هقرشم  ینعی :

.لهأ 268 هیوری  يذلا  ثیدحلا  یف  لوقت  ام  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلعل  تلق 

.امَّنِإ 268 َکَنوُِعیاُبی  َنیذَّلا  َّنِإ  : > لاقو هَّللا >  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  : > لاقف
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هجردو 268 .یلاعت  هّللا  راز  دقف  یتوم  دعب  وأ  یتایح  یف  ینراز  نم  ؟ص :؟ ّیبنلا لاقو 

.نکلو 268 رفک ، دقف  هوجولاک  هجوب  یلاعت  هّللا  فصو  نم  تلصابأ ، ای  مالسلا : هیلع  لاقف 

ِلالَْجلا َو 269 وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  .ناف َو  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  : > یلاعت هّللا  لاقو 

موی 269 هرأ  ملو  ینری  مل  یترتعو ، یتیب  لهأ  ضغبأ  نم  ؟ص :؟ یبنلا لاق  دقو 

راصبألاب و 269 كردی  الو  ناکمب  فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هّللا  ّنإ  تلصابأ ، ای 

ّنإ 270 لاق : ؟ص ؟ هّللا لوسر  ّنأ  نووری  سانلا  ّنإ  هّللا ،  لوسر  نبای  مالسلا : هیلع  اضرلل  تلق 

277 ًاْئیَش .> َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  <َو 

.هتاذب 277 روتسم  هدهاوشب  رهاظ  ًاضیأ  لقعلا  کلذکو 

.ّرقأ 277 لقعب  هلقعی  نکلو  هودعی ، الف  قلاخلا  هفرعم  نم  هّدح  یلع  لقعلا  فقی 

278 ضْرَْألا .>  ِیف  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو   : > هّللا لوق  نع  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تلأس 

ایندلا 279 راد  یف  یتلا  هفرعملاف  ًانامیإ  هیؤرلا  ههج  نم  هفرعملا  کلت  تناک  نإف 

322 هّیئامو !؟ هّّینإ  هلف  لئاسلا : لاق 

.هّیئامو 322 هّینإب  ّالإ  ءیشلا  تبثی  ال  معن ، مالسلا :] هیلع  قداصلا  مامإلا   ] لاق

.هقلخ 365 نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح  هتاذ 

اّمنإو 374 عمسی ، ءادن  الو  عرقی  تروصب  .نوکیف ال  نک " : " هنوک دارأ  امل  لوقی 

ًادیرم 375 لزی  مل  یلاعت  هللا  ّنأ  معز  نمف  لاعفألا ، تافص  نم  هدارإلاو  هّیشملا 

375 هانتم ؟ ریغ  مأ  هانتم  راهنلاو  لیللا  نم  مکلبق  ام  نولوقتأ 

هانتم 375 متلق  نإو  هلّوأل ، هیاهن  الب  رخآ  مکیلإ  لصو  دقف  هانتم  ریغ  ّهنأ  متلق  نإف 

دهشتسملا 375 ناک ، دق  ام  نّوک  ءیش  نم  الو  ناک ، ءیش  نم  يذلا ال  دمحلا هللا 

.قلخ 376 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هللاو  هعنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإ 
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376 ءایشألا ؟ هللا  قلخ  ءیش  ّيأ  نم 

.ءیش 376 نم  ال  مالسلا : هیلع  لاق 

376 ءیش ؟ ءیش  نم ال  ءیجی  فیک  لاقف :

..ءیش 376 ریغ  نم  وأ  ءیش  نم  تقلخ  نوکت  نأ  اّمإ  ولخت  ءایشألا ال  ّنإ  مالسلا : هیلع  لاق 

376 هّیلزأ ؟ ءایشألا  ّنإ  اولاق : نیأ  نمف  لاق :

ءایبنألاو و 376 مهتلاقمو  لسرلا  اوبّذکف  ءایشألا  ّربدم  اودجح  موق  هلاقم  هذه  لاق :

.الو 376 ماّیألا  هّریغت  ّیلزألا ال  ّنإو  لاح ، یلإ  لاح  نم  ّریغتی  مل  همیدق  تناک  ول 

معز 377 نمو  ءیش  نم  ءایشألا ال  قلخ  ًامیدق ، ًاملاع  لزی  مل  یلاعتو  كرابت  هللا  ّنإ 

هلبق 378 ءیش  ّهنأ ال  یلع  لقاعلا  ّتلد  هفص  مدقلاو  میدق  یلاعتو  كرابت  هللا  ّنإ 

.یناث 379 ًادرف ال  هعم ، ءیش  ًادحاو ال  لزی  مل  لّوألا  نئاکلا  دحاولا  ئدبملا  هللا  ّنإ 

هللاو 379 ...هثالث  اهؤامسأو  دحاو  اهانعم  هدارإلاو  هّیشملاو  عادبإلا  ّنأ  ملعاو 

ًاّولع 380 نیقولخملا  تافص  نع  یلاعت  ثدحم ، قولخم  هاوس  امو  میدقلا  وه 

.هّیدبأ 385 لئاوأ  نم  الو  هّیلزأ ، لوصأ  نم  ءایشألا  قلخی  مل 

.قلخ 385 ام  عنص  ءیش  نم  هللاو ال  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک 

قلخ و 385 لیلجلا  فیطللا  قلاخلا  هللاو  عنص ، ءیش  نمف  ءیش  عناص  ّلک  ّنإو 

هدارإلا 405 نع  ینربخأ  مالسلا : هیلع  نسحلا  یبأل  تلق : لاق ، ییحی  نب  ناوفص  نع  ... 

.نم 405 اّمأو  .لعفلا  نم  کلذ  دعب  هل  ودبی  امو  ریمضلا  قولخملا  نم  هدارإلا  لاقف :

406 ریدقو ؟ ریصبو  عیمسو  ّیح  لثم  هفصو  ًامسا  هدارإلا  لعج  نم  یف  لوقت  ام 

اولوقت 406 ملو  دارأو ، ءاش  ّهنأل  تفلتخاو  ءایشألا  تثدح  متلق ، اّمنإ  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق 

معن 406 لاق : هریغ ؟ هتدارإف  نامیلس ، ای  لاق : ًادیرم ، لزی  مل  ّهنإف  نامیلس : لاق 
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..فاصنإلاب 406 کیلع  رباکی !؟ وأ  ایاعی  هلثم  نامیلس ، ای  لاقو : نومأملا  هب  حاصف 

407 لاقف : هلأسملا  هیلع  داعأف  ناسارخ ، مّلکتم  ّهنإف  نسحلا ، ابأ  ای  همّلک  لاق : مث 

..لثم 407 دیرملا  سیلف  مالسلا : هیلع  لاق  ال ، لاق : .هسفن  هتدارإف  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق 

.ّنإو 407 هدارإلا ، لبق  دیرملا  ّنإو  هدارإلا ، ریغ  دیرملا  ّنإ  مالسلا ...: هیلع  اضرلا  لاق  مث 

408 لعف ؟ ریغ  مأ  یه  لعف  هدارإلا  نع  ینربخت  الأ  نامیلس ، ای  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  ّمث 

.رصبلاو 408 عمسلاک  تسیل  هثدحم  یهف  مالسلا : هیلع  لاق  هعونصم ، اّهنإ  نامیلس : لاق 

.لاق 409 هملع ، هتدارإ  ّنأل  نامیلس : لاق  ...هریغ  هعمف  ّالإو  هثدحم ، هدارإلاف 

ًادبأ 410 هدیری  ام ال  یلع  ردقی  ّلجو  ّزع  وهو  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  هردقلا ، هدارإلا  ّنإف 

.لولعم 424 هاوس  یف  مئاق  ّلک 

هؤادتباو 424 مهتّینیأ ، هتقرافم  مهاّیإ  هتنیابمو  مهنیبو ، هنیب  ًاباجح  قلخلا  هللا  قلخ 

هقلخ 425 نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح ، هتاذو  میهفت ، هلاعفأو  ریبعت  هؤامسأف 

.عم 426 هبراقت  الو  نیح ، هلمشت  الو  یتم ، هتّقوت  الو  ...دق  هیندت  الو  ذم ، هبّیغت  ال 

هتلأس 435 لاق : مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  نع  راّشب ، نب  نیسحلا 

اَّنِإ 435  > ّلجو ّزع  لاق  ءایشالا ، نوک  لبق  ءایشألاب  ملاعلا  وه  یلاعت  هللا  ّنإ  لاق :

..فوصوملا 440 ریغ  اّهنأ  هفص  ّلک  هداهشل  هنع ، تافصلا  یفن  هل  صالخإلا  لامکو 

.نمو 440 هأّزج ، دقف  هاّنث  نمو  هاّنث ، دقف  هنرق  نمو  هنرق ، دقف  هللا  فصو  نمف 

.عونصم 440 تافصلا  هتّلح  نم  ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  تافصلا ، هّلحت  نأ  ّلج 

.یّمسم 441 ّدحب  فوصوم  ریغ  ءایشألا  عناصو  عونصم ، فوصوم  ّلکو 

هفص و 441 ّلک  ّنأ  لوقعلا  هداهشل  هنع ، تافصلا  یفن  یلاعت  هللا  دیحوت  ماظن 

هیبشتلا 441 عم  صالخإ  الو  صالخإلاب ، ّالإ  هفرعم  الو  هفرعم ، دعب  ّالإ  هناید  ال 
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هیف 442 دوعیو  هارجأ ، وه  ام  هیلع  يرجی  فیکو  نوکسلاو ، هکرحلا  هیلع  يرجت  ال 

.ریغل 448 ّدح  الو  ینعم ، ریغل  مسا  الو  فوصوم ، ریغل  هفص  نوکت  ّهنأ ال  ملعاو 

.نم 448 هملعملاو  هیلإ  وعدت  هؤامسأو ال  هیلع  ّلدت  هؤانث ال  ّلج  هتافص  تناک  ولو 

.اهسفنب 472 هّیشملا  هللا  قلخ 

.دارأ 472 مث  ًارداق  ًاملاع  هللا  لزی  مل 

مهربجأ 482 تلقف : کلذ ، نم  ّزعأ  وه  لاقف : دابعلا ؟ یلإ  رمألا  ضّوف  هللا 

.یلوأ 482 تنأو  کنم ، کتانسحب  یلوأ  انأ  مدآ ، نبای  ّلجو : ّزع  هللا  لاق  لاق : ّمث 

.ّالإ 483 دحأ  هیلع  مکمصاخی  الو  هیف  نوفلتخت  ًالصأ ال  اذه  یف  مکیطعأ  الأ 

.یف 483 دابعلا  لمهی  ملو  هبلغب ، صعی  ملو  هارکإب ، عطی  مل  یلاعت  هللا  ّنإ  لاقف :

.هفلاخ 483 نم  مصاخ  دقف  مالکلا  اذه  دودح  طبضی  نم  مالسلا : هیلع  لاق  ّمث 

.رفاک 484 وهف  هنع  یهن  ام  هیلإ  بسن  نمو  كرشم ، وهف  هقلخب  یلاعت  هللا  هّبش  نم 

یف 484 ْمُهَکَرَت  َو   > یلاعت هللا  لوق  نع  هللا  لوق  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  ابأ  تلأس 

.لاق 484 مِهِعْمَس > یلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ   > ّلجوّزع هللا  لوق  نع  هتلأسو  لاق :

.نوقیطی 484 ام ال  مهفّلکی  وأ  یصاعملا  یلع  هدابع  ربجی  یلاعت _  هللا  ّنأ  معز  نم 

.رد 484 ار  ناشیا  و  : " لاعتم دنوادخ  هدومرف  يانعم  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

485 هانعم ؟ امف  نیرمأ ، نیب  رمأ  لب  ضیوفت  الو  ربج  ّهنإ ال 

معز 486 نمو  ربجلاب ، لاق  دقف  هیلع  انبّذعی  ّمث  انلاعفأ  لعفی  هللا  ّنأ  معز  نم  لاق :

..تاعاطلا 486 اّمأف  لاقف : کلذ ؟ یف  هدارإو  هّیشم  ّلجو  ّزع  لهف هللا  هل : تلقف 

.هرخآلاو 487 ایندلا  یف  ءارب  هنم  نحنو  كرشم ، رفاک  وهف  ربجلاو  هیبشتلاب  لاق  نم 

هیلع 487 تردق  نم  هللا  لوسر  ای  تهرکأ  ول  لص :؟ ؟  هللا لوسرل  اولاق  نیملسملا  ّنإ 
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.نأ 487 مهنم  دیرأ  یّنکل  ًاحدم  الو  ًاباوث  یّنم  اوّقحتسی  مل  مهب  کلذ  تلعف  ولو 

اُوناک 488 يرْکِذ َو  ْنَع  ٍءاطِغ  یف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناک  َنیذَّلا   > یلاعت هللا  لوق  نع  ینربخأف 

.ّنکلو 488 نیعلاب ، يری  رکذلاو ال  رکذلا ، نم  عنمی  نیعلا ال  ءاطغ  ّنإ  مالسلا : هیلع  لاقف 

.رفعج 489 نب  یسوم  هلبقتساف  مالسلا ، هیلع  قداصلا  دنع  نم  موی  تاذ  هفینح  وبأ  جرخ 

.نع 490 ینربخأ  لاقف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلع  قارعلا  لهأ  نم  لجر  لخد 

ای 490 ًالهم  مالسلا  هیلع  لاقف  نینمؤملا ، ریمأ  ای  یئانع  بستحأ  هللا  دنع  خیشلا : هل  لاقف 

490 لوقی : وهو  خیشلا  ضهنف  لاق :

495 لاقف : نوقیطی ؟ ام ال  دابعلا  هللا  فّلکیأ  لجر  هلأس  دقو  مالسلا  هیلع  اضرلا  تعمس 

.نأ 496 نم  ّزعأ  هللاو  هنوقیطی ، ام ال  سانلا  فّلکی  نأ  نم  مرکأ  یلاعتو  كرابت  هللا 

..سانلا 496 ربجأ  ّلجو  ّزع  هللا  ّنأ  معزی  لجر  هجوأ : هثالث  یلع  ردقلا  یف  سانلا  ّنإ 

اَّنَأ 499 ُناْسنِْإلا  ُرُکْذَی  َأ َو ال  : > لوقی هللاو  نامیلس ، ای  ءادبلا  نم  ترکنأ  امو 

.یلإ 500 هیفوتم  ّینأ  کلملا  نالف  ربخأ  نأ  هئایبنأ  نم  ّیبن  یلإ  یحوأ  ّلجو  ّزع  هللا  ّنإ 

500 لاق : بابلا ، اذه  یف  دوهیلا  تیهاض  کبسحأ  لاقف : نامیلس  یلإ  تفتلا  ّمث 

ءاش 500 نإ  هب  بّذکأ  الو  ءادبلا  اذه  یموی  دعب  رکنأ  ...نومأملل ال  نامیلس  لاق 

و 502 هّیدوبعلاب ، رارقإلا  لاصخ ، ثالث  هیلع  ذخأی  یتح  ًاّیبن  ّلجو  ّزع  هللا  ثعب  ام 

.ءادبلا 502 لثم  ءیشب  ّلجو  ّزع  هللا  دبع  ام 

.ءادبلاب 503 هل  ّرقی  نأو  رمخلا ، میرحتب  الإ  ّطق  ًاّیبن  هللا  ثعب  ام 

ءیش 522 مسا  هیلع  عقو  ام  ّلکو  هنم ، ولخ  هقلخو  هقلخ  نم  ولخ  یلاعت  هللا  ّنإ  »

.عنتمی 523 هیف  نکمی  ام  ّلکو  هقلاخ ، یف  دجوی  قلخلا ال  یف  دجوی  ام  ّلک  »

.ُهللا 525 َقَلَخ  اَمَف  اَمُهُریَغ  َِثلاَث  َالَو  اَمُهَنَیب  َِثلاَث  َال  ُهُْقلَخَو  َّلَجَو  َّزَع  هللا  َوُه  اَمَّنِإَو  »
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533 یقلخب .» ینهّبش  نم  ینفرع  ام  »

ْدَقَف 537 ءیشلا  َِملَع  اَذِإَف  ُلِهاَج  ای  مالسلا  هیلع  اَضِّرلا  َلاَق  ُهُْملِع  ُهَتَداَرِإ  َّنَِأل  ُناَمیَلُس  َلاَق  »

ٌهَثَدُْحم 538 َهَداَرِْإلا  َّنَأ  َُکتْرَبْخَأ  ْدَقَو  ََهلَأْسَْملا  ِهِذَه  ُدِّدَُرت  ْمَک  َکَلیَو  مالسلا : هیلع  اَضِّرلا  َلاَق  »

.لوقی 539 کلذ ، ریغ  لعفلا ال  یه  یلاعت  هللا  هدارإف  ...کلذ  ریغ  هثادحإ ال  هتدارإ  »

.لطبل 548 کلذک  ناک  ول  ًامزال ، ًاردقو  ًامتح  ءاضق  ّنظت  کّلعل  خیش ! ای  ًالهم  »

ّمث 562 دوحجب  ًارفک  الو  هعیرشب  ًانامیإ  نوفرعی  ...مهّلک ال  سانلا  قلخ  هللا  ّنإ  »

اّنبر 569 نم  هنّیبب  انثّدح  اّنکلو  انلبق ، ناک  نم  ّلض  امک  انللض  انیأرب  انثّدح  ول  ّانإ 

ملعلاو 570 ملعلاب ، هعاطلاو  هعاطلاب ، ّالإ  هاجن  الو  هّللا ،  هعاطل  قلخلا  بصن 

مّهلدو 571 نایبلاب  مهیلإ  یضفأو  لوقعلاب ، ججحلا  سانلل  لمکأ  ّزعو  ّلج  هّللا  ّنإ 

هلیبسو 572 هطارصو  هباوبأ  انلعج  نکلو  هسفن ، دابعلا  فّرعل  ءاش  ول  هّللا  ّنإ 

.لجر 572 ّینإ  لاقف : ماشلا  لهأ  نم  لجر  هیلع  دروف  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دنع  تنک 

هسفن 572 مصخ  دق  اذه  بوقعی ، نب  سنوی  ای  لاقف : ّیلإ  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  تفتلاف 

.لجرلا 573 اهّیأ  ...نقیتست  امل ال  زجع  ّنظلا...قیدنزلل  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاق  ... 

.ّننوکت 573 ال  سنوی ، ای  لاقف : هّللا ؟  دّحوأ  امب  مالسلا : هیلع  لّوألا  نسحلا  یبأل  تلق 

مل 574 مهانکرت  نإو  انل ، اوبیجتسی  مل  مهانوعد  نإ  همیظع ، انیلع  سانلا  هّیلب 

.ال 574 نمو  تیبلا ، لهأ  اّنم  همامإ  فرعو  هّللا  فرع  نم  هدبعیو  هّللا  فرعی  اّمنإ 

575 هّللا .  فرع  ام  نحن  ول ال 

.انریغ 575 هورعب  کّسمتم  وه  انتعیش و  نم  هنأ  معز  نم  بذک 

.کنید 575 تذخأ  مهتیّدعت  نإ  ّکنإف  انتعیش ، ریغ  نع  کنید  ملاعم  ّنذخأت  ال 

.مکتفرعم 576 لیبسب  ّالإ  هّللا  فرعی  ءافرع ال  كدعب  نم  ءایصوألاو  ّکنإ 
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.سامترا 576 یف  هرهد  لزی  مل  يأرلاب  هّللا  ناد  نم 

ول 577 هّللا  ّنإ  لاق : نأ  یلإ  انتفرعم ، لیبسب  ّالإ  هّللا  فرعی  يذلا ال  فارعألا  نحن 

.یلاعتو 577 كرابت  هّللا  باجح  دّمحمو  هّللا ،  دّحو  انبو  هّللا ،  فرع  انبو  هّللا ،  دبع  انب 

ءامسلا 578 قرطب  تنأو  ًالیلد ، هسفنل  بلطیف  خسارف  مکدحأ  جرخی  هزمح ، ابأ  ای 

.مئاهبلاک 578 يرایح  متنک  هدلو  نم  ءایصوألاو  دّمحم  ول ال 

مکیضرو 578 ...هناهربب  مکّصخو  هادهب ، مکّزعأ  هّللا ...  هفرعم  ّلاحم  یلع  مالسلا 

.هّللا 579 جتحا  مهبو  هّللا ،  فرع  ام  مه  ولو ال  اهنم ، یتؤی  یتلا  هّللا  باوبأ  ءایصوألا 

هلوق 579 کلذو  نوملعی ، ثیح ال  نم  ّقحلا  نع  اوّمصو  اومع  اوهات و  موقلا  ّنکلو 

.لهأو 580 هلسر  نم  هیلع  هعلّطا  نمو  هّللا  الإ  کلذ  فیک  قلخلا  نم  دحأ  فرعی  الو 

.نم 580 صالخلا  اوبلطو  اوّریحتو  اوهات  یّتح  بابلا  اذه  یف  سانلا  فلتخا  اّمنإو 

585 ص :

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 671 

http://www.ghaemiyeh.com


586 ص :
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...و افرع  هفسالف و  تارابع  دهاوش  تسرهف 

.هدایزو 22 فیعضلا  یلع  دیدشلا  لمشی  نأ  کیکشتلا  یف  بجاولا  نم 

.ءیش 22 هتطیح  نع  ّذشی  الو  عیمجلل ، زئاح  ّیطاحإلا  ّیقیقحلا  قالطإلا  اذهو 

.یف 22 امهریغو  رّخأتلاو  مّدقتلاو  فعضلاو  هدشلا  ثیح  نم  یتلا  هرثکلا  ّنإ 

امب 22 ّيّداملا  دوجوملاب  هّقلعت  نکمیف  ًاّیروضح  ًاملع  مولعملاب  هّلعلا  ملع  اّمأو 

اهیلع 31 دیزی  نأ  هنکمی  لقعلا  اهضرفی  هبترم  ّلک  لب  هانتم  ریغ  دیازتلا  ناک  اّملو 

هیهانتملا 33 رومألا  نیب  یه  اّمنإ  ّلکلاو ] ءزجلا  نیب  هبسنلا   ] هروکذملا هبسنلا  ّنإ 

.ّالإ 35 قدصی  الف  اذهلو  هّیرسکلا ، بسنلا  ریاسو  فیصنتلا  لبقی  رمأ  ددعلا  ّنإ 

.یلاعت 41 هّللا  يوس  میدق  الو 

ملاعلا 41 مدقب  مهلوقل  رهاظف  هفسالفلا  اّمأ  هریثک ، هعامج  کلذ  یف  فلاخ  دق 

..تادوجوملا 65 رودص  ناک  اّمل  ّهنأل  ریغ ، لوقعلاو ال  يرابلا  یف  لمعتسی  اّمنإ  ضیفلا 

.هّیتاذ 72 هّیخنس  هتّلعو  لولعملا  نیب  نوکی  نأ  بجاولا  نم 

هبئاش 72 هیلإ  قّرطتی  الو  بیر  هیرتعی  اّمم ال  هلعفو  لعافلا  نیب  هّیخنسلا  ّنإ 

ًاطیسب 72 ًادحاو  یلاعت  بجاولا  ناک  اّملو  دحاولا ، ّالإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنإ 

.هنع 82 ًانئابم  ًارمأ  نوکی  الف  هضیف ، وهف  هادع  ام  ّلک 

ًازیامتم 82 ًادوجومو  ًانئابم  ًالقع  سیلف  ...هتاذ  لقعی  لقعلا  ّنأ  نم  هولاق  امو 

.هضیف 83 ّلکلا  ّنأل  هّیلولعملاو  هّیّلعلاب  هّوفتلا  قوف  ّماتلا  رظنلا  دنع  رمألا  ّنإ 

وه 83 زیامتلا  لب  ًاّیلباقت ، ًازیامت  سیل  قلخلا  نیبو  هناحبس  ّقحلا  نیب  زیامتلا  ّنإ 

هنوؤش 89 یقابلاو  هقیقحلا  وه  ًادراف  ًاخنس  وأ  ًادحاو  ًالصأ  تادوجوملا  عیمجل  ّنإ 

اهنم 110 ءیش  هزوعی  ال  ءایشألا ، ّلک  هتدحوب  وهف  هقیقحلا  طیسب  وه  ام  ّلک 
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ام 110 یلع  رمألا  ناک  اذإو  ...تانکمملا  نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردن  ام  ّلک 

ولخی 111 الف  ...هدوجول  هیاهن  الو  ...دودحم  دح  هل  سیلف  هرکذ  ّلج  بجاولا  اّمأ 

.ءایشألا 111 نم  ءیش  مدعب  بوشی  یلاعت ال  هدوجو  ّنإ 

.ناک 111 ًالقع  هیلاعتملا  هّیهلإلا  همکحلاو  هقیقحلا  لهأ  دنع  تادوجوملا  عیمج  ّنإ 

.ریغ 112 ّهنأ  دوجولا  ملاع  یف  یئارتی  ام  ّلکو  راّید ، هریغ  دوجولا  راد  یف  سیل 

ّدح 112 یلإ  دودحمب  سیل  وهف  قولخمب  سیل  ام  ّنإو  قولخم ، وهف  دودحم  ّلک  ّنإ 

.ءیش 113 هنع  ّذشی  الو  ءیش  نع  ّذشی  ّیتاذلا ال  قالطإلا  ّنإ 

.ءیش 113 هنع  بزعی  الو  ءیش  نع  بزعی  قلطم ال  دوجوم  هناحبس  هّللا  ّنإ 

.نیابت 113 یّتح  كانه  ریغ  الف  دودحم ، ریغ  ًاقلطم  ًادحاو  ّالإ  ّیلزألا  دوجوملا  سیل 

.هریغ 113 ضرفل  لاجملا  نیأف  ...هّلک  دوجولا  ألم  دق  یهانتملا  ریغ  ّنإ 

.ناویحلاو 114 رامحلا  هروصب  هرهاظلا  یه  هّیهلإلا ] تاذلا   ] اّهنإ

.عیمجلا 114 دحاولا  وهف  ّيدمص ، دوجو  یلاعت  ّهنإ  ثیح 

.نع 120 ًاجراخ  نوکی  هنأش ال  اذه  امو  هدوجول  هضیفملا  هتّلعب  مئاق  لولعملا 

دجوی 121 ّهنأ ال  وه  یهانتملا ، ریغلا  ریبدتلا  قالطإو  ّیبوبرلا ، دیحوتلا  یضتقم  ّنإ 

هّصاخ 122 راوطأب  رّوطتم  دحاو  ضیف  یلإ  عجرت  اهترثک _  عم  لعفلا _  تافص  ّنإ 

هنم 125 رداصلا  هضیف  ّنأب  لوقلا  ّحصی  ضحم ، دحاوو  طیسب  دوجوم  ّهنإ  ثیحو 

هّقحلا 128 هدحولاب  دحاو  ءیشلا  فرصو  ...دوجولا  فرص  ...بجاولا  تاذ  ّنإ 

.ظاحلب 128 نییهانتم  ریغ  نیدوجوم  دّدعت  وه  تاذلاب ، بجاولا  دّدعت 

دوجولا 129 دودحم  ًابجاو  ضورفملا  ناکل  دّدعت  ول  ّهنأل  بجاولا  دّدعت  نکمی  ال 

..بتارم 129 نم  هبترم  یف  ّدحب  دودحم  ریغ  ّیجراخ  دوجوم  قیدصت  ینعم  ّنإ 

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 674 

http://www.ghaemiyeh.com


.ًادودحم 130 یلاعت  ّقحلا  نوکی  نأ  مزلیف  هحیحص  نکی  مل  نإ  دوجولا  هدحو  ّنإ 

دّیقم 130 ریغ  قلطم  دوجوم  ّهنأ  وه  هناحبس ، هّللا  دیحوت  یلع  نیهاربلا  نتمأ  ّنإ 

هلف 130 دودحم  ّلک  ّنأل  ًاقولخم  ناکل  ًادودحم  ناک  ول  ّهنأ  وه  ًاضیأ ، هیلع  لیلدلاو 

.عومجملا 132 هّیدحأ  ّالإ  هّیدحأ  نوکلا  یف  امو 

.الو 133 یّنثتی  ءیشلا ال  فرص   " لاقی ...و  تاّیهاملا  یف  لمعتست  دق  هفارصلا  ّنإ  "

.لولعملا 137 مامت  یه  هّلعلا 

.هیلع 137 لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامتو 

.نأ 138 کیکشتلا  یف  بجاولا  نم  ذإ  ریدتسملاو  میقتسملا  نیب  فّعضتو  دادتشا  ال 

.مادعألاب 138 هبوشو  دوجولا  صقنب  لولعملا  فرعیف 

.ًاقلطم 138 ًایمدع  ینعمو  ًاصقن  یضتقت  دوجولا ال  هقیقح  ّنإ 

هتطیح 139 نع  ّذشی  الو  عیمجلل ، زئاح  ّیطاحإلا  ّیقیقحلا  قالطإلا  اذهو  ... 

امهوحنو 139 فعضلاو  هدشلاب  هتوافتم  بتارم  تاذ  هدحاو  هقیقح  هدنع  دوجولا 

.یف 140 امهریغو  رّخأتلاو  مّدقتلاو  فعضلاو  هدشلا  ثیح  نم  یتلا  هرثکلا  ّنإ 

امب 140 ّيّداملا  دوجوملاب  هّقلعت  نکمیف  ًاّیروضح  ًاملع  مولعملاب  هّلعلا  ملع  اّمأو 

ءیشلا 140 هبوبیغ  ّنإو  مزال ، ریغ  ریغلاب  ّيروضحلا  ملعلا  یف  مولعملا  درجت  ّنإ 

.قیرط 141 اولّصحی  مل  نیّذلا  نیدّلقملا  نیفّوصتملا  نم  هلهجلا  ضعب  ّنإ 

.یلاعت 144 ّقحلا  هّیدنع  قرافت  مل  ءایشألا  نئازخو  اهنئازخ ، قرافت  مل  ءایشألا  ّنإ 

145 وُه .> َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  : > یلاعت هلوق  نم  دافتسی  نأب  ّيرحلا  وه  اذهو 

..توبثلا 145 لصأ  یف  کلذک  ّهنأ  امک  دیحوتلا _  یف  هسفن  لیلد  یلاعت  وهف 

ًاّبکرم 145 راص  ّالإو  ًائیش  دقفی  ضحملا ال  طیسبلاو  ضحم ، طیسب  ّهنإ  ثیحو 
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..بیکرتلاو 148 هطاسبلا  ریغ  دوجولا  یف  بیکرتلاو  هطاسبلا  نم  عون  ...ینعملا  اذهو 

هّلک 148 دوجولا  کلم  دق  یهانتملا  ریغلا  قلطملا  ّنأل  هل ، کیرش  دحاو ال  قلاخلا  ّنإ 

...ضرف 151 نکمیو  ّالإ  ددعلا  نم  هبترم  دجوی  ّهنأ ال  هانعم  و  هانتمب ، سیل  ددعلا  ّنإ 

هنم 153 بیرق  وأ  ّيرورض  وهو  فعضلاو  هدشلاب  کیکشتلا  هیف  دجوی  ّمکلا ال  ّنإ 

.یّتلا 154 تادوجولا  یلإ  هبسنلاب  هّیمامتلا  قوفو  هّیمامتلا  بوجولا ، مزاول  نم 

.هیلع 154 لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  ّنإ 

دوجولا 159 هقیقحو  ّدح ، الب  دوجولا  هقیقح  یلاعت  هتاذ  ّنأ  ملعإ  یشرع : دیحوت 

.قیاقح 161 تادوجوملا  ّنإو  ّیقیقحلا ، دوجولا  هنک  فرعی  لقعلا ال  ّنإ 

ایشألا 164 فرعأ  نم  هموهفم 

هدابعلا و 169 لصأ  مالسلا  هیلع  اضرلا  انالوم  هلعج  يذلا  یلاعت _  هّللا  رمأ  یف  رّکفتلا  ّنإ 

وحن 186 ضعب ، نم  فرعأ  اهضعب  هوجو  یلع  عقت  هناحبس  هّللا  هفرعم  ّنإ 

186 هل : هّیهام  ّهنأو ال  یلاعت ، هتاذب  هانتکالا  ناکمإ  مدع  یف  مالسلا  هیلع  هلوق  وحنو 

دیحوتلا 190 نم  دیحوتلا ، بتارم  یلإ  رظان  هدحو ، هدحو  هدحو  هّللا  ّالإ  هلإ  ال 

مالسلا 195 هیلع  هدافأ  امک  اهاندأ _  ّنأل  هب ، نیفراعلا  تاجرد  بسح  تاجرد  هفرعملل 

.هقیمعلا 197 هّیلقعلا  لئاسملا  یف  دورولا  نسحی  نمب ال  ّقلعتم  ّيداشرإ  یهنلا 

...ضحملا 200 هیبشتلا  نع  هّزنتلا  بجی  امک  فرصلا ، هیزنتلا  نع  زّرحتلا  بجی 

دیدحتلا 201 نیع  ّیهلإلا  بانجلا  یف  قیاقحلا  لهأ  دنع  هیزنتلا  ّنأ  ملعا 

.هّبشملا 201 قلخلا  وه  هّزنملا  ّقحلا  ّنإ 

ًادّدحم 202 تنک  هیبشتلاب  تلق  نإف 

ههّبشو 202 ههّزنو 
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..تافصلا 203 عیمج  نایرس  بجوأ  اهّلک  تادوجوملا  یف  هّیهلإلا  هّیوهلا  نایرس  ّنإ 

..فلاخی 204 اذهو ال  هدوجو ، ههج  مزال  هنم  عون  ناعون ؛ نکمملا  تافص 

اّملو 225 دحاولا  ّالإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنأ  لولعملاو  هّلعلا  ثحابم  یف  قّقحت  دق 

هنود 225 لقتسم  ریغ  هب  مّوقتم  هیلإ  ریقف  ّیبجاولا ، دوجولل  ّیلظ  دوجو  ّهنأ  ریغ 

227 هّدش !! یهانتی  امب ال  یهانتی  ام ال  قوف  هتاذل ، بجاولا  ّنإ 

.یف 230 هّیدارفألا  هرثکلا  نکمی  معن  ...درف  یف  رصحنم  هعونف  دّرجم  ّلک  ّنإ 

.هّیّدام 230 یهف  دارفألا  هریثک  هیهام  ّلکف 

..فرشأ 232 وه  دحاو  لقع  یلاعت ، بجاولا  نم  ردصی  يذلا  لّوألا  رداصلا  ّنإ 

.نکمملا 233 نم  دوجولا  بتارم  یف  مدقأ  نوکی  نأ  بجی  فرشألا  نکمملا  ّنإ 

.ّيّداملا 236 ندبلاب  اهقّلعتل  ًاضیأ  سفنلاو  لماکتلاو ، هکرحلا  ملاع  ّيّداملا  ملاعلا 

هقیقحل 244 هضراعلا  هبترم  ّلکل  همزاللا  دودحلا  لوقن : همّدقملا  هذه  دعبو 

.ریغو 257 ّدحب  دودحم  ریغ  ّیجراخلا  هدوجو  نوک  یف  لاکشإ  یلاعت ال  ّقحلا  ّنإ 

هجو 257 ّمثف  مکلوقع  هوجو  اّولوت  امنیأف  هّلک ، دوجولا  ألم  دق  یهانتملا  ریغ  ّنإ 

.ّیتاذلا 258 قالطإلا  ّنأل  ...نیألاو  هیلوتلا  سفن  یف  یّتح  هّللا ،  هجو  ّمثف  اّولوت  امنیأ 

.یلع 258 تاقوألا ال  نم  تقو  ّلک  یف  دوجوم  نامزلا  نع  هّزنملا  ّقحلا  ّنإ 

.ناکمبو 259 ههج ، نود  ههجب  ّصتخی  ال  دوهشم ، وأ  رضاح  ءیش  ّلک  یلع  ّهنإ 

.عقاو 259 ریغ  نیرمألا  دحأ  ناک  اذإ  اّمأو  نّیینامز ، نیرمأ  نیب  رّوصتی  اّمنإ  نمازتلا  ّنإ 

ام 271 یلع  رمألا  ناک  اذإو  ...تانکمملا  نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردن  ام  ّلک 

هّیهلإلا 271 همکحلاو  هقیقحلا  لهأ  دنع  تادوجوملا  عیمج  ّنإ  مالکلا  لّصحمو 

.ریغ 272 ّهنأ  دوجولا  ملاع  یف  یئارتی  ام  ّلکو  راّید ، هریغ  دوجولا  راد  یف  سیل 
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.اذه 273 هقیقح  صیخشت  یف  نأشلا  نکل  ًاّیرورض  ام  ًاملع  تبثت  تایآلا  ّنأ  بیر  ال 

انأ 273 ّینأ  يرأ  لوقن  ...هیلع  هیؤرلا  قالطإ  یف  فّقوتن  ام ال  انتامولعم  نیب  نکل 

ّهنأ 273 دیری  ّهنإف  ضغبی  هرکی و  دیری و  هاری  ّهنأ  هسفن  نع  ناسنإلا  هیاکح  ...و 

مولعملا 273 سفن  ناسنإلا  هیف  دجی  يذلا  ملعلا  نم  مسقلا  اذه  هیمستو 

اهیلإ 273 ّمضیو  تاّیصوصخ  اهعم  رکذی  هیؤرلا  نم  تبثأ  ام  یف  هناحبس  هّللاو  ... 

.ناکمبو 273 ههج ، نود  ههجب  ّصتخی  دوهشم ال  وأ  رضاح  ءیش  ّلک  یلع  ّهنإ 

.ّنإ 274 ...مهقادحأو  مهراصبأب  مهسفنأ ال  يأ  مهبولقب  هوأرل  هوأر  ولو  ... 

هّللا 274 دابع  نم  نیحلاصلل  ّمتی  ءاقللاو  هیؤرلاب  یّمسملا  ملعلا  اذه  ّنإ  ...

.عیدبلا 274 هجولا  اذه  یلع  هقیقحلا  هذه  نع  فشاک  لّوأ  میرکلا  نآرقلاو 

..وه 274 اذهف  هّللاب ...  ّيرورضلا  ملعلا  لامک  وه  ...هیؤرلا  ههج  نم  ملعلا  ... 

.ّيرورضلا 274 ملعلا  ریغ  یلاعت  هب  ّقلعتی  ّصاخ  ّيرورض  ملع  كانه  معن 

.لیلدلاب 274 بستکملا  ّیبلقلا  نامیالاو  داقتعالا  یه  تسیل  هیؤرلا  هذه  ّنإ  ... 

وه 308 ءیش  تادوجوملا  یف  سیلو  ...هاّنّیب  ام  یلع  هّیجراخ  هّیهام  دوجولا  سیل 

.یه 344 یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  دوجولا : هلاصأ  توبث  دعب  لاقی  نأ  رصخألا  ّدسألا 

مدعلا 345 اهیلع  عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »

.یلوأ 346 دوجولاف  هل ، تبثی  یتلا  هدوجو  هیصوصخ  یه  ءیش  لک  هقیقح  تناک  اّمل 

.عقصلاب 367 هقحلم  اهنوکل  ثودحلاب  مکحلا  نع  هجراخ  هقرافملا  لوقعلا  ّنإ 

هؤاقب 368 اّمنإو  نیح ، ّلک  یف  لئاز  لّدبتم  مئاقلاو  مئاد ، قاب  هللا  دنع  نم  ضیفلا 

ناک 368 ًاطیسب  ًارصنع ، وأ  ناک  ًاکلف  صاخشألا  نم  صخش  الو  تاّیوهلا  نم  هّیوه  ال 

.عنم 369 الب  ًامئاد  هنع  اهرودص  ناکو  ...موزللا  لیبس  یلع  هنع  تادوجوملا  رودص 
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.تادوجولا 370 رخآ  یلإ  ...لّوألا  رداصلل  هتاذب  ضتقم  ّهنإ 

.هاّیإ 370 هیضتقملا  هتّلع  تاذ  مزاول  نم  لولعم  ّلک 

وهو 370 ...ًاضبق  ّمث  ًاطسب  ّالإ  نکی  ملف  ...هدنع  نم  تلزن  ...ءایشألا  دوجو 

371 ًامیدق ! وا  ًاثداح  نوکی  نأ  نع  ًالضف  يوس  هل  سیل 

هلاحتسال 373 ًادوجوم  نوکی  هداجیإ ال  لاحف  هریغ ، نم  نکمملا  دوجو  ّنإ 

..تانکمملا 373 تناکل  ًابجوم  ناک  ول  اذإ  رداق ، تانکمملا  یف  ّرثؤملا  بجاولا 

.یلاعت 374 هللا  يوس  میدق  الو 

.ثداح 374 نکمم  ّلکو  نکمم ، هللا  يوس  ام  ّلک  ّنأل  هلطاب ، بهاذملا  هذه  ّلکو 

هدوجو 381 نوکی  دوجوم ال  ّلک  ّنإو  .میدق  ّیلزأ  ءدبم  هلف  ثداح  دوجوم  ّلک  ّنإ 

.رودص 381 ناک  اّمل  ّهنأل  ریغ ، لوقعلاو ال  ئرابلا  یف  لمعتسی  اّمنإ  ضیفلا 

هنوک 382 اهنیعب  یه  هتاذ  رهوجتی  یتلا  هتقیقح  ّنأ  طیسبلا  ءدبملا  نم  دارملا 

..سفن 382 وه  يذلا  هّلعلا  دوجو  وه  لولعملا ، دوجو  هنع  ردصی  يذلا  ءدبملا  نإ 

.هئدبم 382 روهظ  وه  لب  هلایح  یلع  ائیش  سیل  رثألا  ّنإ 

.یلع 383 دمتعم  هریغب  مئاق  ّلکو  هریغب ، مئاق  هدوجوف  ناک ، ّمث  نکی  مل  ام  ّلک 

.ّيّدام 384 ثداح  ّلک  ذإ  ...ّيّدام  ببس  نودب  ّيّدام  دوجوم  ثدحی  نأ  نکمی  ال 

..فرظ 388 یف  عقاو  وه  ام  یف  نادجوی  امّهنأ  لعفلاو  هّوقلا  فیرعت  نم  رهظ  دق 

.ناک 393 نیتعماجملا ، ریغ  تاذلاب  هّیدعبلاو  هّیلبقلاب  تاذلاب  ًافصّتم  نامزلا  ناک  اّمل 

هیلع 393 قباس  هدوجو  نم  جراخ  مدعب  ًاقوبسم  نامزلا  نوک  ینعمب  ثودحلا  اّمأو 

..فالخلا 396 ّلحم  نع  مهبهذم و  نع  بارعإلا  مهیلع  بعصی  سانلا  رثکأ  ّنأ  ملعاو 

ّمتأ 396 یلع  هب  لئاق  مهمصخف  ّرثؤملا ، عناصلا  یلإ  جاتحم  ّهنأ  هب  اونع  نإ  مّهنأل 
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.ّنأل 396 هب  فارتعالا  مهنکمی  الف  ّینامز ، مدع  هقبسی  ملاعلا  ّنأ  هب  اونع  نإ  و 

ّهنإ 397 فوسلیفلا : لوقیف  میدقب ، سیل  ملاعلا  نأب  مهبهذم  نع  اوحصفأ  نإ  و 

دق 397 مئادلا  ّنإف  کلذب ؟ متدرأ  اذ  ام  لاقیف : مئادب ، سیل  ملاعلا  ّنأ  اونع  نإ  و 

..سیل 397 ذإ  هبهذمل  فلاخم  وهف  ملاعلا ، هیف  نکی  مل  تقو  ناک  ّهنأ  هب  اونع  نإ  و 

دیدرتلا 397 داع  ّیلزألا و  رسفتسی  ّیلزأب ، سیل  ّهنأ  هب  تدرأ  مهنم : دحاو  لاق  نإ  و 

.نم 397 هنهذ  یف  يذلا  ردقلا  ّنأ  هل  مّلسی  هانتم ، نهذلا  یف  يذلا  لاق : نإ  و 

.هثداح 397 ًاضیأ  یهف  ام  عومجم  اهل  ضرف  اذإ  ّمث 

397 ناک "  " موهفمب دارأ  نإ  دجوف ، ًامودعم  ناک  ّهنأ  ثودحلاب  ینعأ  لاق : نإ  و 

.ّنأب 397 فرتعم  فوسلیفلا  ّنإف  هب ، لئاق  همصخف  ّیتاذلا  قبسلا  هب  دارأ  نإ  و 

.نامز 397 ملاعلا  نیب  هنیب و  نوکی  ثیحب  ملاعلا  یلع  مّدقم  ئرابلا  ّنإ  لاق : نإ  و 

انهاه 397 عازنلا  نّیعتی  الف  مّدقت ، هقیقحلا  یف  وه  يذلا  ّیقیقحلا  مّدقتلا  نّیعتیف 

398 كرشملا ! ریغ  نم  كرشملا  نّیبتی  ذئنیح  و 

.هئدبم 402 روهظ  وه  لب  هلایح  یلع  ًائیش  سیل  رثألا  ّنإ 

.تسا 402 دوخ  ءدبم  روهظ  هکلب  تسین ، نآ  ِلباقم  رد  يزیچ  رثا ،

.نم 402 اهمزاولو  تافصلاو  ءامسألا  هوسکب  تاذلا  روهظ  سدقألا  ضیفلا 

هنوک 402 اهنیعب  یه  هتاذ  رهوجتی  اهب  یتلا  هتقیقح  ّنأ  طیسبلا  ءدبملا  نم  دارملا 

مکحلل 403 قادصم  هتّیوهبو  لعاف ، هتاذ  سفنب  وهف  ّمات  لعاف  ّلک  ّنأ  تبث  اذإف 

..سفن 403 وه  يذلا  هّلعلا  دوجو  وه  لولعملا  دوجو  هنع  ردصی  يذلا  ءدبملا  ّنإ 

هرون 403 یّلجت  وهو  هلعفو 

.هّصاخ 404 راوطأب  رّوطتم  دحاو  ضیف  یلإ  عجرت  اهترثک _  عم  لعفلا _  تافص  ّنإ 
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.ردص 404 نم  ءایشألا  عیمج  یلع  طسبنم  دحاو  ضیفل  ءدبم  هّیقالط  إلا  هتدحو  ّنإ 

هنم 404 رداصلا  هضیف  ّنأب  لوقلا  ّحصی  ضحم ، دحاوو  طیسب  دوجوم  ّهنإ  ثیحو 

لعفلا و 412 ماقم  نم  عزتنی  ّهنأ  وه  تاذلل ، لعفلل ال  ًافصو  ءیشلا  نوک  ینعم 

ًاصقن 415 هسفن  یف  سیلو  دوجوم ، ّهنأ  امب  دوجوملل  لامک  وه  ّيدوجو  فصو  ّلک 

.نأ 416 نکمیف  کیکشتلاب ، ًالوقم  دوجولا  لصأک  ناک  اّمل  ّيدوجولا  لامکلا  ّنإ  ّمث 

هدارإلا 419 هب  ّقلعتی  نأ  نکمی  امو  ...دارملا  قّقحت  هّلع  یه  اّمنإ  هدارإلا  ّنإ 

اهبتارم 420 ینسأو  .لعفلا  هفص  یه  هّنسلاو ، باتکلا  یف  هدوهعملا  هدارإلا  ّنإ 

اهضعبو 420 تاذلا ، نیع  اهضعب  یتلا  بتارملا _  کلت  عیمجل  نوکی  دق  ّهنإ  ّمث 

هیف 427 ًاقّقحتمو  هریغب  ًامئاق  ناک  هتاذ ، نیع  هدوجو  نکی  مل  اذإ  دوجوملا  ّنإ 

ًادوجوم 429 ریصی  نأ  نکمی  هسفن ال  ّدح  یف  ًادوجوم  الو  ًادوجو  نوکی  ام ال  ّنإ 

ّیجراخلاو و 430 ّینهذلا  دوجولاو  .هناحبس  ّقحلا  وه  وه  وه  ثیح  نم  دوجولا 

هلاحتسال 431 ًاقلطم ، مدعلل  لباق  ریغ  ّهنأ  امک  ًاقلطم ، لوعجم  ریغ  دوجولاف 

.كردم 433 وه  امب  كردملا  ءیشلا  کلذ  هقیقح  لانی  نأب  وه  ءیش  ّلک  كاردإ  ّنإ 

.ّيروضح 434 هاوس  امب  هملع  ّنأل  یلاعت ، ّقحلا  ملع  وهو  ّالإ  دوجوم  نم  ام  ّهنإ 

امب 434 ّيّداملا  دوجوملاب  هقّلعت  نکمیف  ًاّیروضح  ًاملع  مولعملاب  هّلعلا  ملع  اّمأو 

ءیشلا 434 هبوبیغ  ّنإو  مزال ، ریغ  ریغلاب  ّيروضحلا  ملعلا  یف  مولعملا  دّرجت  ّنإ 

..ثداح 436 اهضعبو  ّیلزأ ، طیسب  اهضعب  بتارم _  هل  يذلا  ّيدوجولا  لامکلا  ّنإ 

اهتابثإ 442 وه  دیحوتلا ، لامکف  تاذلا _  نیع  یه  نوکت  یتلا  هّیلامکلا _  تافصلا 

دهشت 443 یتلا  اّهنأل  تاذلا  یلع  اهنم  هدئازلا  یه  هّیفنملا ، تافصلا  نم  دارملا 

.هّینیعلا 443 تافصلا  تابثإو  هدئازلا  تافصلا  یفن  وه  دیحوتلا  لامک 
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.ّیلو 449 هیلإ  راشأ  امک  ًالصأ  هفص  هل  سیل  لب  هتاذ ، یلع  هدئاز  هفص  هل  سیل  ّهنإ 

453 دجوی ." مل  بجی  مل  ام  ءیشلا  "

.للعلاو 459 ریغلاب ، بجوم  بجاو  وهو  ّالإ  ّیناکمإلا  دوجولا  هلسلس  یف  ءیش  ال 

.لعفلا 459 یلإ  لعافلا  نم  ًاقوش  کلذ  بقعأ  ًاریخ  لعفلا  نوکب  ملعلا  ّمت  اذإ 

هّیرایتخالا 459 لاعفألا  یّتح  تاذلاب  بجاولا  يوس  دوجوم  نکمم  ءیش  نم  ام 

.ینعمب 460 لعفلاب  بجاولا  یلإ  باستنا  لعفللو  هّیلوط  هّیلعافلا  ّنأ  تفرع  دق 

..بوجولا 460 وه  دجوی " مل  بجی  مل  ام  ءیشلا   " هدعاق هب  قطانلا  ّیّلعلا _  ربجلا 

.يدابملا 461 ّمث  ّيدوجولا ، لعفلل  بیرق  ءدبم  راتخملا  رّکفتملا  ناسنإلا  ّنإ 

هّیشملا 462 مازجنا  دنع  هرورض  هکّرحم  هردقلاو  هردقلاب ، هرورض  همزال  هکرحلا 

.عانتما 464 حوضول  رهظأ ، ّیلاعفألا  دیحوتلا  برشم  یلع  ضیوفتلا  هلاحتسا  ّنإ 

.نافرعلا 465 یف  هنع  ثوحبملا  ّیلاعفألا  دیحوتلا  وهو   _ عبارلا برشملا  یلع  ّهنإ 

.لعفلل 467 یلوألا  هّلعلا  وهف  تاذلاب ، بجاولا  یلإ  هتنم  ّيریغلا  بوجولا  اذهو 

.ناکمإلاب 476 هیلإ  لعفلا  هبسن  هّماتلا  هّلعلا  ءازجأ  نم  ءزجف  هسفن  ناسنإلا 

..فالخ 479 یلع  هلمحی  لعافلا  ءارو  رمأ  نم  ّالا  رابجإ  ذا ال  تاذلاب  راتخم  یلاعت  ّهنإ 

هتعاطب 490 وجرن  يذلا  مامإلا  تنأ 

دوجولا 504 هرئاد  یف  ّنإو 

.نم 504 رمألا  سفن  یف  امل  قباطم  ثداوحلاو  تادوجوملاب  یلاعت  هملع  ّنإ 

اهیلع 521 عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »

522 دوجو .» هنع  ذشی  «ال 

522 جراخب .» سیل  ام  ینعمب  هل  هطاحم  ...تناک  ام  هنئاک  هّیناکمإلا  تادوجولا  »
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.یفف 522 هل  دقاف  ریغ  لامکلا  أدبمو  ّيدوجو  لامک  ّلکل  أدبم  هیلاعتملا  هتاذ  ّنإ  »

522 هقلخ .» نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح ، هتاذ  »

523 هیلع . » لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  نأ  ...اهلولعم  دوجو  مامت  هّلعلا  ّنإ  »

هیلاعتملا 524 هتاذ  نود  تاذلاب  بجاولا  هدارإ  یه  داجیإلا  هّلع  ّنإ  مهضعب  لوق  »

524 لولعملا .» دوجو  هنع  ردصی  يذلا  دوجولا  سفن  یه  هّلعلاف  »

اهیلع 525 عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »

526 تاذلاب .» دوجولا  هبجاو  یهف  اهل  یناث  ...دوجولا ال  هقیقح  »

ام 526 ّلک  ذإ  ...اهل  یناث  یتلا ال  فرصلا  دوجولا  هقیقح  یلاعت  دوجولا  بجاو  »

...كانه 526 ریغ  ذإ ال  ...ریغلا  نالطبل  ...یلاعت  هتاذ  تابثإ  یف  ... 

526 ًيدوجو .» لامک  ّلک  هل  ًاطیسب  ادحاو  ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

ریثأت 527 امهنیب  سیل  ذإ  هّیّلعلاب  ام  ریغ  رخآ  مّدقت  وهف  دوجولا  یلع  دوجولا  مّدقت  »

.ال 527 مالک  هتاذ  نود  یلاعت  هتدارإ  هتئیشم و  داجیإلا  هّلع  ّنإ  مهضعب  لوق  »

528 جراخب .» سیل  ام  ینعمب  هل  هطاحم  ...تناک  ام  هنئاک  هّیناکمإلا  تادوجولا  »

.جراخب 528 سیل  ام  ینعمب  ...هریغ  یف  دوجوم  وه  ...طبارلا  دوجوملا  ّنإ  »

528 اهتادوجوب .» هدنع  هرضاح  ...هل  لیلاعم  تادوجوملا  نم  هاوس  ام  ّنإ  »

529 اهلولعم .» دوجو  مامت  هّلعلا  ّنإ  »

529 هیلع . » لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  ّنإ 

529 هدایزو .» فیعضلا  یلع  دیدشلا  لمشی  نأ  کیکشتلا  یف  بجاولا  نم  »

اهترثک 530 نیع  یف  هدّحوتمو  اهتدحو  نیع  یف  هّرثکتم  هطیسب  هدحاو  هقیقح  رونلا 

530 هریغ .» یف  دوجوم  طبار  دوجو  هتّلع  یلإ  هسایقب  لولعملا  دوجو  ّنإ  »

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 683 

http://www.ghaemiyeh.com


...ضرف 530 وحن  يأب  اهلولعم  دوجوو  هّماتلا  هّلعلا  دوجو  نیب  مدعلا  لّلختل  ینعم  «ال 

..تافص 531 کلذ  ریغ  یلإ  قزری  ثیحب  هنوکو  قلخی  ثیحب  یلاعت  هنوکف  »

..تاذلا 532 نیع  یهو  هاوس  امل  هتیّلعو  داجیإلل  هتّیئدبم  یه  یلاعت  هتردق  ّنإ  »

هدوجو 532 نم  جراخ  مدعب  ًاقوبسم  نامزلا  دوجو  نوک  ینعمب  ثودحلا  اّمأو  »

هتاذل 532 بجاولا  دوجوب  دوجولا  قوبسم  ًاتاذ  ثداح  هئازجأ  عیمجب  ملاعلا  »

.ّیجراخ 533 رمأ  ناکمإلا  اذهو  ...دوجولا  هّوقب  قوبسم  ّهنإف  ّینامز  ثداح  ّلک  »

.نم 533 ًاطیسب  ًادحاو  یلاعت  بجاولا  ناک  اّملو  دحاولا  ّالإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنإ  »

534 هّیتاذ .» هّیخنس  هتّلعو  لولعملا  نیب  نوکی  نأ  بجاولا  نم  »

534 ّيدوجو .» لامک  ّلک  هل  ًاطیسب  ًادحاو  ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

.نع 534 سّدقتم  هّداملا  نع  دّرجم  ّيرون  ملاعل  لولعم  ّيداملا  ملاعلا  اذه  ّنإ  »

امل 535 هطّسوتم  هّلعو  هطساو  الب  یلاعت  بجاولل  هلولعم  ّیلقعلا  دوجولا  هبترم  »

.روصلا 535 عیمج  هیف  هّداملل  قرافم  ّیلقع  رهوج  هّیلقعلا  هروصلا  ضیفم  »

ملاعل 535 هضیفم  هّلع  لاثملا  ملاعو  لاثملا  ملاعل  هضیفم  هّلع  لقعلا  ملاع  ّنإ  »

.هّداملا 535 ملاعل  هضیفم  هّلع  لاثملا  ملاعو  لاثملا  ملاعل  هّلع  لقعلا  ملاع  »

ریثأت 536 امهنیب  سیل  ذإ  هّیّلعلاب  ام  ریغ  رخآ  مّدقت  وهف  دوجولا  یلع  دوجولا  مّدقت  »

537 ًادحاو .» ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

538 هاوس .» امل  هّلع  هتاذ  نیع  وه  يذلا  هملعو  »

ملاعلا 538 هّلع  ّنأب  لاق  اهلولعمل  هّماتلا  هّلعلا  باجیإ  نم  ًاّدب  دجی  مل  نم  ضعب  »

540 هتاذب .» هاوس  ءیش  لکل  هتّیئدبم  هتردق  »

.نیع 540 یهو  هاوس  امل  هتیّلعو  داجیإلل  هتّیئدبم  یه  یلاعت  هتردق  ّنإ  »
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540 ّیلیصفتلا .» فشکلا  نیع  یف  ًاّیلامجإ  ًاملع  یلاعت  هل  ّنإ  »

ًاملع 540 هیلاعتملا  هتاذ  هبترم  یف  یلاعت  هل  مولعم  وهف  ءیش  نم  هاوس  امف  »

541 ّیلیصفتلا .» فشکلا  نیع  یف  ًاّیلامجإ  ًاملع  هدنع  مولعم  وهف  »

هتاذ 541 لامجإ  نع  هسّدقملا  هتاذ  نیع  یه  یتلا  هتافص  لیصافتب  فشکی  »

هرثک 541 ههج  هیلإ  بّرستی  هجو ال  ّلک  نم  ًاطیسب  ًادحاو  یلاعت  بجاولا  ناک  اّملو  »

اهسفنأب 542 اهنم  هدّرجملا  اهتادوجو  هبترم  یف  ًاّیروضح  ًاملع  هل  همولعم  یهف  »

هّیرایتخالا 544 لاعفألا  یّتح  تاذلاب  بجاولا  يوس  دوجوم  نکمم  ءیش  نم  امف  »

.ّلقتسملا 544 لعافلا  یلاعت  وهف  .هبو  هّلعلا  دوجول  وهو  ّالإ  لولعملل  مکح  «ال 

هنع 545 نونعملا  ثحبملا  وهو  دوجوم  نکمم  لکل  أدبم  یلاعت  بجاولا  نإ  »

ءاوس 545 يرخأ  هرابعبو  ًاضرع  وأ  ًارهوج  ناک  ءاوس  تاذلاب  بجاولا  يوس  ام  ّنإ  »

..بجاولل 545 هّصاخ  دوجولا  لعجو  داجیإلا  ّنأ  یلع  مئاق  ناهربلا  ّنأ  ...هعفدیو 

547 همدع .» اهمدع  نمو  لولعملا  دوجو  اهدوجو  نم  مزلی  هّماتلا  هّلعلا  ّنإ  »

547 اهلولعم .» دوجو  بجو  هدوجوم  هّماتلا  هّلعلا  تناک  اذإ  »

.ّکفنت 547 هّماتلا ال  هّلعلا  ّنأ  امک  هتّلع  دوجو  نع  هدوجو  ّکفنی  لولعملا ال  ّنإ  »

وأ 548 هطساو  الب  نکمم  دوجوم  لک  هیلإ  یهتنی  هّمات  هّلع  تاذلاب  بجاولا  ّنإ  »

..یف 549 ءیش  الو  ...اهدوجول  هّلع  هتاذ  نیع  وهو  ءایشألاب  ّیلیصفتلا  هملع  ّنإ  »

.لعفلا 549 یلإ  لعافلا  نم  ًاقوش  کلذ  بقعأ  ًاریخ  لعفلا  نوکب  ملعلا  ّمت  اذإ  »

دوجوم و 552 دشاب  راک  رد  یشنیرفآ  لعج و  هک  نیا  نودب  تاذ ، تهج  زا  تانئاک 

هاگن 552 نآ  ندوب  نیا  تروص و  لکش و  رظن  زا  لوا ] رداص   ] دوجو نیا  هب  هاگ  ره 

ملع و 553 راونا  تسا ، يراج  ار ، يرون  تالامک  قح ، ياطعا  رد  تیخنس )  ) هدعاق
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ءامسا 553 تاقولخم  نیا  هک  نیا  نیع  رد  تسا ، نیعتم  ریغ  قلطم  هشیمه  ادخ  رون 

دمحم 553  ] وا ...اه  تیدودحم  اه و  لکش  زا  رظن  عطق  اب  رمألا ، سفن  عقاو و  رد 

دوجو 554 .دراد  دوجو  رون  مه  ناطیش  .دشاب  یمن  كرش  هجو  چیه  هب  ملاع  رد 

.يرگید 554 دوجو  تردق و  ملع و  ادخ ، تردق  ملع و  تاذاحم  هب  لباقم و  رد  رگا 

دنریغ 555 هب  مئاق  .دنتسین  تاذلاب  مئاق  ...دنالظ  هریغ  ای  ربمغیپ  زا  معا  تانئاک 

.الصا 555 تسا ، هطبار  دوجو  یناکما ، دوجو  تانکمم ، دیوگ  یم  ...اردص  الم 

..سمش 555 رون  رد  .دشاب  دوجوم  يرگید  زیچ  هک  دش  دهاوخن  دوجو  تقیقح  رد 

دشاب 555 یم  هزعلا  ّبر  ترضح  صتخم  تاذ  .تسا  دنوادخ  تاذ  صتخم  تقیقح 

.ياه 556 تقیقح  ندرک  فشک  و  تسا ، تملظ  يرورض ، یهیدب و  تالوقعم  یمامت 

.علخ 556 دیرجت و  رد  رصحنم  هار  حابشا  هلظا و  ملاع  بلاطم  یقیقح  مهف  يارب 

.قیالع 556 زا  ندش  صالخ  قیالع ، زا  دیرجت  دهاوخ  یم  دیرجت  طقف  هار  نیا 

هک 557 دیوگب  وا  هب  دناوت  یمن  یسک  زگره  دراد ، يرایشوه  تسا و  لدتعم  ناسنا  ات 

.قادصم 557 موهفم  هن  و  دوجولا ، بجاو  موهفم  هن  دنتفای  ار  ادخ  دوخ  نیع 

ادخ 557 تاذ  هنک  تفرعم  باب  نتسب  ادخ و  تفرعم  ندوب  لاحم  هب  داقتعا  سپ 

.دیوگب 557 دناوتیمن  يزیچ  ناسنا  تسا و  یکاکدنا  یهلو و  وا  هدهاشم 

ریغ 557 يدحا  و  درادن ، دوجو  يزیچ  چیه  وا  زج  و  تسادخ ، طقف  راکشآ  رهاظ و  »

558 تسا .» راکشآ  رهاظ و  دوخ  تاذ  هب  ...یلاعت  يادخ  «و 

ادخ 558 هب  هدیقع  هن  دشاب  یم  تخانش  تفرعم و  يدیحوت ، ترطف  زا  دارم 

هب 558 یصاخ  هفیاط  يارب  ار  شسدقم  تاذ  زین  ملاع  نیا  رد  لاعتم  يادخ  »

.تسا 558 هللا "  " هب هللا " نافرع   " ...تخانش هلأسم  رد  رگید  یقیرط  »... 
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یکرد 558 چیه  هب  و  تسین ، رَّوصتم  لوقعم و  زگره  ّقح  ترضح  هکنیا  هب  هجوت  اب 

558 ُهوأَر " اونوُکَی  نأ  ریغ  نِم  هباتک  یف  هناحبس  مَهل  یّلَجَتَف  : " دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

هولج 559 دشاب ؛ یمن  ادخ  لّزنت  ای  رُّوطت  يانعم  هب  اج  نیا  رد  هولج  تسا  نشور 

.ّقح 559 ترضح  یّلجت  نادجو و  تفای و  نیا  دوخ  هک  تفگ  ناوت  یم  اج  نیا  رد 

ملو 562 ضرألا  نم  هالف  یف  دلو  ًالجر  ّنأ  ول  لوقی : مالکلا  لهأ  ضعب  تعمس  دق  »

.نوکی 562 ناک  فیک  ناک  ول  نأ  نکی  مل  امب  رابخإ  وهو  نکی  مل  ءیش  اذه  ّنإ  تلقف :

هّیرورض 563 هّیرطف  هللا  هفرعم  ّنأ  یلإ  بهذ  ءاملعلا  ضعب  ّنأ  خألا  اهّیأ  ملعاو  »

.یهو 563 ًاّینادجو ، اهلیلد  ناک  نإو  لالدتسالاب  هتباث  اّهنإف  یناثلا ، حیحصلاو 

.يرتشوش 565 یلع  دیس  اقآ  ...رتشوش  رد  شیپ  لاس  دص  کی  زا  زواجتم  دودح 

.یّلجت 566 وا  رب  دنا ؛ هدیسوب  ار  وا  نابل  دنا ؛ هتشاد  صاخ  يرظن  وا  هب  شترضح 

هفسالفلا 581 رئاسو  ّیبارافلا _  هفّرع  ام  بسح  مامإلا _  وه  لماکلا  فوسلیفلا 

.ریسفت 581 تقیقح  رد  نافرع  .دنرادن  ییادج  مه  زا  ناهرب  نافرع و  نآرق و 

..کمک 581 هب  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  یمالسا  فراعم  ءایحا  رد  مالسا  يافرع  شقن 

.رگیدکی 581 زا  ار  ناهرب  نافرع و  نآرق و  سپ...تسا  ماما  لماک  فوسلیف 

دیجم 582 باتک  زا  هک  تسا  یمالسا  فراعم  بعش  زا  یکی  نافرع  فوصت و  ملع 

.تسایلوا 582 ایبنا و  هقیرط  نامه  ...كولس  لها  هقیرط 

.حیجرت 582 دش  رکذ  هک  ییانعم  نیا  هب  فشک  لها  هفوصتم و  هقیرط  کش  نودب 
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.هضیف 83 ّلکلا  ّنأل  هّیلولعملاو  هّیّلعلاب  هّوفتلا  قوف  ّماتلا  رظنلا  دنع  رمألا  ّنإ 

وه 83 زیامتلا  لب  ًاّیلباقت ، ًازیامت  سیل  قلخلا  نیبو  هناحبس  ّقحلا  نیب  زیامتلا  ّنإ 

هنوؤش 89 یقابلاو  هقیقحلا  وه  ًادراف  ًاخنس  وأ  ًادحاو  ًالصأ  تادوجوملا  عیمجل  ّنإ 

اهنم 110 ءیش  هزوعی  ال  ءایشألا ، ّلک  هتدحوب  وهف  هقیقحلا  طیسب  وه  ام  ّلک 

ام 110 یلع  رمألا  ناک  اذإو  ...تانکمملا  نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردن  ام  ّلک 

ولخی 111 الف  ...هدوجول  هیاهن  الو  ...دودحم  دح  هل  سیلف  هرکذ  ّلج  بجاولا  اّمأ 

.ءایشألا 111 نم  ءیش  مدعب  بوشی  یلاعت ال  هدوجو  ّنإ 

.ناک 111 ًالقع  هیلاعتملا  هّیهلإلا  همکحلاو  هقیقحلا  لهأ  دنع  تادوجوملا  عیمج  ّنإ 

.ریغ 112 ّهنأ  دوجولا  ملاع  یف  یئارتی  ام  ّلکو  راّید ، هریغ  دوجولا  راد  یف  سیل 

ّدح 112 یلإ  دودحمب  سیل  وهف  قولخمب  سیل  ام  ّنإو  قولخم ، وهف  دودحم  ّلک  ّنإ 

.ءیش 113 هنع  ّذشی  الو  ءیش  نع  ّذشی  ّیتاذلا ال  قالطإلا  ّنإ 

.ءیش 113 هنع  بزعی  الو  ءیش  نع  بزعی  قلطم ال  دوجوم  هناحبس  هّللا  ّنإ 

.نیابت 113 یّتح  كانه  ریغ  الف  دودحم ، ریغ  ًاقلطم  ًادحاو  ّالإ  ّیلزألا  دوجوملا  سیل 

.هریغ 113 ضرفل  لاجملا  نیأف  ...هّلک  دوجولا  ألم  دق  یهانتملا  ریغ  ّنإ 

.ناویحلاو 114 رامحلا  هروصب  هرهاظلا  یه  هّیهلإلا ] تاذلا   ] اّهنإ

.عیمجلا 114 دحاولا  وهف  ّيدمص ، دوجو  یلاعت  ّهنإ  ثیح 

.نع 120 ًاجراخ  نوکی  هنأش ال  اذه  امو  هدوجول  هضیفملا  هتّلعب  مئاق  لولعملا 

588 ص :

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 688 

http://www.ghaemiyeh.com


دجوی 121 ّهنأ ال  وه  یهانتملا ، ریغلا  ریبدتلا  قالطإو  ّیبوبرلا ، دیحوتلا  یضتقم  ّنإ 

هّصاخ 122 راوطأب  رّوطتم  دحاو  ضیف  یلإ  عجرت  اهترثک _  عم  لعفلا _  تافص  ّنإ 

هنم 125 رداصلا  هضیف  ّنأب  لوقلا  ّحصی  ضحم ، دحاوو  طیسب  دوجوم  ّهنإ  ثیحو 

هّقحلا 128 هدحولاب  دحاو  ءیشلا  فرصو  ...دوجولا  فرص  ...بجاولا  تاذ  ّنإ 

.ظاحلب 128 نییهانتم  ریغ  نیدوجوم  دّدعت  وه  تاذلاب ، بجاولا  دّدعت 

دوجولا 129 دودحم  ًابجاو  ضورفملا  ناکل  دّدعت  ول  ّهنأل  بجاولا  دّدعت  نکمی  ال 

..بتارم 129 نم  هبترم  یف  ّدحب  دودحم  ریغ  ّیجراخ  دوجوم  قیدصت  ینعم  ّنإ 

.ًادودحم 130 یلاعت  ّقحلا  نوکی  نأ  مزلیف  هحیحص  نکی  مل  نإ  دوجولا  هدحو  ّنإ 

دّیقم 130 ریغ  قلطم  دوجوم  ّهنأ  وه  هناحبس ، هّللا  دیحوت  یلع  نیهاربلا  نتمأ  ّنإ 

هلف 130 دودحم  ّلک  ّنأل  ًاقولخم  ناکل  ًادودحم  ناک  ول  ّهنأ  وه  ًاضیأ ، هیلع  لیلدلاو 

.عومجملا 132 هّیدحأ  ّالإ  هّیدحأ  نوکلا  یف  امو 

.الو 133 یّنثتی  ءیشلا ال  فرص   " لاقی ...و  تاّیهاملا  یف  لمعتست  دق  هفارصلا  ّنإ  "

.لولعملا 137 مامت  یه  هّلعلا 

.هیلع 137 لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامتو 

.نأ 138 کیکشتلا  یف  بجاولا  نم  ذإ  ریدتسملاو  میقتسملا  نیب  فّعضتو  دادتشا  ال 

.مادعألاب 138 هبوشو  دوجولا  صقنب  لولعملا  فرعیف 

.ًاقلطم 138 ًایمدع  ینعمو  ًاصقن  یضتقت  دوجولا ال  هقیقح  ّنإ 
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هتطیح 139 نع  ّذشی  الو  عیمجلل ، زئاح  ّیطاحإلا  ّیقیقحلا  قالطإلا  اذهو  ... 

امهوحنو 139 فعضلاو  هدشلاب  هتوافتم  بتارم  تاذ  هدحاو  هقیقح  هدنع  دوجولا 

.یف 140 امهریغو  رّخأتلاو  مّدقتلاو  فعضلاو  هدشلا  ثیح  نم  یتلا  هرثکلا  ّنإ 

امب 140 ّيّداملا  دوجوملاب  هّقلعت  نکمیف  ًاّیروضح  ًاملع  مولعملاب  هّلعلا  ملع  اّمأو 

ءیشلا 140 هبوبیغ  ّنإو  مزال ، ریغ  ریغلاب  ّيروضحلا  ملعلا  یف  مولعملا  درجت  ّنإ 

.قیرط 141 اولّصحی  مل  نیّذلا  نیدّلقملا  نیفّوصتملا  نم  هلهجلا  ضعب  ّنإ 

.یلاعت 144 ّقحلا  هّیدنع  قرافت  مل  ءایشألا  نئازخو  اهنئازخ ، قرافت  مل  ءایشألا  ّنإ 

145 وُه .> َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  : > یلاعت هلوق  نم  دافتسی  نأب  ّيرحلا  وه  اذهو 

..توبثلا 145 لصأ  یف  کلذک  ّهنأ  امک  دیحوتلا _  یف  هسفن  لیلد  یلاعت  وهف 

ًاّبکرم 145 راص  ّالإو  ًائیش  دقفی  ضحملا ال  طیسبلاو  ضحم ، طیسب  ّهنإ  ثیحو 

..بیکرتلاو 148 هطاسبلا  ریغ  دوجولا  یف  بیکرتلاو  هطاسبلا  نم  عون  ...ینعملا  اذهو 

هّلک 148 دوجولا  کلم  دق  یهانتملا  ریغلا  قلطملا  ّنأل  هل ، کیرش  دحاو ال  قلاخلا  ّنإ 

...ضرف 151 نکمیو  ّالإ  ددعلا  نم  هبترم  دجوی  ّهنأ ال  هانعم  و  هانتمب ، سیل  ددعلا  ّنإ 

هنم 153 بیرق  وأ  ّيرورض  وهو  فعضلاو  هدشلاب  کیکشتلا  هیف  دجوی  ّمکلا ال  ّنإ 

.یّتلا 154 تادوجولا  یلإ  هبسنلاب  هّیمامتلا  قوفو  هّیمامتلا  بوجولا ، مزاول  نم 

.هیلع 154 لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  ّنإ 
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دوجولا 159 هقیقحو  ّدح ، الب  دوجولا  هقیقح  یلاعت  هتاذ  ّنأ  ملعإ  یشرع : دیحوت 

.قیاقح 161 تادوجوملا  ّنإو  ّیقیقحلا ، دوجولا  هنک  فرعی  لقعلا ال  ّنإ 

ایشألا 164 فرعأ  نم  هموهفم 

هدابعلا و 169 لصأ  مالسلا  هیلع  اضرلا  انالوم  هلعج  يذلا  یلاعت _  هّللا  رمأ  یف  رّکفتلا  ّنإ 

وحن 186 ضعب ، نم  فرعأ  اهضعب  هوجو  یلع  عقت  هناحبس  هّللا  هفرعم  ّنإ 

186 هل : هّیهام  ّهنأو ال  یلاعت ، هتاذب  هانتکالا  ناکمإ  مدع  یف  مالسلا  هیلع  هلوق  وحنو 

دیحوتلا 190 نم  دیحوتلا ، بتارم  یلإ  رظان  هدحو ، هدحو  هدحو  هّللا  ّالإ  هلإ  ال 

مالسلا 195 هیلع  هدافأ  امک  اهاندأ _  ّنأل  هب ، نیفراعلا  تاجرد  بسح  تاجرد  هفرعملل 

.هقیمعلا 197 هّیلقعلا  لئاسملا  یف  دورولا  نسحی  نمب ال  ّقلعتم  ّيداشرإ  یهنلا 

...ضحملا 200 هیبشتلا  نع  هّزنتلا  بجی  امک  فرصلا ، هیزنتلا  نع  زّرحتلا  بجی 

دیدحتلا 201 نیع  ّیهلإلا  بانجلا  یف  قیاقحلا  لهأ  دنع  هیزنتلا  ّنأ  ملعا 

.هّبشملا 201 قلخلا  وه  هّزنملا  ّقحلا  ّنإ 

ًادّدحم 202 تنک  هیبشتلاب  تلق  نإف 

ههّبشو 202 ههّزنو 

..تافصلا 203 عیمج  نایرس  بجوأ  اهّلک  تادوجوملا  یف  هّیهلإلا  هّیوهلا  نایرس  ّنإ 

..فلاخی 204 اذهو ال  هدوجو ، ههج  مزال  هنم  عون  ناعون ؛ نکمملا  تافص 

اّملو 225 دحاولا  ّالإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنأ  لولعملاو  هّلعلا  ثحابم  یف  قّقحت  دق 
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هنود 225 لقتسم  ریغ  هب  مّوقتم  هیلإ  ریقف  ّیبجاولا ، دوجولل  ّیلظ  دوجو  ّهنأ  ریغ 

227 هّدش !! یهانتی  امب ال  یهانتی  ام ال  قوف  هتاذل ، بجاولا  ّنإ 

.یف 230 هّیدارفألا  هرثکلا  نکمی  معن  ...درف  یف  رصحنم  هعونف  دّرجم  ّلک  ّنإ 

.هّیّدام 230 یهف  دارفألا  هریثک  هیهام  ّلکف 

..فرشأ 232 وه  دحاو  لقع  یلاعت ، بجاولا  نم  ردصی  يذلا  لّوألا  رداصلا  ّنإ 

.نکمملا 233 نم  دوجولا  بتارم  یف  مدقأ  نوکی  نأ  بجی  فرشألا  نکمملا  ّنإ 

.ّيّداملا 236 ندبلاب  اهقّلعتل  ًاضیأ  سفنلاو  لماکتلاو ، هکرحلا  ملاع  ّيّداملا  ملاعلا 

هقیقحل 244 هضراعلا  هبترم  ّلکل  همزاللا  دودحلا  لوقن : همّدقملا  هذه  دعبو 

.ریغو 257 ّدحب  دودحم  ریغ  ّیجراخلا  هدوجو  نوک  یف  لاکشإ  یلاعت ال  ّقحلا  ّنإ 

هجو 257 ّمثف  مکلوقع  هوجو  اّولوت  امنیأف  هّلک ، دوجولا  ألم  دق  یهانتملا  ریغ  ّنإ 

.ّیتاذلا 258 قالطإلا  ّنأل  ...نیألاو  هیلوتلا  سفن  یف  یّتح  هّللا ،  هجو  ّمثف  اّولوت  امنیأ 

.یلع 258 تاقوألا ال  نم  تقو  ّلک  یف  دوجوم  نامزلا  نع  هّزنملا  ّقحلا  ّنإ 

.ناکمبو 259 ههج ، نود  ههجب  ّصتخی  ال  دوهشم ، وأ  رضاح  ءیش  ّلک  یلع  ّهنإ 

.عقاو 259 ریغ  نیرمألا  دحأ  ناک  اذإ  اّمأو  نّیینامز ، نیرمأ  نیب  رّوصتی  اّمنإ  نمازتلا  ّنإ 

ام 271 یلع  رمألا  ناک  اذإو  ...تانکمملا  نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردن  ام  ّلک 

هّیهلإلا 271 همکحلاو  هقیقحلا  لهأ  دنع  تادوجوملا  عیمج  ّنإ  مالکلا  لّصحمو 
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.ریغ 272 ّهنأ  دوجولا  ملاع  یف  یئارتی  ام  ّلکو  راّید ، هریغ  دوجولا  راد  یف  سیل 

.اذه 273 هقیقح  صیخشت  یف  نأشلا  نکل  ًاّیرورض  ام  ًاملع  تبثت  تایآلا  ّنأ  بیر  ال 

انأ 273 ّینأ  يرأ  لوقن  ...هیلع  هیؤرلا  قالطإ  یف  فّقوتن  ام ال  انتامولعم  نیب  نکل 

ّهنأ 273 دیری  ّهنإف  ضغبی  هرکی و  دیری و  هاری  ّهنأ  هسفن  نع  ناسنإلا  هیاکح  ...و 

مولعملا 273 سفن  ناسنإلا  هیف  دجی  يذلا  ملعلا  نم  مسقلا  اذه  هیمستو 

اهیلإ 273 ّمضیو  تاّیصوصخ  اهعم  رکذی  هیؤرلا  نم  تبثأ  ام  یف  هناحبس  هّللاو  ... 

.ناکمبو 273 ههج ، نود  ههجب  ّصتخی  دوهشم ال  وأ  رضاح  ءیش  ّلک  یلع  ّهنإ 

.ّنإ 274 ...مهقادحأو  مهراصبأب  مهسفنأ ال  يأ  مهبولقب  هوأرل  هوأر  ولو  ... 

هّللا 274 دابع  نم  نیحلاصلل  ّمتی  ءاقللاو  هیؤرلاب  یّمسملا  ملعلا  اذه  ّنإ  ...

.عیدبلا 274 هجولا  اذه  یلع  هقیقحلا  هذه  نع  فشاک  لّوأ  میرکلا  نآرقلاو 

..وه 274 اذهف  هّللاب ...  ّيرورضلا  ملعلا  لامک  وه  ...هیؤرلا  ههج  نم  ملعلا  ... 

.ّيرورضلا 274 ملعلا  ریغ  یلاعت  هب  ّقلعتی  ّصاخ  ّيرورض  ملع  كانه  معن 

.لیلدلاب 274 بستکملا  ّیبلقلا  نامیالاو  داقتعالا  یه  تسیل  هیؤرلا  هذه  ّنإ  ... 

وه 308 ءیش  تادوجوملا  یف  سیلو  ...هاّنّیب  ام  یلع  هّیجراخ  هّیهام  دوجولا  سیل 

.یه 344 یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  دوجولا : هلاصأ  توبث  دعب  لاقی  نأ  رصخألا  ّدسألا 
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مدعلا 345 اهیلع  عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »

.یلوأ 346 دوجولاف  هل ، تبثی  یتلا  هدوجو  هیصوصخ  یه  ءیش  لک  هقیقح  تناک  اّمل 

.عقصلاب 367 هقحلم  اهنوکل  ثودحلاب  مکحلا  نع  هجراخ  هقرافملا  لوقعلا  ّنإ 

هؤاقب 368 اّمنإو  نیح ، ّلک  یف  لئاز  لّدبتم  مئاقلاو  مئاد ، قاب  هللا  دنع  نم  ضیفلا 

ناک 368 ًاطیسب  ًارصنع ، وأ  ناک  ًاکلف  صاخشألا  نم  صخش  الو  تاّیوهلا  نم  هّیوه  ال 

.عنم 369 الب  ًامئاد  هنع  اهرودص  ناکو  ...موزللا  لیبس  یلع  هنع  تادوجوملا  رودص 

.تادوجولا 370 رخآ  یلإ  ...لّوألا  رداصلل  هتاذب  ضتقم  ّهنإ 

.هاّیإ 370 هیضتقملا  هتّلع  تاذ  مزاول  نم  لولعم  ّلک 

وهو 370 ...ًاضبق  ّمث  ًاطسب  ّالإ  نکی  ملف  ...هدنع  نم  تلزن  ...ءایشألا  دوجو 

371 ًامیدق ! وا  ًاثداح  نوکی  نأ  نع  ًالضف  يوس  هل  سیل 

هلاحتسال 373 ًادوجوم  نوکی  هداجیإ ال  لاحف  هریغ ، نم  نکمملا  دوجو  ّنإ 

..تانکمملا 373 تناکل  ًابجوم  ناک  ول  اذإ  رداق ، تانکمملا  یف  ّرثؤملا  بجاولا 

.یلاعت 374 هللا  يوس  میدق  الو 

.ثداح 374 نکمم  ّلکو  نکمم ، هللا  يوس  ام  ّلک  ّنأل  هلطاب ، بهاذملا  هذه  ّلکو 

هدوجو 381 نوکی  دوجوم ال  ّلک  ّنإو  .میدق  ّیلزأ  ءدبم  هلف  ثداح  دوجوم  ّلک  ّنإ 

.رودص 381 ناک  اّمل  ّهنأل  ریغ ، لوقعلاو ال  ئرابلا  یف  لمعتسی  اّمنإ  ضیفلا 

هنوک 382 اهنیعب  یه  هتاذ  رهوجتی  یتلا  هتقیقح  ّنأ  طیسبلا  ءدبملا  نم  دارملا 
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..سفن 382 وه  يذلا  هّلعلا  دوجو  وه  لولعملا ، دوجو  هنع  ردصی  يذلا  ءدبملا  نإ 

.هئدبم 382 روهظ  وه  لب  هلایح  یلع  ائیش  سیل  رثألا  ّنإ 

.یلع 383 دمتعم  هریغب  مئاق  ّلکو  هریغب ، مئاق  هدوجوف  ناک ، ّمث  نکی  مل  ام  ّلک 

.ّيّدام 384 ثداح  ّلک  ذإ  ...ّيّدام  ببس  نودب  ّيّدام  دوجوم  ثدحی  نأ  نکمی  ال 

..فرظ 388 یف  عقاو  وه  ام  یف  نادجوی  امّهنأ  لعفلاو  هّوقلا  فیرعت  نم  رهظ  دق 

.ناک 393 نیتعماجملا ، ریغ  تاذلاب  هّیدعبلاو  هّیلبقلاب  تاذلاب  ًافصّتم  نامزلا  ناک  اّمل 

هیلع 393 قباس  هدوجو  نم  جراخ  مدعب  ًاقوبسم  نامزلا  نوک  ینعمب  ثودحلا  اّمأو 

..فالخلا 396 ّلحم  نع  مهبهذم و  نع  بارعإلا  مهیلع  بعصی  سانلا  رثکأ  ّنأ  ملعاو 

ّمتأ 396 یلع  هب  لئاق  مهمصخف  ّرثؤملا ، عناصلا  یلإ  جاتحم  ّهنأ  هب  اونع  نإ  مّهنأل 

.ّنأل 396 هب  فارتعالا  مهنکمی  الف  ّینامز ، مدع  هقبسی  ملاعلا  ّنأ  هب  اونع  نإ  و 

ّهنإ 397 فوسلیفلا : لوقیف  میدقب ، سیل  ملاعلا  نأب  مهبهذم  نع  اوحصفأ  نإ  و 

دق 397 مئادلا  ّنإف  کلذب ؟ متدرأ  اذ  ام  لاقیف : مئادب ، سیل  ملاعلا  ّنأ  اونع  نإ  و 

..سیل 397 ذإ  هبهذمل  فلاخم  وهف  ملاعلا ، هیف  نکی  مل  تقو  ناک  ّهنأ  هب  اونع  نإ  و 

دیدرتلا 397 داع  ّیلزألا و  رسفتسی  ّیلزأب ، سیل  ّهنأ  هب  تدرأ  مهنم : دحاو  لاق  نإ  و 

.نم 397 هنهذ  یف  يذلا  ردقلا  ّنأ  هل  مّلسی  هانتم ، نهذلا  یف  يذلا  لاق : نإ  و 

.هثداح 397 ًاضیأ  یهف  ام  عومجم  اهل  ضرف  اذإ  ّمث 
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397 ناک "  " موهفمب دارأ  نإ  دجوف ، ًامودعم  ناک  ّهنأ  ثودحلاب  ینعأ  لاق : نإ  و 

.ّنأب 397 فرتعم  فوسلیفلا  ّنإف  هب ، لئاق  همصخف  ّیتاذلا  قبسلا  هب  دارأ  نإ  و 

.نامز 397 ملاعلا  نیب  هنیب و  نوکی  ثیحب  ملاعلا  یلع  مّدقم  ئرابلا  ّنإ  لاق : نإ  و 

انهاه 397 عازنلا  نّیعتی  الف  مّدقت ، هقیقحلا  یف  وه  يذلا  ّیقیقحلا  مّدقتلا  نّیعتیف 

398 كرشملا ! ریغ  نم  كرشملا  نّیبتی  ذئنیح  و 

.هئدبم 402 روهظ  وه  لب  هلایح  یلع  ًائیش  سیل  رثألا  ّنإ 

.تسا 402 دوخ  ءدبم  روهظ  هکلب  تسین ، نآ  ِلباقم  رد  يزیچ  رثا ،

.نم 402 اهمزاولو  تافصلاو  ءامسألا  هوسکب  تاذلا  روهظ  سدقألا  ضیفلا 

هنوک 402 اهنیعب  یه  هتاذ  رهوجتی  اهب  یتلا  هتقیقح  ّنأ  طیسبلا  ءدبملا  نم  دارملا 

مکحلل 403 قادصم  هتّیوهبو  لعاف ، هتاذ  سفنب  وهف  ّمات  لعاف  ّلک  ّنأ  تبث  اذإف 

..سفن 403 وه  يذلا  هّلعلا  دوجو  وه  لولعملا  دوجو  هنع  ردصی  يذلا  ءدبملا  ّنإ 

هرون 403 یّلجت  وهو  هلعفو 

.هّصاخ 404 راوطأب  رّوطتم  دحاو  ضیف  یلإ  عجرت  اهترثک _  عم  لعفلا _  تافص  ّنإ 

.ردص 404 نم  ءایشألا  عیمج  یلع  طسبنم  دحاو  ضیفل  ءدبم  هّیقالط  إلا  هتدحو  ّنإ 

هنم 404 رداصلا  هضیف  ّنأب  لوقلا  ّحصی  ضحم ، دحاوو  طیسب  دوجوم  ّهنإ  ثیحو 

لعفلا و 412 ماقم  نم  عزتنی  ّهنأ  وه  تاذلل ، لعفلل ال  ًافصو  ءیشلا  نوک  ینعم 

ًاصقن 415 هسفن  یف  سیلو  دوجوم ، ّهنأ  امب  دوجوملل  لامک  وه  ّيدوجو  فصو  ّلک 

596 ص :

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 696 

http://www.ghaemiyeh.com


.نأ 416 نکمیف  کیکشتلاب ، ًالوقم  دوجولا  لصأک  ناک  اّمل  ّيدوجولا  لامکلا  ّنإ  ّمث 

هدارإلا 419 هب  ّقلعتی  نأ  نکمی  امو  ...دارملا  قّقحت  هّلع  یه  اّمنإ  هدارإلا  ّنإ 

اهبتارم 420 ینسأو  .لعفلا  هفص  یه  هّنسلاو ، باتکلا  یف  هدوهعملا  هدارإلا  ّنإ 

اهضعبو 420 تاذلا ، نیع  اهضعب  یتلا  بتارملا _  کلت  عیمجل  نوکی  دق  ّهنإ  ّمث 

هیف 427 ًاقّقحتمو  هریغب  ًامئاق  ناک  هتاذ ، نیع  هدوجو  نکی  مل  اذإ  دوجوملا  ّنإ 

ًادوجوم 429 ریصی  نأ  نکمی  هسفن ال  ّدح  یف  ًادوجوم  الو  ًادوجو  نوکی  ام ال  ّنإ 

ّیجراخلاو و 430 ّینهذلا  دوجولاو  .هناحبس  ّقحلا  وه  وه  وه  ثیح  نم  دوجولا 

هلاحتسال 431 ًاقلطم ، مدعلل  لباق  ریغ  ّهنأ  امک  ًاقلطم ، لوعجم  ریغ  دوجولاف 

.كردم 433 وه  امب  كردملا  ءیشلا  کلذ  هقیقح  لانی  نأب  وه  ءیش  ّلک  كاردإ  ّنإ 

.ّيروضح 434 هاوس  امب  هملع  ّنأل  یلاعت ، ّقحلا  ملع  وهو  ّالإ  دوجوم  نم  ام  ّهنإ 

امب 434 ّيّداملا  دوجوملاب  هقّلعت  نکمیف  ًاّیروضح  ًاملع  مولعملاب  هّلعلا  ملع  اّمأو 

ءیشلا 434 هبوبیغ  ّنإو  مزال ، ریغ  ریغلاب  ّيروضحلا  ملعلا  یف  مولعملا  دّرجت  ّنإ 

..ثداح 436 اهضعبو  ّیلزأ ، طیسب  اهضعب  بتارم _  هل  يذلا  ّيدوجولا  لامکلا  ّنإ 

اهتابثإ 442 وه  دیحوتلا ، لامکف  تاذلا _  نیع  یه  نوکت  یتلا  هّیلامکلا _  تافصلا 

دهشت 443 یتلا  اّهنأل  تاذلا  یلع  اهنم  هدئازلا  یه  هّیفنملا ، تافصلا  نم  دارملا 
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.هّینیعلا 443 تافصلا  تابثإو  هدئازلا  تافصلا  یفن  وه  دیحوتلا  لامک 

.ّیلو 449 هیلإ  راشأ  امک  ًالصأ  هفص  هل  سیل  لب  هتاذ ، یلع  هدئاز  هفص  هل  سیل  ّهنإ 

453 دجوی ." مل  بجی  مل  ام  ءیشلا  "

.للعلاو 459 ریغلاب ، بجوم  بجاو  وهو  ّالإ  ّیناکمإلا  دوجولا  هلسلس  یف  ءیش  ال 

.لعفلا 459 یلإ  لعافلا  نم  ًاقوش  کلذ  بقعأ  ًاریخ  لعفلا  نوکب  ملعلا  ّمت  اذإ 

هّیرایتخالا 459 لاعفألا  یّتح  تاذلاب  بجاولا  يوس  دوجوم  نکمم  ءیش  نم  ام 

.ینعمب 460 لعفلاب  بجاولا  یلإ  باستنا  لعفللو  هّیلوط  هّیلعافلا  ّنأ  تفرع  دق 

..بوجولا 460 وه  دجوی " مل  بجی  مل  ام  ءیشلا   " هدعاق هب  قطانلا  ّیّلعلا _  ربجلا 

.يدابملا 461 ّمث  ّيدوجولا ، لعفلل  بیرق  ءدبم  راتخملا  رّکفتملا  ناسنإلا  ّنإ 

هّیشملا 462 مازجنا  دنع  هرورض  هکّرحم  هردقلاو  هردقلاب ، هرورض  همزال  هکرحلا 

.عانتما 464 حوضول  رهظأ ، ّیلاعفألا  دیحوتلا  برشم  یلع  ضیوفتلا  هلاحتسا  ّنإ 

.نافرعلا 465 یف  هنع  ثوحبملا  ّیلاعفألا  دیحوتلا  وهو   _ عبارلا برشملا  یلع  ّهنإ 

.لعفلل 467 یلوألا  هّلعلا  وهف  تاذلاب ، بجاولا  یلإ  هتنم  ّيریغلا  بوجولا  اذهو 

.ناکمإلاب 476 هیلإ  لعفلا  هبسن  هّماتلا  هّلعلا  ءازجأ  نم  ءزجف  هسفن  ناسنإلا 

..فالخ 479 یلع  هلمحی  لعافلا  ءارو  رمأ  نم  ّالا  رابجإ  ذا ال  تاذلاب  راتخم  یلاعت  ّهنإ 

هتعاطب 490 وجرن  يذلا  مامإلا  تنأ 

دوجولا 504 هرئاد  یف  ّنإو 
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.نم 504 رمألا  سفن  یف  امل  قباطم  ثداوحلاو  تادوجوملاب  یلاعت  هملع  ّنإ 

اهیلع 521 عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »

522 دوجو .» هنع  ذشی  «ال 

522 جراخب .» سیل  ام  ینعمب  هل  هطاحم  ...تناک  ام  هنئاک  هّیناکمإلا  تادوجولا  »

.یفف 522 هل  دقاف  ریغ  لامکلا  أدبمو  ّيدوجو  لامک  ّلکل  أدبم  هیلاعتملا  هتاذ  ّنإ  »

522 هقلخ .» نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح ، هتاذ  »

523 هیلع . » لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  نأ  ...اهلولعم  دوجو  مامت  هّلعلا  ّنإ  »

هیلاعتملا 524 هتاذ  نود  تاذلاب  بجاولا  هدارإ  یه  داجیإلا  هّلع  ّنإ  مهضعب  لوق  »

524 لولعملا .» دوجو  هنع  ردصی  يذلا  دوجولا  سفن  یه  هّلعلاف  »

اهیلع 525 عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »

526 تاذلاب .» دوجولا  هبجاو  یهف  اهل  یناث  ...دوجولا ال  هقیقح  »

ام 526 ّلک  ذإ  ...اهل  یناث  یتلا ال  فرصلا  دوجولا  هقیقح  یلاعت  دوجولا  بجاو  »

...كانه 526 ریغ  ذإ ال  ...ریغلا  نالطبل  ...یلاعت  هتاذ  تابثإ  یف  ... 

526 ًيدوجو .» لامک  ّلک  هل  ًاطیسب  ادحاو  ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

ریثأت 527 امهنیب  سیل  ذإ  هّیّلعلاب  ام  ریغ  رخآ  مّدقت  وهف  دوجولا  یلع  دوجولا  مّدقت  »

.ال 527 مالک  هتاذ  نود  یلاعت  هتدارإ  هتئیشم و  داجیإلا  هّلع  ّنإ  مهضعب  لوق  »

528 جراخب .» سیل  ام  ینعمب  هل  هطاحم  ...تناک  ام  هنئاک  هّیناکمإلا  تادوجولا  »
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.جراخب 528 سیل  ام  ینعمب  ...هریغ  یف  دوجوم  وه  ...طبارلا  دوجوملا  ّنإ  »

528 اهتادوجوب .» هدنع  هرضاح  ...هل  لیلاعم  تادوجوملا  نم  هاوس  ام  ّنإ  »

529 اهلولعم .» دوجو  مامت  هّلعلا  ّنإ  »

529 هیلع . » لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  ّنإ 

529 هدایزو .» فیعضلا  یلع  دیدشلا  لمشی  نأ  کیکشتلا  یف  بجاولا  نم  »

اهترثک 530 نیع  یف  هدّحوتمو  اهتدحو  نیع  یف  هّرثکتم  هطیسب  هدحاو  هقیقح  رونلا 

530 هریغ .» یف  دوجوم  طبار  دوجو  هتّلع  یلإ  هسایقب  لولعملا  دوجو  ّنإ  »

...ضرف 530 وحن  يأب  اهلولعم  دوجوو  هّماتلا  هّلعلا  دوجو  نیب  مدعلا  لّلختل  ینعم  «ال 

..تافص 531 کلذ  ریغ  یلإ  قزری  ثیحب  هنوکو  قلخی  ثیحب  یلاعت  هنوکف  »

..تاذلا 532 نیع  یهو  هاوس  امل  هتیّلعو  داجیإلل  هتّیئدبم  یه  یلاعت  هتردق  ّنإ  »

هدوجو 532 نم  جراخ  مدعب  ًاقوبسم  نامزلا  دوجو  نوک  ینعمب  ثودحلا  اّمأو  »

هتاذل 532 بجاولا  دوجوب  دوجولا  قوبسم  ًاتاذ  ثداح  هئازجأ  عیمجب  ملاعلا  »

.ّیجراخ 533 رمأ  ناکمإلا  اذهو  ...دوجولا  هّوقب  قوبسم  ّهنإف  ّینامز  ثداح  ّلک  »

.نم 533 ًاطیسب  ًادحاو  یلاعت  بجاولا  ناک  اّملو  دحاولا  ّالإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنإ  »

534 هّیتاذ .» هّیخنس  هتّلعو  لولعملا  نیب  نوکی  نأ  بجاولا  نم  »

534 ّيدوجو .» لامک  ّلک  هل  ًاطیسب  ًادحاو  ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

.نع 534 سّدقتم  هّداملا  نع  دّرجم  ّيرون  ملاعل  لولعم  ّيداملا  ملاعلا  اذه  ّنإ  »

600 ص :

نافرع یحو و  هاگن  زا  ینافرع  یفسلف و  یسانشادخ  نافرع :  زا  www.Ghaemiyeh.comرتارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 700 

http://www.ghaemiyeh.com


امل 535 هطّسوتم  هّلعو  هطساو  الب  یلاعت  بجاولل  هلولعم  ّیلقعلا  دوجولا  هبترم  »

.روصلا 535 عیمج  هیف  هّداملل  قرافم  ّیلقع  رهوج  هّیلقعلا  هروصلا  ضیفم  »

ملاعل 535 هضیفم  هّلع  لاثملا  ملاعو  لاثملا  ملاعل  هضیفم  هّلع  لقعلا  ملاع  ّنإ  »

.هّداملا 535 ملاعل  هضیفم  هّلع  لاثملا  ملاعو  لاثملا  ملاعل  هّلع  لقعلا  ملاع  »

ریثأت 536 امهنیب  سیل  ذإ  هّیّلعلاب  ام  ریغ  رخآ  مّدقت  وهف  دوجولا  یلع  دوجولا  مّدقت  »

537 ًادحاو .» ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

538 هاوس .» امل  هّلع  هتاذ  نیع  وه  يذلا  هملعو  »

ملاعلا 538 هّلع  ّنأب  لاق  اهلولعمل  هّماتلا  هّلعلا  باجیإ  نم  ًاّدب  دجی  مل  نم  ضعب  »

540 هتاذب .» هاوس  ءیش  لکل  هتّیئدبم  هتردق  »

.نیع 540 یهو  هاوس  امل  هتیّلعو  داجیإلل  هتّیئدبم  یه  یلاعت  هتردق  ّنإ  »

540 ّیلیصفتلا .» فشکلا  نیع  یف  ًاّیلامجإ  ًاملع  یلاعت  هل  ّنإ  »

ًاملع 540 هیلاعتملا  هتاذ  هبترم  یف  یلاعت  هل  مولعم  وهف  ءیش  نم  هاوس  امف  »

541 ّیلیصفتلا .» فشکلا  نیع  یف  ًاّیلامجإ  ًاملع  هدنع  مولعم  وهف  »

هتاذ 541 لامجإ  نع  هسّدقملا  هتاذ  نیع  یه  یتلا  هتافص  لیصافتب  فشکی  »

هرثک 541 ههج  هیلإ  بّرستی  هجو ال  ّلک  نم  ًاطیسب  ًادحاو  یلاعت  بجاولا  ناک  اّملو  »

اهسفنأب 542 اهنم  هدّرجملا  اهتادوجو  هبترم  یف  ًاّیروضح  ًاملع  هل  همولعم  یهف  »

هّیرایتخالا 544 لاعفألا  یّتح  تاذلاب  بجاولا  يوس  دوجوم  نکمم  ءیش  نم  امف  »
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.ّلقتسملا 544 لعافلا  یلاعت  وهف  .هبو  هّلعلا  دوجول  وهو  ّالإ  لولعملل  مکح  «ال 

هنع 545 نونعملا  ثحبملا  وهو  دوجوم  نکمم  لکل  أدبم  یلاعت  بجاولا  نإ  »

ءاوس 545 يرخأ  هرابعبو  ًاضرع  وأ  ًارهوج  ناک  ءاوس  تاذلاب  بجاولا  يوس  ام  ّنإ  »

..بجاولل 545 هّصاخ  دوجولا  لعجو  داجیإلا  ّنأ  یلع  مئاق  ناهربلا  ّنأ  ...هعفدیو 

547 همدع .» اهمدع  نمو  لولعملا  دوجو  اهدوجو  نم  مزلی  هّماتلا  هّلعلا  ّنإ  »

547 اهلولعم .» دوجو  بجو  هدوجوم  هّماتلا  هّلعلا  تناک  اذإ  »

.ّکفنت 547 هّماتلا ال  هّلعلا  ّنأ  امک  هتّلع  دوجو  نع  هدوجو  ّکفنی  لولعملا ال  ّنإ  »

وأ 548 هطساو  الب  نکمم  دوجوم  لک  هیلإ  یهتنی  هّمات  هّلع  تاذلاب  بجاولا  ّنإ  »

..یف 549 ءیش  الو  ...اهدوجول  هّلع  هتاذ  نیع  وهو  ءایشألاب  ّیلیصفتلا  هملع  ّنإ  »

.لعفلا 549 یلإ  لعافلا  نم  ًاقوش  کلذ  بقعأ  ًاریخ  لعفلا  نوکب  ملعلا  ّمت  اذإ  »

دوجوم و 552 دشاب  راک  رد  یشنیرفآ  لعج و  هک  نیا  نودب  تاذ ، تهج  زا  تانئاک 

هاگن 552 نآ  ندوب  نیا  تروص و  لکش و  رظن  زا  لوا ] رداص   ] دوجو نیا  هب  هاگ  ره 

ملع و 553 راونا  تسا ، يراج  ار ، يرون  تالامک  قح ، ياطعا  رد  تیخنس )  ) هدعاق

ءامسا 553 تاقولخم  نیا  هک  نیا  نیع  رد  تسا ، نیعتم  ریغ  قلطم  هشیمه  ادخ  رون 

دمحم 553  ] وا ...اه  تیدودحم  اه و  لکش  زا  رظن  عطق  اب  رمألا ، سفن  عقاو و  رد 

دوجو 554 .دراد  دوجو  رون  مه  ناطیش  .دشاب  یمن  كرش  هجو  چیه  هب  ملاع  رد 
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.يرگید 554 دوجو  تردق و  ملع و  ادخ ، تردق  ملع و  تاذاحم  هب  لباقم و  رد  رگا 

دنریغ 555 هب  مئاق  .دنتسین  تاذلاب  مئاق  ...دنالظ  هریغ  ای  ربمغیپ  زا  معا  تانئاک 

.الصا 555 تسا ، هطبار  دوجو  یناکما ، دوجو  تانکمم ، دیوگ  یم  ...اردص  الم 

..سمش 555 رون  رد  .دشاب  دوجوم  يرگید  زیچ  هک  دش  دهاوخن  دوجو  تقیقح  رد 

دشاب 555 یم  هزعلا  ّبر  ترضح  صتخم  تاذ  .تسا  دنوادخ  تاذ  صتخم  تقیقح 

.ياه 556 تقیقح  ندرک  فشک  و  تسا ، تملظ  يرورض ، یهیدب و  تالوقعم  یمامت 

.علخ 556 دیرجت و  رد  رصحنم  هار  حابشا  هلظا و  ملاع  بلاطم  یقیقح  مهف  يارب 

.قیالع 556 زا  ندش  صالخ  قیالع ، زا  دیرجت  دهاوخ  یم  دیرجت  طقف  هار  نیا 

هک 557 دیوگب  وا  هب  دناوت  یمن  یسک  زگره  دراد ، يرایشوه  تسا و  لدتعم  ناسنا  ات 

.قادصم 557 موهفم  هن  و  دوجولا ، بجاو  موهفم  هن  دنتفای  ار  ادخ  دوخ  نیع 

ادخ 557 تاذ  هنک  تفرعم  باب  نتسب  ادخ و  تفرعم  ندوب  لاحم  هب  داقتعا  سپ 

.دیوگب 557 دناوتیمن  يزیچ  ناسنا  تسا و  یکاکدنا  یهلو و  وا  هدهاشم 

ریغ 557 يدحا  و  درادن ، دوجو  يزیچ  چیه  وا  زج  و  تسادخ ، طقف  راکشآ  رهاظ و  »

558 تسا .» راکشآ  رهاظ و  دوخ  تاذ  هب  ...یلاعت  يادخ  «و 

ادخ 558 هب  هدیقع  هن  دشاب  یم  تخانش  تفرعم و  يدیحوت ، ترطف  زا  دارم 
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هب 558 یصاخ  هفیاط  يارب  ار  شسدقم  تاذ  زین  ملاع  نیا  رد  لاعتم  يادخ  »

.تسا 558 هللا "  " هب هللا " نافرع   " ...تخانش هلأسم  رد  رگید  یقیرط  »... 

یکرد 558 چیه  هب  و  تسین ، رَّوصتم  لوقعم و  زگره  ّقح  ترضح  هکنیا  هب  هجوت  اب 

558 ُهوأَر " اونوُکَی  نأ  ریغ  نِم  هباتک  یف  هناحبس  مَهل  یّلَجَتَف  : " دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

هولج 559 دشاب ؛ یمن  ادخ  لّزنت  ای  رُّوطت  يانعم  هب  اج  نیا  رد  هولج  تسا  نشور 

.ّقح 559 ترضح  یّلجت  نادجو و  تفای و  نیا  دوخ  هک  تفگ  ناوت  یم  اج  نیا  رد 

ملو 562 ضرألا  نم  هالف  یف  دلو  ًالجر  ّنأ  ول  لوقی : مالکلا  لهأ  ضعب  تعمس  دق  »

.نوکی 562 ناک  فیک  ناک  ول  نأ  نکی  مل  امب  رابخإ  وهو  نکی  مل  ءیش  اذه  ّنإ  تلقف :

هّیرورض 563 هّیرطف  هللا  هفرعم  ّنأ  یلإ  بهذ  ءاملعلا  ضعب  ّنأ  خألا  اهّیأ  ملعاو  »

.یهو 563 ًاّینادجو ، اهلیلد  ناک  نإو  لالدتسالاب  هتباث  اّهنإف  یناثلا ، حیحصلاو 

.يرتشوش 565 یلع  دیس  اقآ  ...رتشوش  رد  شیپ  لاس  دص  کی  زا  زواجتم  دودح 

.یّلجت 566 وا  رب  دنا ؛ هدیسوب  ار  وا  نابل  دنا ؛ هتشاد  صاخ  يرظن  وا  هب  شترضح 

هفسالفلا 581 رئاسو  ّیبارافلا _  هفّرع  ام  بسح  مامإلا _  وه  لماکلا  فوسلیفلا 

.ریسفت 581 تقیقح  رد  نافرع  .دنرادن  ییادج  مه  زا  ناهرب  نافرع و  نآرق و 

..کمک 581 هب  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  یمالسا  فراعم  ءایحا  رد  مالسا  يافرع  شقن 
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.هدایزو 22 فیعضلا  یلع  دیدشلا  لمشی  نأ  کیکشتلا  یف  بجاولا  نم 

.ءیش 22 هتطیح  نع  ّذشی  الو  عیمجلل ، زئاح  ّیطاحإلا  ّیقیقحلا  قالطإلا  اذهو 

.یف 22 امهریغو  رّخأتلاو  مّدقتلاو  فعضلاو  هدشلا  ثیح  نم  یتلا  هرثکلا  ّنإ 

امب 22 ّيّداملا  دوجوملاب  هّقلعت  نکمیف  ًاّیروضح  ًاملع  مولعملاب  هّلعلا  ملع  اّمأو 

اهیلع 31 دیزی  نأ  هنکمی  لقعلا  اهضرفی  هبترم  ّلک  لب  هانتم  ریغ  دیازتلا  ناک  اّملو 

هیهانتملا 33 رومألا  نیب  یه  اّمنإ  ّلکلاو ] ءزجلا  نیب  هبسنلا   ] هروکذملا هبسنلا  ّنإ 

.ّالإ 35 قدصی  الف  اذهلو  هّیرسکلا ، بسنلا  ریاسو  فیصنتلا  لبقی  رمأ  ددعلا  ّنإ 

.یلاعت 41 هّللا  يوس  میدق  الو 

ملاعلا 41 مدقب  مهلوقل  رهاظف  هفسالفلا  اّمأ  هریثک ، هعامج  کلذ  یف  فلاخ  دق 

..تادوجوملا 65 رودص  ناک  اّمل  ّهنأل  ریغ ، لوقعلاو ال  يرابلا  یف  لمعتسی  اّمنإ  ضیفلا 

.هّیتاذ 72 هّیخنس  هتّلعو  لولعملا  نیب  نوکی  نأ  بجاولا  نم 

هبئاش 72 هیلإ  قّرطتی  الو  بیر  هیرتعی  اّمم ال  هلعفو  لعافلا  نیب  هّیخنسلا  ّنإ 

ًاطیسب 72 ًادحاو  یلاعت  بجاولا  ناک  اّملو  دحاولا ، ّالإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنإ 

.هنع 82 ًانئابم  ًارمأ  نوکی  الف  هضیف ، وهف  هادع  ام  ّلک 

ًازیامتم 82 ًادوجومو  ًانئابم  ًالقع  سیلف  ...هتاذ  لقعی  لقعلا  ّنأ  نم  هولاق  امو 

.هضیف 83 ّلکلا  ّنأل  هّیلولعملاو  هّیّلعلاب  هّوفتلا  قوف  ّماتلا  رظنلا  دنع  رمألا  ّنإ 

وه 83 زیامتلا  لب  ًاّیلباقت ، ًازیامت  سیل  قلخلا  نیبو  هناحبس  ّقحلا  نیب  زیامتلا  ّنإ 

هنوؤش 89 یقابلاو  هقیقحلا  وه  ًادراف  ًاخنس  وأ  ًادحاو  ًالصأ  تادوجوملا  عیمجل  ّنإ 

اهنم 110 ءیش  هزوعی  ال  ءایشألا ، ّلک  هتدحوب  وهف  هقیقحلا  طیسب  وه  ام  ّلک 

ام 110 یلع  رمألا  ناک  اذإو  ...تانکمملا  نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردن  ام  ّلک 
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ولخی 111 الف  ...هدوجول  هیاهن  الو  ...دودحم  دح  هل  سیلف  هرکذ  ّلج  بجاولا  اّمأ 

.ءایشألا 111 نم  ءیش  مدعب  بوشی  یلاعت ال  هدوجو  ّنإ 

.ناک 111 ًالقع  هیلاعتملا  هّیهلإلا  همکحلاو  هقیقحلا  لهأ  دنع  تادوجوملا  عیمج  ّنإ 

.ریغ 112 ّهنأ  دوجولا  ملاع  یف  یئارتی  ام  ّلکو  راّید ، هریغ  دوجولا  راد  یف  سیل 

ّدح 112 یلإ  دودحمب  سیل  وهف  قولخمب  سیل  ام  ّنإو  قولخم ، وهف  دودحم  ّلک  ّنإ 

.ءیش 113 هنع  ّذشی  الو  ءیش  نع  ّذشی  ّیتاذلا ال  قالطإلا  ّنإ 

.ءیش 113 هنع  بزعی  الو  ءیش  نع  بزعی  قلطم ال  دوجوم  هناحبس  هّللا  ّنإ 

.نیابت 113 یّتح  كانه  ریغ  الف  دودحم ، ریغ  ًاقلطم  ًادحاو  ّالإ  ّیلزألا  دوجوملا  سیل 

.هریغ 113 ضرفل  لاجملا  نیأف  ...هّلک  دوجولا  ألم  دق  یهانتملا  ریغ  ّنإ 

.ناویحلاو 114 رامحلا  هروصب  هرهاظلا  یه  هّیهلإلا ] تاذلا   ] اّهنإ

.عیمجلا 114 دحاولا  وهف  ّيدمص ، دوجو  یلاعت  ّهنإ  ثیح 

.نع 120 ًاجراخ  نوکی  هنأش ال  اذه  امو  هدوجول  هضیفملا  هتّلعب  مئاق  لولعملا 

دجوی 121 ّهنأ ال  وه  یهانتملا ، ریغلا  ریبدتلا  قالطإو  ّیبوبرلا ، دیحوتلا  یضتقم  ّنإ 

هّصاخ 122 راوطأب  رّوطتم  دحاو  ضیف  یلإ  عجرت  اهترثک _  عم  لعفلا _  تافص  ّنإ 

هنم 125 رداصلا  هضیف  ّنأب  لوقلا  ّحصی  ضحم ، دحاوو  طیسب  دوجوم  ّهنإ  ثیحو 

هّقحلا 128 هدحولاب  دحاو  ءیشلا  فرصو  ...دوجولا  فرص  ...بجاولا  تاذ  ّنإ 

.ظاحلب 128 نییهانتم  ریغ  نیدوجوم  دّدعت  وه  تاذلاب ، بجاولا  دّدعت 

دوجولا 129 دودحم  ًابجاو  ضورفملا  ناکل  دّدعت  ول  ّهنأل  بجاولا  دّدعت  نکمی  ال 

..بتارم 129 نم  هبترم  یف  ّدحب  دودحم  ریغ  ّیجراخ  دوجوم  قیدصت  ینعم  ّنإ 

.ًادودحم 130 یلاعت  ّقحلا  نوکی  نأ  مزلیف  هحیحص  نکی  مل  نإ  دوجولا  هدحو  ّنإ 
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دّیقم 130 ریغ  قلطم  دوجوم  ّهنأ  وه  هناحبس ، هّللا  دیحوت  یلع  نیهاربلا  نتمأ  ّنإ 

هلف 130 دودحم  ّلک  ّنأل  ًاقولخم  ناکل  ًادودحم  ناک  ول  ّهنأ  وه  ًاضیأ ، هیلع  لیلدلاو 

.عومجملا 132 هّیدحأ  ّالإ  هّیدحأ  نوکلا  یف  امو 

.الو 133 یّنثتی  ءیشلا ال  فرص   " لاقی ...و  تاّیهاملا  یف  لمعتست  دق  هفارصلا  ّنإ  "

.لولعملا 137 مامت  یه  هّلعلا 

.هیلع 137 لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامتو 

.نأ 138 کیکشتلا  یف  بجاولا  نم  ذإ  ریدتسملاو  میقتسملا  نیب  فّعضتو  دادتشا  ال 

.مادعألاب 138 هبوشو  دوجولا  صقنب  لولعملا  فرعیف 

.ًاقلطم 138 ًایمدع  ینعمو  ًاصقن  یضتقت  دوجولا ال  هقیقح  ّنإ 

هتطیح 139 نع  ّذشی  الو  عیمجلل ، زئاح  ّیطاحإلا  ّیقیقحلا  قالطإلا  اذهو  ... 

امهوحنو 139 فعضلاو  هدشلاب  هتوافتم  بتارم  تاذ  هدحاو  هقیقح  هدنع  دوجولا 

.یف 140 امهریغو  رّخأتلاو  مّدقتلاو  فعضلاو  هدشلا  ثیح  نم  یتلا  هرثکلا  ّنإ 

امب 140 ّيّداملا  دوجوملاب  هّقلعت  نکمیف  ًاّیروضح  ًاملع  مولعملاب  هّلعلا  ملع  اّمأو 

ءیشلا 140 هبوبیغ  ّنإو  مزال ، ریغ  ریغلاب  ّيروضحلا  ملعلا  یف  مولعملا  درجت  ّنإ 

.قیرط 141 اولّصحی  مل  نیّذلا  نیدّلقملا  نیفّوصتملا  نم  هلهجلا  ضعب  ّنإ 

.یلاعت 144 ّقحلا  هّیدنع  قرافت  مل  ءایشألا  نئازخو  اهنئازخ ، قرافت  مل  ءایشألا  ّنإ 

145 وُه .> َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  : > یلاعت هلوق  نم  دافتسی  نأب  ّيرحلا  وه  اذهو 

..توبثلا 145 لصأ  یف  کلذک  ّهنأ  امک  دیحوتلا _  یف  هسفن  لیلد  یلاعت  وهف 

ًاّبکرم 145 راص  ّالإو  ًائیش  دقفی  ضحملا ال  طیسبلاو  ضحم ، طیسب  ّهنإ  ثیحو 

..بیکرتلاو 148 هطاسبلا  ریغ  دوجولا  یف  بیکرتلاو  هطاسبلا  نم  عون  ...ینعملا  اذهو 
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هّلک 148 دوجولا  کلم  دق  یهانتملا  ریغلا  قلطملا  ّنأل  هل ، کیرش  دحاو ال  قلاخلا  ّنإ 

...ضرف 151 نکمیو  ّالإ  ددعلا  نم  هبترم  دجوی  ّهنأ ال  هانعم  و  هانتمب ، سیل  ددعلا  ّنإ 

هنم 153 بیرق  وأ  ّيرورض  وهو  فعضلاو  هدشلاب  کیکشتلا  هیف  دجوی  ّمکلا ال  ّنإ 

.یّتلا 154 تادوجولا  یلإ  هبسنلاب  هّیمامتلا  قوفو  هّیمامتلا  بوجولا ، مزاول  نم 

.هیلع 154 لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  ّنإ 

دوجولا 159 هقیقحو  ّدح ، الب  دوجولا  هقیقح  یلاعت  هتاذ  ّنأ  ملعإ  یشرع : دیحوت 

.قیاقح 161 تادوجوملا  ّنإو  ّیقیقحلا ، دوجولا  هنک  فرعی  لقعلا ال  ّنإ 

ایشألا 164 فرعأ  نم  هموهفم 

هدابعلا و 169 لصأ  مالسلا  هیلع  اضرلا  انالوم  هلعج  يذلا  یلاعت _  هّللا  رمأ  یف  رّکفتلا  ّنإ 

وحن 186 ضعب ، نم  فرعأ  اهضعب  هوجو  یلع  عقت  هناحبس  هّللا  هفرعم  ّنإ 

186 هل : هّیهام  ّهنأو ال  یلاعت ، هتاذب  هانتکالا  ناکمإ  مدع  یف  مالسلا  هیلع  هلوق  وحنو 

دیحوتلا 190 نم  دیحوتلا ، بتارم  یلإ  رظان  هدحو ، هدحو  هدحو  هّللا  ّالإ  هلإ  ال 

مالسلا 195 هیلع  هدافأ  امک  اهاندأ _  ّنأل  هب ، نیفراعلا  تاجرد  بسح  تاجرد  هفرعملل 

.هقیمعلا 197 هّیلقعلا  لئاسملا  یف  دورولا  نسحی  نمب ال  ّقلعتم  ّيداشرإ  یهنلا 

...ضحملا 200 هیبشتلا  نع  هّزنتلا  بجی  امک  فرصلا ، هیزنتلا  نع  زّرحتلا  بجی 

دیدحتلا 201 نیع  ّیهلإلا  بانجلا  یف  قیاقحلا  لهأ  دنع  هیزنتلا  ّنأ  ملعا 

.هّبشملا 201 قلخلا  وه  هّزنملا  ّقحلا  ّنإ 

ًادّدحم 202 تنک  هیبشتلاب  تلق  نإف 

ههّبشو 202 ههّزنو 

..تافصلا 203 عیمج  نایرس  بجوأ  اهّلک  تادوجوملا  یف  هّیهلإلا  هّیوهلا  نایرس  ّنإ 
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..فلاخی 204 اذهو ال  هدوجو ، ههج  مزال  هنم  عون  ناعون ؛ نکمملا  تافص 

اّملو 225 دحاولا  ّالإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنأ  لولعملاو  هّلعلا  ثحابم  یف  قّقحت  دق 

هنود 225 لقتسم  ریغ  هب  مّوقتم  هیلإ  ریقف  ّیبجاولا ، دوجولل  ّیلظ  دوجو  ّهنأ  ریغ 

227 هّدش !! یهانتی  امب ال  یهانتی  ام ال  قوف  هتاذل ، بجاولا  ّنإ 

.یف 230 هّیدارفألا  هرثکلا  نکمی  معن  ...درف  یف  رصحنم  هعونف  دّرجم  ّلک  ّنإ 

.هّیّدام 230 یهف  دارفألا  هریثک  هیهام  ّلکف 

..فرشأ 232 وه  دحاو  لقع  یلاعت ، بجاولا  نم  ردصی  يذلا  لّوألا  رداصلا  ّنإ 

.نکمملا 233 نم  دوجولا  بتارم  یف  مدقأ  نوکی  نأ  بجی  فرشألا  نکمملا  ّنإ 

.ّيّداملا 236 ندبلاب  اهقّلعتل  ًاضیأ  سفنلاو  لماکتلاو ، هکرحلا  ملاع  ّيّداملا  ملاعلا 

هقیقحل 244 هضراعلا  هبترم  ّلکل  همزاللا  دودحلا  لوقن : همّدقملا  هذه  دعبو 

.ریغو 257 ّدحب  دودحم  ریغ  ّیجراخلا  هدوجو  نوک  یف  لاکشإ  یلاعت ال  ّقحلا  ّنإ 

هجو 257 ّمثف  مکلوقع  هوجو  اّولوت  امنیأف  هّلک ، دوجولا  ألم  دق  یهانتملا  ریغ  ّنإ 

.ّیتاذلا 258 قالطإلا  ّنأل  ...نیألاو  هیلوتلا  سفن  یف  یّتح  هّللا ،  هجو  ّمثف  اّولوت  امنیأ 

.یلع 258 تاقوألا ال  نم  تقو  ّلک  یف  دوجوم  نامزلا  نع  هّزنملا  ّقحلا  ّنإ 

.ناکمبو 259 ههج ، نود  ههجب  ّصتخی  ال  دوهشم ، وأ  رضاح  ءیش  ّلک  یلع  ّهنإ 

.عقاو 259 ریغ  نیرمألا  دحأ  ناک  اذإ  اّمأو  نّیینامز ، نیرمأ  نیب  رّوصتی  اّمنإ  نمازتلا  ّنإ 

ام 271 یلع  رمألا  ناک  اذإو  ...تانکمملا  نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردن  ام  ّلک 

هّیهلإلا 271 همکحلاو  هقیقحلا  لهأ  دنع  تادوجوملا  عیمج  ّنإ  مالکلا  لّصحمو 

.ریغ 272 ّهنأ  دوجولا  ملاع  یف  یئارتی  ام  ّلکو  راّید ، هریغ  دوجولا  راد  یف  سیل 

.اذه 273 هقیقح  صیخشت  یف  نأشلا  نکل  ًاّیرورض  ام  ًاملع  تبثت  تایآلا  ّنأ  بیر  ال 
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انأ 273 ّینأ  يرأ  لوقن  ...هیلع  هیؤرلا  قالطإ  یف  فّقوتن  ام ال  انتامولعم  نیب  نکل 

ّهنأ 273 دیری  ّهنإف  ضغبی  هرکی و  دیری و  هاری  ّهنأ  هسفن  نع  ناسنإلا  هیاکح  ...و 

مولعملا 273 سفن  ناسنإلا  هیف  دجی  يذلا  ملعلا  نم  مسقلا  اذه  هیمستو 

اهیلإ 273 ّمضیو  تاّیصوصخ  اهعم  رکذی  هیؤرلا  نم  تبثأ  ام  یف  هناحبس  هّللاو  ... 

.ناکمبو 273 ههج ، نود  ههجب  ّصتخی  دوهشم ال  وأ  رضاح  ءیش  ّلک  یلع  ّهنإ 

.ّنإ 274 ...مهقادحأو  مهراصبأب  مهسفنأ ال  يأ  مهبولقب  هوأرل  هوأر  ولو  ... 

هّللا 274 دابع  نم  نیحلاصلل  ّمتی  ءاقللاو  هیؤرلاب  یّمسملا  ملعلا  اذه  ّنإ  ...

.عیدبلا 274 هجولا  اذه  یلع  هقیقحلا  هذه  نع  فشاک  لّوأ  میرکلا  نآرقلاو 

..وه 274 اذهف  هّللاب ...  ّيرورضلا  ملعلا  لامک  وه  ...هیؤرلا  ههج  نم  ملعلا  ... 

.ّيرورضلا 274 ملعلا  ریغ  یلاعت  هب  ّقلعتی  ّصاخ  ّيرورض  ملع  كانه  معن 

.لیلدلاب 274 بستکملا  ّیبلقلا  نامیالاو  داقتعالا  یه  تسیل  هیؤرلا  هذه  ّنإ  ... 

وه 308 ءیش  تادوجوملا  یف  سیلو  ...هاّنّیب  ام  یلع  هّیجراخ  هّیهام  دوجولا  سیل 

.یه 344 یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  دوجولا : هلاصأ  توبث  دعب  لاقی  نأ  رصخألا  ّدسألا 

مدعلا 345 اهیلع  عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »

.یلوأ 346 دوجولاف  هل ، تبثی  یتلا  هدوجو  هیصوصخ  یه  ءیش  لک  هقیقح  تناک  اّمل 

.عقصلاب 367 هقحلم  اهنوکل  ثودحلاب  مکحلا  نع  هجراخ  هقرافملا  لوقعلا  ّنإ 

هؤاقب 368 اّمنإو  نیح ، ّلک  یف  لئاز  لّدبتم  مئاقلاو  مئاد ، قاب  هللا  دنع  نم  ضیفلا 

ناک 368 ًاطیسب  ًارصنع ، وأ  ناک  ًاکلف  صاخشألا  نم  صخش  الو  تاّیوهلا  نم  هّیوه  ال 

.عنم 369 الب  ًامئاد  هنع  اهرودص  ناکو  ...موزللا  لیبس  یلع  هنع  تادوجوملا  رودص 

.تادوجولا 370 رخآ  یلإ  ...لّوألا  رداصلل  هتاذب  ضتقم  ّهنإ 
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.هاّیإ 370 هیضتقملا  هتّلع  تاذ  مزاول  نم  لولعم  ّلک 

وهو 370 ...ًاضبق  ّمث  ًاطسب  ّالإ  نکی  ملف  ...هدنع  نم  تلزن  ...ءایشألا  دوجو 

371 ًامیدق ! وا  ًاثداح  نوکی  نأ  نع  ًالضف  يوس  هل  سیل 

هلاحتسال 373 ًادوجوم  نوکی  هداجیإ ال  لاحف  هریغ ، نم  نکمملا  دوجو  ّنإ 

..تانکمملا 373 تناکل  ًابجوم  ناک  ول  اذإ  رداق ، تانکمملا  یف  ّرثؤملا  بجاولا 

.یلاعت 374 هللا  يوس  میدق  الو 

.ثداح 374 نکمم  ّلکو  نکمم ، هللا  يوس  ام  ّلک  ّنأل  هلطاب ، بهاذملا  هذه  ّلکو 

هدوجو 381 نوکی  دوجوم ال  ّلک  ّنإو  .میدق  ّیلزأ  ءدبم  هلف  ثداح  دوجوم  ّلک  ّنإ 

.رودص 381 ناک  اّمل  ّهنأل  ریغ ، لوقعلاو ال  ئرابلا  یف  لمعتسی  اّمنإ  ضیفلا 

هنوک 382 اهنیعب  یه  هتاذ  رهوجتی  یتلا  هتقیقح  ّنأ  طیسبلا  ءدبملا  نم  دارملا 

..سفن 382 وه  يذلا  هّلعلا  دوجو  وه  لولعملا ، دوجو  هنع  ردصی  يذلا  ءدبملا  نإ 

.هئدبم 382 روهظ  وه  لب  هلایح  یلع  ائیش  سیل  رثألا  ّنإ 

.یلع 383 دمتعم  هریغب  مئاق  ّلکو  هریغب ، مئاق  هدوجوف  ناک ، ّمث  نکی  مل  ام  ّلک 

.ّيّدام 384 ثداح  ّلک  ذإ  ...ّيّدام  ببس  نودب  ّيّدام  دوجوم  ثدحی  نأ  نکمی  ال 

..فرظ 388 یف  عقاو  وه  ام  یف  نادجوی  امّهنأ  لعفلاو  هّوقلا  فیرعت  نم  رهظ  دق 

.ناک 393 نیتعماجملا ، ریغ  تاذلاب  هّیدعبلاو  هّیلبقلاب  تاذلاب  ًافصّتم  نامزلا  ناک  اّمل 

هیلع 393 قباس  هدوجو  نم  جراخ  مدعب  ًاقوبسم  نامزلا  نوک  ینعمب  ثودحلا  اّمأو 

..فالخلا 396 ّلحم  نع  مهبهذم و  نع  بارعإلا  مهیلع  بعصی  سانلا  رثکأ  ّنأ  ملعاو 

ّمتأ 396 یلع  هب  لئاق  مهمصخف  ّرثؤملا ، عناصلا  یلإ  جاتحم  ّهنأ  هب  اونع  نإ  مّهنأل 

.ّنأل 396 هب  فارتعالا  مهنکمی  الف  ّینامز ، مدع  هقبسی  ملاعلا  ّنأ  هب  اونع  نإ  و 
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ّهنإ 397 فوسلیفلا : لوقیف  میدقب ، سیل  ملاعلا  نأب  مهبهذم  نع  اوحصفأ  نإ  و 

دق 397 مئادلا  ّنإف  کلذب ؟ متدرأ  اذ  ام  لاقیف : مئادب ، سیل  ملاعلا  ّنأ  اونع  نإ  و 

..سیل 397 ذإ  هبهذمل  فلاخم  وهف  ملاعلا ، هیف  نکی  مل  تقو  ناک  ّهنأ  هب  اونع  نإ  و 

دیدرتلا 397 داع  ّیلزألا و  رسفتسی  ّیلزأب ، سیل  ّهنأ  هب  تدرأ  مهنم : دحاو  لاق  نإ  و 

.نم 397 هنهذ  یف  يذلا  ردقلا  ّنأ  هل  مّلسی  هانتم ، نهذلا  یف  يذلا  لاق : نإ  و 

.هثداح 397 ًاضیأ  یهف  ام  عومجم  اهل  ضرف  اذإ  ّمث 

397 ناک "  " موهفمب دارأ  نإ  دجوف ، ًامودعم  ناک  ّهنأ  ثودحلاب  ینعأ  لاق : نإ  و 

.ّنأب 397 فرتعم  فوسلیفلا  ّنإف  هب ، لئاق  همصخف  ّیتاذلا  قبسلا  هب  دارأ  نإ  و 

.نامز 397 ملاعلا  نیب  هنیب و  نوکی  ثیحب  ملاعلا  یلع  مّدقم  ئرابلا  ّنإ  لاق : نإ  و 

انهاه 397 عازنلا  نّیعتی  الف  مّدقت ، هقیقحلا  یف  وه  يذلا  ّیقیقحلا  مّدقتلا  نّیعتیف 

398 كرشملا ! ریغ  نم  كرشملا  نّیبتی  ذئنیح  و 

.هئدبم 402 روهظ  وه  لب  هلایح  یلع  ًائیش  سیل  رثألا  ّنإ 

.تسا 402 دوخ  ءدبم  روهظ  هکلب  تسین ، نآ  ِلباقم  رد  يزیچ  رثا ،

.نم 402 اهمزاولو  تافصلاو  ءامسألا  هوسکب  تاذلا  روهظ  سدقألا  ضیفلا 

هنوک 402 اهنیعب  یه  هتاذ  رهوجتی  اهب  یتلا  هتقیقح  ّنأ  طیسبلا  ءدبملا  نم  دارملا 

مکحلل 403 قادصم  هتّیوهبو  لعاف ، هتاذ  سفنب  وهف  ّمات  لعاف  ّلک  ّنأ  تبث  اذإف 

..سفن 403 وه  يذلا  هّلعلا  دوجو  وه  لولعملا  دوجو  هنع  ردصی  يذلا  ءدبملا  ّنإ 

هرون 403 یّلجت  وهو  هلعفو 

.هّصاخ 404 راوطأب  رّوطتم  دحاو  ضیف  یلإ  عجرت  اهترثک _  عم  لعفلا _  تافص  ّنإ 

.ردص 404 نم  ءایشألا  عیمج  یلع  طسبنم  دحاو  ضیفل  ءدبم  هّیقالط  إلا  هتدحو  ّنإ 
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هنم 404 رداصلا  هضیف  ّنأب  لوقلا  ّحصی  ضحم ، دحاوو  طیسب  دوجوم  ّهنإ  ثیحو 

لعفلا و 412 ماقم  نم  عزتنی  ّهنأ  وه  تاذلل ، لعفلل ال  ًافصو  ءیشلا  نوک  ینعم 

ًاصقن 415 هسفن  یف  سیلو  دوجوم ، ّهنأ  امب  دوجوملل  لامک  وه  ّيدوجو  فصو  ّلک 

.نأ 416 نکمیف  کیکشتلاب ، ًالوقم  دوجولا  لصأک  ناک  اّمل  ّيدوجولا  لامکلا  ّنإ  ّمث 

هدارإلا 419 هب  ّقلعتی  نأ  نکمی  امو  ...دارملا  قّقحت  هّلع  یه  اّمنإ  هدارإلا  ّنإ 

اهبتارم 420 ینسأو  .لعفلا  هفص  یه  هّنسلاو ، باتکلا  یف  هدوهعملا  هدارإلا  ّنإ 

اهضعبو 420 تاذلا ، نیع  اهضعب  یتلا  بتارملا _  کلت  عیمجل  نوکی  دق  ّهنإ  ّمث 

هیف 427 ًاقّقحتمو  هریغب  ًامئاق  ناک  هتاذ ، نیع  هدوجو  نکی  مل  اذإ  دوجوملا  ّنإ 

ًادوجوم 429 ریصی  نأ  نکمی  هسفن ال  ّدح  یف  ًادوجوم  الو  ًادوجو  نوکی  ام ال  ّنإ 

ّیجراخلاو و 430 ّینهذلا  دوجولاو  .هناحبس  ّقحلا  وه  وه  وه  ثیح  نم  دوجولا 

هلاحتسال 431 ًاقلطم ، مدعلل  لباق  ریغ  ّهنأ  امک  ًاقلطم ، لوعجم  ریغ  دوجولاف 

.كردم 433 وه  امب  كردملا  ءیشلا  کلذ  هقیقح  لانی  نأب  وه  ءیش  ّلک  كاردإ  ّنإ 

.ّيروضح 434 هاوس  امب  هملع  ّنأل  یلاعت ، ّقحلا  ملع  وهو  ّالإ  دوجوم  نم  ام  ّهنإ 

امب 434 ّيّداملا  دوجوملاب  هقّلعت  نکمیف  ًاّیروضح  ًاملع  مولعملاب  هّلعلا  ملع  اّمأو 

ءیشلا 434 هبوبیغ  ّنإو  مزال ، ریغ  ریغلاب  ّيروضحلا  ملعلا  یف  مولعملا  دّرجت  ّنإ 

..ثداح 436 اهضعبو  ّیلزأ ، طیسب  اهضعب  بتارم _  هل  يذلا  ّيدوجولا  لامکلا  ّنإ 

اهتابثإ 442 وه  دیحوتلا ، لامکف  تاذلا _  نیع  یه  نوکت  یتلا  هّیلامکلا _  تافصلا 

دهشت 443 یتلا  اّهنأل  تاذلا  یلع  اهنم  هدئازلا  یه  هّیفنملا ، تافصلا  نم  دارملا 

.هّینیعلا 443 تافصلا  تابثإو  هدئازلا  تافصلا  یفن  وه  دیحوتلا  لامک 

.ّیلو 449 هیلإ  راشأ  امک  ًالصأ  هفص  هل  سیل  لب  هتاذ ، یلع  هدئاز  هفص  هل  سیل  ّهنإ 
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453 دجوی ." مل  بجی  مل  ام  ءیشلا  "

.للعلاو 459 ریغلاب ، بجوم  بجاو  وهو  ّالإ  ّیناکمإلا  دوجولا  هلسلس  یف  ءیش  ال 

.لعفلا 459 یلإ  لعافلا  نم  ًاقوش  کلذ  بقعأ  ًاریخ  لعفلا  نوکب  ملعلا  ّمت  اذإ 

هّیرایتخالا 459 لاعفألا  یّتح  تاذلاب  بجاولا  يوس  دوجوم  نکمم  ءیش  نم  ام 

.ینعمب 460 لعفلاب  بجاولا  یلإ  باستنا  لعفللو  هّیلوط  هّیلعافلا  ّنأ  تفرع  دق 

..بوجولا 460 وه  دجوی " مل  بجی  مل  ام  ءیشلا   " هدعاق هب  قطانلا  ّیّلعلا _  ربجلا 

.يدابملا 461 ّمث  ّيدوجولا ، لعفلل  بیرق  ءدبم  راتخملا  رّکفتملا  ناسنإلا  ّنإ 

هّیشملا 462 مازجنا  دنع  هرورض  هکّرحم  هردقلاو  هردقلاب ، هرورض  همزال  هکرحلا 

.عانتما 464 حوضول  رهظأ ، ّیلاعفألا  دیحوتلا  برشم  یلع  ضیوفتلا  هلاحتسا  ّنإ 

.نافرعلا 465 یف  هنع  ثوحبملا  ّیلاعفألا  دیحوتلا  وهو   _ عبارلا برشملا  یلع  ّهنإ 

.لعفلل 467 یلوألا  هّلعلا  وهف  تاذلاب ، بجاولا  یلإ  هتنم  ّيریغلا  بوجولا  اذهو 

.ناکمإلاب 476 هیلإ  لعفلا  هبسن  هّماتلا  هّلعلا  ءازجأ  نم  ءزجف  هسفن  ناسنإلا 

..فالخ 479 یلع  هلمحی  لعافلا  ءارو  رمأ  نم  ّالا  رابجإ  ذا ال  تاذلاب  راتخم  یلاعت  ّهنإ 

هتعاطب 490 وجرن  يذلا  مامإلا  تنأ 

دوجولا 504 هرئاد  یف  ّنإو 

.نم 504 رمألا  سفن  یف  امل  قباطم  ثداوحلاو  تادوجوملاب  یلاعت  هملع  ّنإ 

اهیلع 521 عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »

522 دوجو .» هنع  ذشی  «ال 

522 جراخب .» سیل  ام  ینعمب  هل  هطاحم  ...تناک  ام  هنئاک  هّیناکمإلا  تادوجولا  »

.یفف 522 هل  دقاف  ریغ  لامکلا  أدبمو  ّيدوجو  لامک  ّلکل  أدبم  هیلاعتملا  هتاذ  ّنإ  »
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522 هقلخ .» نیبو  هنیب  قیرفت  ههنکو  هقیقح ، هتاذ  »

523 هیلع . » لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  نأ  ...اهلولعم  دوجو  مامت  هّلعلا  ّنإ  »

هیلاعتملا 524 هتاذ  نود  تاذلاب  بجاولا  هدارإ  یه  داجیإلا  هّلع  ّنإ  مهضعب  لوق  »

524 لولعملا .» دوجو  هنع  ردصی  يذلا  دوجولا  سفن  یه  هّلعلاف  »

اهیلع 525 عنتمی  ...عقاولا  ّقاحو  نایعألا  نیع  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  ّنإ  »

526 تاذلاب .» دوجولا  هبجاو  یهف  اهل  یناث  ...دوجولا ال  هقیقح  »

ام 526 ّلک  ذإ  ...اهل  یناث  یتلا ال  فرصلا  دوجولا  هقیقح  یلاعت  دوجولا  بجاو  »

...كانه 526 ریغ  ذإ ال  ...ریغلا  نالطبل  ...یلاعت  هتاذ  تابثإ  یف  ... 

526 ًيدوجو .» لامک  ّلک  هل  ًاطیسب  ادحاو  ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

ریثأت 527 امهنیب  سیل  ذإ  هّیّلعلاب  ام  ریغ  رخآ  مّدقت  وهف  دوجولا  یلع  دوجولا  مّدقت  »

.ال 527 مالک  هتاذ  نود  یلاعت  هتدارإ  هتئیشم و  داجیإلا  هّلع  ّنإ  مهضعب  لوق  »

528 جراخب .» سیل  ام  ینعمب  هل  هطاحم  ...تناک  ام  هنئاک  هّیناکمإلا  تادوجولا  »

.جراخب 528 سیل  ام  ینعمب  ...هریغ  یف  دوجوم  وه  ...طبارلا  دوجوملا  ّنإ  »

528 اهتادوجوب .» هدنع  هرضاح  ...هل  لیلاعم  تادوجوملا  نم  هاوس  ام  ّنإ  »

529 اهلولعم .» دوجو  مامت  هّلعلا  ّنإ  »

529 هیلع . » لضفی  امو  ءیشلا  وه  ءیشلا  مامت  ّنإ 

529 هدایزو .» فیعضلا  یلع  دیدشلا  لمشی  نأ  کیکشتلا  یف  بجاولا  نم  »

اهترثک 530 نیع  یف  هدّحوتمو  اهتدحو  نیع  یف  هّرثکتم  هطیسب  هدحاو  هقیقح  رونلا 

530 هریغ .» یف  دوجوم  طبار  دوجو  هتّلع  یلإ  هسایقب  لولعملا  دوجو  ّنإ  »

...ضرف 530 وحن  يأب  اهلولعم  دوجوو  هّماتلا  هّلعلا  دوجو  نیب  مدعلا  لّلختل  ینعم  «ال 
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..تافص 531 کلذ  ریغ  یلإ  قزری  ثیحب  هنوکو  قلخی  ثیحب  یلاعت  هنوکف  »

..تاذلا 532 نیع  یهو  هاوس  امل  هتیّلعو  داجیإلل  هتّیئدبم  یه  یلاعت  هتردق  ّنإ  »

هدوجو 532 نم  جراخ  مدعب  ًاقوبسم  نامزلا  دوجو  نوک  ینعمب  ثودحلا  اّمأو  »

هتاذل 532 بجاولا  دوجوب  دوجولا  قوبسم  ًاتاذ  ثداح  هئازجأ  عیمجب  ملاعلا  »

.ّیجراخ 533 رمأ  ناکمإلا  اذهو  ...دوجولا  هّوقب  قوبسم  ّهنإف  ّینامز  ثداح  ّلک  »

.نم 533 ًاطیسب  ًادحاو  یلاعت  بجاولا  ناک  اّملو  دحاولا  ّالإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنإ  »

534 هّیتاذ .» هّیخنس  هتّلعو  لولعملا  نیب  نوکی  نأ  بجاولا  نم  »

534 ّيدوجو .» لامک  ّلک  هل  ًاطیسب  ًادحاو  ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

.نع 534 سّدقتم  هّداملا  نع  دّرجم  ّيرون  ملاعل  لولعم  ّيداملا  ملاعلا  اذه  ّنإ  »

امل 535 هطّسوتم  هّلعو  هطساو  الب  یلاعت  بجاولل  هلولعم  ّیلقعلا  دوجولا  هبترم  »

.روصلا 535 عیمج  هیف  هّداملل  قرافم  ّیلقع  رهوج  هّیلقعلا  هروصلا  ضیفم  »

ملاعل 535 هضیفم  هّلع  لاثملا  ملاعو  لاثملا  ملاعل  هضیفم  هّلع  لقعلا  ملاع  ّنإ  »

.هّداملا 535 ملاعل  هضیفم  هّلع  لاثملا  ملاعو  لاثملا  ملاعل  هّلع  لقعلا  ملاع  »

ریثأت 536 امهنیب  سیل  ذإ  هّیّلعلاب  ام  ریغ  رخآ  مّدقت  وهف  دوجولا  یلع  دوجولا  مّدقت  »

537 ًادحاو .» ًادوجو  ّالإ  ضیفی  ...یلاعت ال  بجاولا  »

538 هاوس .» امل  هّلع  هتاذ  نیع  وه  يذلا  هملعو  »

ملاعلا 538 هّلع  ّنأب  لاق  اهلولعمل  هّماتلا  هّلعلا  باجیإ  نم  ًاّدب  دجی  مل  نم  ضعب  »

540 هتاذب .» هاوس  ءیش  لکل  هتّیئدبم  هتردق  »

.نیع 540 یهو  هاوس  امل  هتیّلعو  داجیإلل  هتّیئدبم  یه  یلاعت  هتردق  ّنإ  »

540 ّیلیصفتلا .» فشکلا  نیع  یف  ًاّیلامجإ  ًاملع  یلاعت  هل  ّنإ  »
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ًاملع 540 هیلاعتملا  هتاذ  هبترم  یف  یلاعت  هل  مولعم  وهف  ءیش  نم  هاوس  امف  »

541 ّیلیصفتلا .» فشکلا  نیع  یف  ًاّیلامجإ  ًاملع  هدنع  مولعم  وهف  »

هتاذ 541 لامجإ  نع  هسّدقملا  هتاذ  نیع  یه  یتلا  هتافص  لیصافتب  فشکی  »

هرثک 541 ههج  هیلإ  بّرستی  هجو ال  ّلک  نم  ًاطیسب  ًادحاو  یلاعت  بجاولا  ناک  اّملو  »

اهسفنأب 542 اهنم  هدّرجملا  اهتادوجو  هبترم  یف  ًاّیروضح  ًاملع  هل  همولعم  یهف  »

هّیرایتخالا 544 لاعفألا  یّتح  تاذلاب  بجاولا  يوس  دوجوم  نکمم  ءیش  نم  امف  »

.ّلقتسملا 544 لعافلا  یلاعت  وهف  .هبو  هّلعلا  دوجول  وهو  ّالإ  لولعملل  مکح  «ال 

هنع 545 نونعملا  ثحبملا  وهو  دوجوم  نکمم  لکل  أدبم  یلاعت  بجاولا  نإ  »

ءاوس 545 يرخأ  هرابعبو  ًاضرع  وأ  ًارهوج  ناک  ءاوس  تاذلاب  بجاولا  يوس  ام  ّنإ  »

..بجاولل 545 هّصاخ  دوجولا  لعجو  داجیإلا  ّنأ  یلع  مئاق  ناهربلا  ّنأ  ...هعفدیو 

547 همدع .» اهمدع  نمو  لولعملا  دوجو  اهدوجو  نم  مزلی  هّماتلا  هّلعلا  ّنإ  »

547 اهلولعم .» دوجو  بجو  هدوجوم  هّماتلا  هّلعلا  تناک  اذإ  »

.ّکفنت 547 هّماتلا ال  هّلعلا  ّنأ  امک  هتّلع  دوجو  نع  هدوجو  ّکفنی  لولعملا ال  ّنإ  »

وأ 548 هطساو  الب  نکمم  دوجوم  لک  هیلإ  یهتنی  هّمات  هّلع  تاذلاب  بجاولا  ّنإ  »

..یف 549 ءیش  الو  ...اهدوجول  هّلع  هتاذ  نیع  وهو  ءایشألاب  ّیلیصفتلا  هملع  ّنإ  »

.لعفلا 549 یلإ  لعافلا  نم  ًاقوش  کلذ  بقعأ  ًاریخ  لعفلا  نوکب  ملعلا  ّمت  اذإ  »

دوجوم و 552 دشاب  راک  رد  یشنیرفآ  لعج و  هک  نیا  نودب  تاذ ، تهج  زا  تانئاک 

هاگن 552 نآ  ندوب  نیا  تروص و  لکش و  رظن  زا  لوا ] رداص   ] دوجو نیا  هب  هاگ  ره 

ملع و 553 راونا  تسا ، يراج  ار ، يرون  تالامک  قح ، ياطعا  رد  تیخنس )  ) هدعاق

ءامسا 553 تاقولخم  نیا  هک  نیا  نیع  رد  تسا ، نیعتم  ریغ  قلطم  هشیمه  ادخ  رون 
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دمحم 553  ] وا ...اه  تیدودحم  اه و  لکش  زا  رظن  عطق  اب  رمألا ، سفن  عقاو و  رد 

دوجو 554 .دراد  دوجو  رون  مه  ناطیش  .دشاب  یمن  كرش  هجو  چیه  هب  ملاع  رد 

.يرگید 554 دوجو  تردق و  ملع و  ادخ ، تردق  ملع و  تاذاحم  هب  لباقم و  رد  رگا 

دنریغ 555 هب  مئاق  .دنتسین  تاذلاب  مئاق  ...دنالظ  هریغ  ای  ربمغیپ  زا  معا  تانئاک 

.الصا 555 تسا ، هطبار  دوجو  یناکما ، دوجو  تانکمم ، دیوگ  یم  ...اردص  الم 

..سمش 555 رون  رد  .دشاب  دوجوم  يرگید  زیچ  هک  دش  دهاوخن  دوجو  تقیقح  رد 

دشاب 555 یم  هزعلا  ّبر  ترضح  صتخم  تاذ  .تسا  دنوادخ  تاذ  صتخم  تقیقح 

.ياه 556 تقیقح  ندرک  فشک  و  تسا ، تملظ  يرورض ، یهیدب و  تالوقعم  یمامت 

.علخ 556 دیرجت و  رد  رصحنم  هار  حابشا  هلظا و  ملاع  بلاطم  یقیقح  مهف  يارب 

.قیالع 556 زا  ندش  صالخ  قیالع ، زا  دیرجت  دهاوخ  یم  دیرجت  طقف  هار  نیا 

هک 557 دیوگب  وا  هب  دناوت  یمن  یسک  زگره  دراد ، يرایشوه  تسا و  لدتعم  ناسنا  ات 

.قادصم 557 موهفم  هن  و  دوجولا ، بجاو  موهفم  هن  دنتفای  ار  ادخ  دوخ  نیع 

ادخ 557 تاذ  هنک  تفرعم  باب  نتسب  ادخ و  تفرعم  ندوب  لاحم  هب  داقتعا  سپ 

.دیوگب 557 دناوتیمن  يزیچ  ناسنا  تسا و  یکاکدنا  یهلو و  وا  هدهاشم 

ریغ 557 يدحا  و  درادن ، دوجو  يزیچ  چیه  وا  زج  و  تسادخ ، طقف  راکشآ  رهاظ و  »

558 تسا .» راکشآ  رهاظ و  دوخ  تاذ  هب  ...یلاعت  يادخ  «و 

ادخ 558 هب  هدیقع  هن  دشاب  یم  تخانش  تفرعم و  يدیحوت ، ترطف  زا  دارم 

هب 558 یصاخ  هفیاط  يارب  ار  شسدقم  تاذ  زین  ملاع  نیا  رد  لاعتم  يادخ  »

.تسا 558 هللا "  " هب هللا " نافرع   " ...تخانش هلأسم  رد  رگید  یقیرط  »... 

یکرد 558 چیه  هب  و  تسین ، رَّوصتم  لوقعم و  زگره  ّقح  ترضح  هکنیا  هب  هجوت  اب 
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558 ُهوأَر " اونوُکَی  نأ  ریغ  نِم  هباتک  یف  هناحبس  مَهل  یّلَجَتَف  : " دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

هولج 559 دشاب ؛ یمن  ادخ  لّزنت  ای  رُّوطت  يانعم  هب  اج  نیا  رد  هولج  تسا  نشور 

.ّقح 559 ترضح  یّلجت  نادجو و  تفای و  نیا  دوخ  هک  تفگ  ناوت  یم  اج  نیا  رد 

ملو 562 ضرألا  نم  هالف  یف  دلو  ًالجر  ّنأ  ول  لوقی : مالکلا  لهأ  ضعب  تعمس  دق  »

.نوکی 562 ناک  فیک  ناک  ول  نأ  نکی  مل  امب  رابخإ  وهو  نکی  مل  ءیش  اذه  ّنإ  تلقف :

هّیرورض 563 هّیرطف  هللا  هفرعم  ّنأ  یلإ  بهذ  ءاملعلا  ضعب  ّنأ  خألا  اهّیأ  ملعاو  »

.یهو 563 ًاّینادجو ، اهلیلد  ناک  نإو  لالدتسالاب  هتباث  اّهنإف  یناثلا ، حیحصلاو 

.يرتشوش 565 یلع  دیس  اقآ  ...رتشوش  رد  شیپ  لاس  دص  کی  زا  زواجتم  دودح 

.یّلجت 566 وا  رب  دنا ؛ هدیسوب  ار  وا  نابل  دنا ؛ هتشاد  صاخ  يرظن  وا  هب  شترضح 

هفسالفلا 581 رئاسو  ّیبارافلا _  هفّرع  ام  بسح  مامإلا _  وه  لماکلا  فوسلیفلا 

.ریسفت 581 تقیقح  رد  نافرع  .دنرادن  ییادج  مه  زا  ناهرب  نافرع و  نآرق و 

..کمک 581 هب  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  یمالسا  فراعم  ءایحا  رد  مالسا  يافرع  شقن 

.رگیدکی 581 زا  ار  ناهرب  نافرع و  نآرق و  سپ...تسا  ماما  لماک  فوسلیف 

دیجم 582 باتک  زا  هک  تسا  یمالسا  فراعم  بعش  زا  یکی  نافرع  فوصت و  ملع 

.تسایلوا 582 ایبنا و  هقیرط  نامه  ...كولس  لها  هقیرط 

.حیجرت 582 دش  رکذ  هک  ییانعم  نیا  هب  فشک  لها  هفوصتم و  هقیرط  کش  نودب 

605 ص :
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: دلج تشپ 

! منادب دوخ  ياتمه  یب  اتکی و  راگدرورپ  ار  وا  هک  مبای  یمن  ار  سک  چیه 

! ار هراتس  هن  و  ار ، هام  هن  و  ار ، ران  هن  و  ار ، رون  هن 

! ار هفسلف  لها  موهوم  یهانتمان  دوجو  تقیقح  هن 

! ار نافرع  لها  دوهش  فشک  نیقلت و  رکذ و  ياه  تولخ  هتفای  هن  و 

! تسین نم  زج  مبای  دوخ  رد  هچ  نآ 

! نم نوچ  تسا  نم  كاردا  لوصو و  دوهش و  هطیح  رد  هچ  نآ  و 

! راگدیرفآ قلاخ و  هب  دنمزاین  و  دننم ، نوچ  همه 

؟ اه نآ  و  اه ؟ نیا  و  وت ؟ و  نم ؟ ياتمه  یب  اتکی و  راگدیرفآ  تسیک  سپ 

؟ وا ییاتکی  يراگدیرفآ و  يانعم  تسیچ  و 

، دناهرب ینافرع  یفسلف و  تامهوت  بادرگ  زا  ار  دنوادخ  تفرعم  هک  تسا  نآ  یپ  رد  هتشون  نیا 

.دنایامنب یحو  ناهرب و  بتکم  ینابم  ساسا  رب  ار  دیحوت  یقیقح  يانعم  و 

: هلآو هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر 

(. 29 دیحوت ،  ) .هَّنَْجلا اَّلِإ  ِدیِحْوَّتلِاب  ِْهیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ْنَم  ُءاَزَج  اَم  َلاَق : َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ 

.دوب دهاوخن  تشهب  زج  ما  هداد  شدیحوت  تمعن  هک  سک  نآ  شاداپ  دومرف : لج  زع و  دنوادخ 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

اوُمُِّعَنل ...اَهِمیِعَن َو  اَْینُّدلا َو  ِهاَیَْحلا  ِهَرْهَز  ْنِم  َءاَدْعَْألا  ِِهب  ُهَّللا  َعَّتَم  اَم  َیلِإ  ْمُهَُنیْعَأ  اوُّدَم  اَم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِهَفِْرعَم  ِلْضَف  ِیف  اَم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول 
(. 248  / 8 یفاک ،  ) .ِهَّللا ِءاَِیلْوَأ  َعَم  ِناَنِْجلا  ِتاَضْوَر  ِیف  ْلَزَی  َْمل  ْنَم  َذُّذَلَت  اَِهب  اوُذَّذَلَت  َّزَع َو  َّلَج َو  ِهَّللا  ِهَفِْرعَِمب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تـسا هداد  نانمـشد  هب  هک  ایند  یگدـنز  يابیرف  عاتم  هب  زگره  دـشاب ، اهچ  دـنوادخ  تفرعم  لضف  رد  هک  دنتـسناد  یم  ناـمدرم  رگا 
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: دلج تشپ 

! منادب دوخ  ياتمه  یب  اتکی و  راگدرورپ  ار  وا  هک  مبای  یمن  ار  سک  چیه 

! ار هراتس  هن  و  ار ، هام  هن  و  ار ، ران  هن  و  ار ، رون  هن 

! ار هفسلف  لها  موهوم  یهانتمان  دوجو  تقیقح  هن 

! ار نافرع  لها  دوهش  فشک  نیقلت و  رکذ و  ياه  تولخ  هتفای  هن  و 

! تسین نم  زج  مبای  دوخ  رد  هچ  نآ 

! نم نوچ  تسا  نم  كاردا  لوصو و  دوهش و  هطیح  رد  هچ  نآ  و 

! راگدیرفآ قلاخ و  هب  دنمزاین  و  دننم ، نوچ  همه 

؟ اه نآ  و  اه ؟ نیا  و  وت ؟ و  نم ؟ ياتمه  یب  اتکی و  راگدیرفآ  تسیک  سپ 

؟ وا ییاتکی  يراگدیرفآ و  يانعم  تسیچ  و 

، دناهرب ینافرع  یفسلف و  تامهوت  بادرگ  زا  ار  دنوادخ  تفرعم  هک  تسا  نآ  یپ  رد  هتشون  نیا 

.دنایامنب یحو  ناهرب و  بتکم  ینابم  ساسا  رب  ار  دیحوت  یقیقح  يانعم  و 

: هلآو هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر 

(. 29 دیحوت ،  ) .هَّنَْجلا اَّلِإ  ِدیِحْوَّتلِاب  ِْهیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ْنَم  ُءاَزَج  اَم  َلاَق : َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ 

.دوب دهاوخن  تشهب  زج  ما  هداد  شدیحوت  تمعن  هک  سک  نآ  شاداپ  دومرف : لج  زع و  دنوادخ 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

اوُمُِّعَنل ...اَهِمیِعَن َو  اَْینُّدلا َو  ِهاَیَْحلا  ِهَرْهَز  ْنِم  َءاَدْعَْألا  ِِهب  ُهَّللا  َعَّتَم  اَم  َیلِإ  ْمُهَُنیْعَأ  اوُّدَم  اَم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِهَفِْرعَم  ِلْضَف  ِیف  اَم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول 
(. 248  / 8 یفاک ،  ) .ِهَّللا ِءاَِیلْوَأ  َعَم  ِناَنِْجلا  ِتاَضْوَر  ِیف  ْلَزَی  َْمل  ْنَم  َذُّذَلَت  اَِهب  اوُذَّذَلَت  َّزَع َو  َّلَج َو  ِهَّللا  ِهَفِْرعَِمب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تـسا هداد  نانمـشد  هب  هک  ایند  یگدـنز  يابیرف  عاتم  هب  زگره  دـشاب ، اهچ  دـنوادخ  تفرعم  لضف  رد  هک  دنتـسناد  یم  ناـمدرم  رگا 
ياه غاب  رد  دبا  يارب  هک  یناسک  نانوچ  ادـخ ، يایلوا  اب  و  دـندش ؛ یم  معنتم  ّزع  ّلج و  يادـخ  تفرعم  هب  ...دـنتخادنا و  یمن  مشچ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 725 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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	وحدت و عینیت وجود خالق و مخلوق؛ و داخل دانستن وجود همه اشیاء در ذات خدا، و انکار خلقت و آفرینش الهی در دو کتاب مورد اشاره:
	خداوند مجموعه تمامی اشیاء است یا خالق فراتر از آنها؟!
	عالم، حاصل اراده و ایجاد باری است یا خود خدا؟!
	اعتقاد به شریک باری تعالی در دو کتاب مورد اشاره:
	نفی وجود خالق متعال در دو کتاب مورد اشاره:
	تحریف معنای حقیقی علت و معلول و خالق و مخلوق
	آیا خدا یعنی همه موجودات، و کلّ عالم هستی؟!
	آیا همه ممکنات، واجب الوجود و قدیم و مراتب و اجزای ذات خدایند؟!
	آیا خلق کردن و رزق دادن خداوند غیر اختیاری است؟!
	نفی حدوث حقیقی و مخلوقیت و ابتدا داشتن عالم در دو کتاب مورد اشاره:
	آیا ذات خدای تعالی شبیه یا هم سنخ خلق است؟!
	اعتقاد به آلهه و خدایان متعدد و ارباب انواع، و نسبت دادن خلقت و ربوبیت به غیر خدا
	تغیر و تطور ذات خداوند به اطوار و صورتهای مختلف:
	عجز و ناتوانی باری تعالی از خلق و آفرینش بیش از یک چیز:
	آیا اراده الهی صفت ذات خداوند و به معنای علم اوست یا صفت فعل او؟!
	آیا قدرت خدای تعالی به معنای مبدء بودن ذات او برای صدور اشیاء است؟!
	آیا ذات و علم خداوند تعالی دارای اجمال و تفصیل و حدوث است؟!
	آیا علم خداوند حصولی است؟!
	آیا ما مجبوریم یا مختار؟ و آیا هر فعلی فعل خداست؟ و آیا اعتقاد به اختیار عقیده شیعه
	آیا عقیده به قضا و قدر الهی ملازم با نفی اختیار، و اسناد افعال خلق به خداست؟!
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