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هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  هلیح 

: هدنسیون

يریحب باهولادبعدمحم 

: یپاچ رشان 

يوضر سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  10هلیح 

باتک 10تاصخشم 

10همدقم

11هراشا

بلاطم 15تسرهف 

مجرتم 19تشاددای 

فلؤم 33راتفگشیپ 

فلؤم 35همدقم 

دمآرد تسخن : 51شخب 

51هراشا

نآ ياه  هداهن  ربارب  هلیح و  یفرع  يوغل و  موهفم  لوا : 53لصف 

تغل رد  53هلیح 

لیمکت 59حیضوت و 

هلیح ياه  هداهن  61ربارب 

زیاج ریغ  زیاج و  هلیح  نییعت  رد  رایعم  مود : 67لصف 

هلیح ماکحا  ماسقا و  موس : 69لصف 

تسا ضقانترد  عرش  فادهااب  هک  ییاه  هلیح  مود : 77شخب 

77هراشا

تسا هدش  یهن  هلیح يا  نینچ  زا  نیقی  هب  هک  نیا  نایب  مارح و  هلیح  میسرت  لوا : 79لصف 

تسا ضقانت  رد  عرش  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح  تمرح  رب  نآرق  تلالد  مود : 82لصف 

82هراشا

نید عورف  لوصا و  رد  قافن  شهوکن   : 182

هبنش هلیح  ناتساد   : 291
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هلیح هلیسو  هب  رگیدکی  هب  درم  نز و  ندناسر  نایز  زا  یهن   : 3103

.تسا نآ  قادصم  هلیح  هک  نیا  و  یهلا ، دودح  زا  زواجت  تمرح   : 4110

ادخ تایآ  ندرک  دنخشیر  زا  یهن   : 5126

نایدوهی هدیهوکن  ياه  هلیح   : 6134

نآ نایاپ  رد  رفک  زور و  زاغآ  رد  نامیا  134فلا - 

كدنا ییاهب  هب  شیوخ  دنگوس  دنوادخ و  نامیپ  نتخورف  136ب - 

تاروت فیرحت  139ج - 

دنا هدرکن  هچنآ  يارب  یهاوخ  شیاتس  142د - 

هلیح کمک  هب  ناثراو  هب  ندناسر  نایز  زا  یهن   : 7145

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تفلاخم  زا  یهن   : 8155

رارض دجسم  ناتساد   : 9158

مالسلا هیلع  فسوی  ناردارب  هلیح  ناتساد   : 10170

170هراشا

مالسلا هیلع  فسوی  رکم  زا  ناردارب  171هزیگنا 

مالسلا هیلع  فسوی  ناردارب  هلیح  172هدیکچ 

دنتسین ربمایپ  مالسلا  هیلع  فسوی  177ناردارب 

زیزع نز  رهش و  نانز  هلیح   : 11181

غاب نابحاص  ناتساد   : 12192

هلیح کمک  هب  یشورف  مک  تمرح   : 13199

تسا ضقانت  رد  عرش  فادهااب  هک  ییاه  هلیح  تمرح  رب  تنس  تلالد  موس : 206لصف 

206هراشا

تسا صخش  تین  تاداع  تادابع و  رد  رایعم  هک  نیا   : 1207

عورشمان دنگوس  رد  گنرین   : 2217

نآ نتساک  ای  تاکز  طاقسا  يارب  هلیح  تمرح   : 3220

سلجم رایخ  طاقسا  يارب  هلیح   : 4235

هقباسم رد  هلیح  تمرح   : 5240
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یحراوج لاعفا  رد  تّین  ریثأت   : 6252

ظافلا هن  تسا ، ربتعم  كالم و  یناعم  اهنامیپ ، رد   : 7254

شَْجن هلیح  زا  یهن   : 8257

هیرصت هلیح  زا  یهن   : 9260

تسین ام  زا  دراد  اور  شغ  هک  ره   : 10271

هلیح کمک  هباهنآ  شورفایو  عتارم  ندرک  یصاصتخا  تمرح   : 11277

هنیع هلیح  زا  یهن   : 12282

مارح ندروخ  رد  دوهی  هلیح   : 13309

نآ مان  رییغت  اب  رمخ  ندرمش  لالح   : 14317

نارازگراک هب  هیده   : 15328

ابر ياج  هب  هدنهد  مارح  هب  هدنریگ  ماو  هیده   : 16334

تاکز ندناتسزاب  فده  هب  هلیح  تمرح   : 17343

هعفش طاقسا  يارب  هلیح  تمرح   : 18347

، دنک یمن  لالح  ار  مارح  لالح و  ار  مارح  مکاح  مکح   : 19357

هلیح کمک  هب  نوعاط  زا  رارف  تمرح   : 20373

نآ رب  هلیح  نز و  قوقح  نتفرگ  تسس  تمرح   : 21378

لسع هلیح   : 22379

لیلحت حاکن   : 23386

يزرو هیلح  رد  نایدوهی  اب  ندش  نوگمه  دروم  رد  تّما  هب  ربمایپ  رادشه   : 24415

هلیح تمرح  رب  هباحص  عامجا  مراهچ : 421لصف 

هلیح تمرح  رب  یعرش  لوصا  تلالد  مجنپ : 429لصف 

429هراشا

ناگدنب حلاصم  رب  تعیرش  يانب   : 1429

429هراشا

باتک رد  430فلا :

تنس 432ب - 
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داسف عیارذ  دس   : 2444

اهراک رد  تین  دصق و  رابتعا   : 3458

یفرع طرش  دننامه  یظفل  طرش  دقع و  نمض  طرش  دننامه  دقع  رب  مدقتم  طرش   : 4478

وا دوصقم  ضیقن  هب  راکدب  اب  دروخرب   : 5486

اهنآ ّدر  موزل  عراش و  دصق  اب  فلاخم  ياه  هلیح  تمرح  ندوب  یعطق  مشش : 498لصف 

اهنآ هب  خساپ  ههبش و  دنچ  متفه : 526لصف 

نایاوشیپ عضوم  هلیح و  زاوج  هب  اوتف  زاغآ  متشه : 549لصف 

549هراشا

هراب نیارد  ناملاع  عضوم  هلیح و  هراب  رد  یباتک  553لعج 

لیح باتک  زا  هفینحوبا  560يرازیب 

تعیرش اب  راگزاسان  ياه  هلیح  زا  فسویوبا  565يرازیب 

تعیرش هدننک  ضقن  ياه  هلیح  هب  نداد  اوتف  زا  نسح  نب  دمحم  566يرازیب 

تسیناور نایاوشیپ  هب  هلیح  نداد  569تبسن 

هلیح رد  يور  571هدایز 

تسین ضقانت  رد  تعیرش  دصاقم  اب  هک  ییاه  هلیح  موس : 578شخب 

578هراشا

اهنآ هلدا  نایب  زیاج و  ياه  هلیح  نییبت  فیرعت و  لوا : 580لصف 

درادن يراگزاسان  عرش  دصاقم  اب  هک  ییاه  هلیح  زاوج  رب  نآرق  تلالد  مود : 598لصف 

598هراشا

هدرم رهوش  ِنز  يراگتساوخ  رد  هیانک  زاوج   : 1598

نارفاک اب  يرهاظ  یتسود   : 2608

هلیح کمک  هب  مالسالاراد  هب  رفکلاراد  زا  ترجه   : 3611

نارفاک رب  یگریچ  يارب  تسکش  هب  رهاظت   : 4620

هانگیب زا  تمهت  عفد  قح و  ندرک  راکشآ  يارب  ندیزرو  هلیح   : 5628

شیوخ دزن  هب  نیماینب  ندروآ  يارب  مالسلا  هیلع  فسوی  هلیح   : 6643

مالسلاامهیلع فسوی  تخانش  يارب  بوقعی  هلیح   : 7657
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شا ینت  ردارب  نتشاد  هگن  يارب  مالسلا  هیلع  فسوی  هلیح   : 8668

رازآ زا  نتسج  ییاهر  يارب  هلیح  زاوج   : 9683

دنگوس زا  زیرگ  هار  مالسلا و  هیلع  بویا  ناتساد   : 10691

درادن يراگزاسان  عرشدصاقماب  هک  ییاه  هلیح  زاوج  رب  تنس  تلالد  موس : 713لصف 

713هراشا

هلیح کمک  هب  متس  زا  ییاهر   : 3725

تسا يراسمرش  هیام  هچنآ  ندناشوپ  يارب  هلیح   : 4726

غورد اب  گنرین   : 5729

ناملسم کی  زا  رازآ  ندرک  رود  يارب  هیانک  تیعورشم   : 6738

ادخ نید  زا  عافد  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  هیانک   : 7741

گنج رد  گنرین   : 8746

هریرب ندیرخ  يارب  هشیاع  هلیح   : 9762

هلیح کمک  هب  ملاظم  رد  صاصق   : 10765

لام کمک  هب  مالسا  هب  مدرم  بذج   : 11774

درادن يراگزاسان  عراش  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح  ربارب  رد  فلس  راتسیا  مراهچ : 783لصف 

عراش فادها  تخانش  هار  مجنپ : 802لصف 

817همانباتک

زکرم 828هرابرد 
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هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  هلیح 

باتک تاصخشم 

باهولادبعدمحم يریحب ، هسانشرس : 

يرباص نیسح  همجرت  يریحب ؛ باهولادبعدمحم  هقف / هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  هلیح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1376 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 

ص 556 يرهاظ :  تاصخشم 

 ... ثیداحالا تایالا و  نم  اهیف  دروام  حرش  هیمالسالا و  هعیرش  یف  لیحلا  یلصا : ناونع  تشاددای : 

(. راشتنا زا  شیپ  یسیونتسرهف   ) اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

ISBN 964-444-076-5: لایر  11500 1376 ؛ لوا : پاچ  تشاددای : 

همانباتک تشاددای : 

( هقف  ) لیح عوضوم : 

مجرتم - ، 1345 نیسح ، يرباص ، هدوزفا :  هسانش 

یمالسا ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 

BP198/ب 3ح 9041 1376 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/3785 ییوید :  يدنب  هدر 

م 6271-76 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

َنوُرُکْمَی َِنیذَّلا  َو  ُهُعَفْرَی ، ُِحلاّصلا  ُلَمَْعلا  ُبِّیَّطلا َو  ُِملَکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلإ 

رُوبَی َوُه  َِکئلوا  ُرْکَم  َو  ٌدیِدَش ، ٌباَذَع  ْمَُهل  ِتَائِّیَّسلا 

یم يراـکهبت  هلیح و  هب  هک  یناـسک  .درب  یم  ـالاب  ار  نآ  هک  تسا  کـین  رادرک  دور و  یم  ـالاب  وا  يوـس  هب  كاـپ  هدـیقع  نـخس و 
.دنام یم  لصاح  یب  زین  ناشرکم  تسا و  كاندرد  یباذع  ار  نانآ  دنزادرپ 
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(10 رطاف /  )

يََونَام ٍءِْرما  ِّلُِکل  َامَّنإ  َو  ِتاَّیَّنلِاب ، ُلَامْعألا  اَمَّنإ 

.تسا هدرک  تین  دوخ  هچنآ  تسا  سک  ره  يارب  و  تساهتین ، هب  اه  هدرک 

( يوبن ثیدح  )

(( موس 13/2/76 پاچ  هدامآ  )

ص:1

هراشا
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بلاطم تسرهف 

مجرتم 9 تشاددای 

19 فلؤم راتفگشیپ 

فلؤم 21 همدقم 

تسخن شخب 

دمآ رد 

نآ 33 ياه  هداهن  ربارب  هلیح و  یفرع  يوغل و  موهفم  لوا : لصف 

هلیح 39 ياه  هداهن  ربارب  لیمکت 38  حیضوت و  تغل 33  رد  هلیح 

زیاج 43 ریغ  زیاج و  هلیح  نییعت  رد  رایعم  مود :  لصف 

هلیح 45 ماکحا  ماسقا و  موس :  لصف 

مود شخب 

تسا ضقانت  رد  عرش  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح 

53 مارح و ...  هلیح  میسرت  لوا :  لصف 

ص:5
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تسا 56 ضقانت  رد  عرش  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح  تمرح  رب  نآرق  تلالد  مود :  لصف 

هلیسو هب  رگیدکی  هب  درم  نز و  ندناسر  نایز  زا  یهن  هبنش 68 3 -  هلیح  ناتساد  نید 56 2 -  عورف  لوصا و  رد  قافن  شهوکن   - 1
هدیهوکن ياه  هلیح   - 6 90 ادخ تایآ  ندرک  دنخشیر  زا  یهن  یهلا 78 5 -  دودحزا  زواجت  تمرح  هلیح 72 4 - 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تفلاخم  زا  یهن  هلیح 102 8 -  کمک  هب  ناثراو  هب  ندناسر  نایز  زا  یهن  نایدوهی 96 7 - 

تسا 142 ضقانت  رد  عرش  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح  تمرح  رب  تنس  تلالد  موس :  لصف 

يارب هلیح  تـمرح  عورـشمان 150 3 -  دـنگوس  رد  گنرین  تسا 143 2 -  صخـش  تین  تاداـع  تاداـبع و  رد  راـیعم  هک  نیا   - 1
رد تین  ریثأت  هقباـسم 166 6 -  رد  هلیح  تمرح  سلجم 161 5 -  رایخ  طاقـسا  يارب  هلیح  نآ 152 4 -  نتساک  ای  تاکز  طاقـسا 

هن تسا  ربتعم  كالم و  یناعم  اهنامیپ  رد  یحراوج 174 7 -  لاعفا 

تمرح - 11 186 تـسین اـم  زا  دراد  اور  شغ  هکره  هیرـصت 179 10 -  هلیحزا  یهن  شجن 177 9 -  هـلیح  زا  یهن  ظافلا 175 8 - 
ندروخ رد  دوهی  هلیح  هنیع 195 13 -  هلیح  زا  یهن   - 12 191 هلیح کمک  هب  اهنآ  شورف  ای  عتارم و  ندرک  یصاصتخا 

نارازگراک هب  هیده  نآ 218 15 -  مان  رییغت  اب  رمخ  ندرمش  لالح  مارح 213 14 - 

هلیح تمرح  تاکز 237 18 -  ندناتسزاب  فده  هب  هلیح  تمرح  ابر 230 17 -  ياج  هب  هدنهد  ماو  هب  هدنریگ  ماو  هیده   - 16 225
کمک هب  نوعاـط  زا  رارف  تمرح  - 20 246 دنک یمن  مارح  ار  لالح  لـالح و  ار  مارح  مکاـح  مکح  هعفش 239 19 -  طاقسا  يارب 
رادشه لیلحت 265 24 -  حاکن  لسع 261 23 -  هلیح  نآ 260 22 -  رب  هلیح  نز و  قوقح  نتفرگ  تسـس  تمرح  هلیح 256 21 - 

رد تما  هب  ربمایپ 

يزرو 284 هلیح  رد  نایدوهی  اب  ندش  نوگمه  دروم 

هلیح 289 تمرح  رب  هباحص  عامجا  مراهچ :  لصف 

هلیح 295 تمرح  رب  یعرش  لوصا  تلالد  مجنپ :  لصف 

ص:6
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دقع رب  مدقتم  طرش  اهراک 315 4 -  رد  تین  دصق و  رابتعا  داسف 306 3 -  عیارذ  دس  ناگدنب 295 2 -  حلاصم  رب  تعیرش  يانب  - 1
وا 334 دوصقم  ضیقن  هب  راکدب  اب  دروخرب  یفرع 327 5 -  طرش  دننامه  یظفل  طرش  دقع و  نمض  طرش  دننامه 

...عراش 342 دصق  اب  فلاخم  ياه  هلیح  تمرح  ندوب  یعطق  مشش :  لصف 

اهنآ 359 هب  خساپ  ههبش و  دنچ  متفه :  لصف 

نایاوشیپ 373 عضوم  هلیح و  زاوج  هب  اوتف  زاغآ  متشه :  لصف 

ياـه هلیح  زا  فسویوبا  يزاریب  لیح 380  باـتکزا  هفینحوبا  يرازیب  هراب 376  نیارد  ناملاع  عضوم  هلیح و  هراـبرد  یباـتک  لـعج 
تعیرش 383 اب  راگزاسان 

هدایز تسین 386  اور  نایاوشیپ  هب  هلیح  نداد  تبـسن  تعیرـش 384  هدننک  ضقن  ياه  هلیح  هب  نداد  اوتف  زا  نسح  نب  دـمحم  يرازیب 
هلیح 388 رد  يور 

موس شخب 

تسین ضقانت  رد  تعیرش  دصاقم  اب  هک  ییاه  هلیح 

اهنآ 395 هلدا  نایب  زیاج و  ياه  هلیح  نییبت  فیرعت و  لوا :  لصف 

درادن 407 يراگزاسان  عرش  دصاقم  اب  هک  ییاه  هلیح  زاوج  رب  نآرق  تلالد  مود :  لصف 

هب مالسالاراد  هب  رفکلاراد  زا  ترجه  - 3 414 نارفاک اب  يرهاظ  یتسود  هدرمرهوش 407 2 -  نز  يراگتـساوخ  رد  هیانک  زاوج   - 1
426 ...قح ندرک  راکشآ  يارب  ندیزرو  هلیح  نارفاکرب 421 5 -  یگریچ  يارب  تسکش  هب  رهاظت  هلیح 416 4 -  کمک 

مالسلاامهیلع 444 فسوی  تخانش  يارب  بوقعی  هلیح  شیوخ 436 7 -  دزن  هب  نیماینب  ندروآ  يارب  مالـسلا  هیلع  فسوی  هلیح   - 6
 - رازآ 458 10 زا  نتسج  ییاهر  يارب  هلیح  زاوج  شا 450 9 -  ینت  رادرب  نتشاد  هگن  ياربمالسلا  هیلع  فسوی  هلیح   - 8

464 دنگوس زا  زیرگ  هار  مالسلا و  هیلع  بویا  ناتساد 

ص:7
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درادن 477 يراگزاسان  عرش  دصاقم  اب  هک  ییاه  هلیح  زاوج  رب  تنس  تلالد  موس :  لصف 

کمک هب  متس  زا  ییاهر  هلیح 480 3 -  کمک  هب  قوقح  فشک  هیانک 477 2 -  هلیسو  هب  صاصق  زا  نتـشذگ  رد  تساوخرد   - 1
رود يارب  هیانک  تیعورـشم  غورد 488 6 -  اب  گـنرین  تسا 486 5 -  يراسمرـش  هیاـم  هچنآ  ندـناشوپ  يارب  هلیح  هلیح 485 4 - 
هلیح گنج 501 9 - رد  گـنرین  ادـخ 497 8 -  نید  زا  عافد  ردمالـسلا  هیلع  میهاربا  هیانک  ناملـسم 495 7 -  کی  زا  رازآ  ندرک 

لام 523 کمک  هب  مالسا  هب  مدرم  بذج  هلیح 516 11 -  کمک  هب  ملاظم  رد  صاصق  هریرب 513 10 -  ندیرخ  يارب  هشیاع 

درادن 530 يراگزاسان  عرش  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح  ربارب  رد  فلس  راتسیا  مراهچ :  لصف 

عراش 542 فادها  تخانش  هار  مجنپ :  لصف 

 : همانباتک

 : هیامن

ص:8
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مجرتم تشاددای 

هک تسا  نآ  زین  نخس  نیا  لیلد  .تسا  هدش  عضو  ناگدنب  هدنیآ  لاح و  حلاصم  يارب  ینامـسآ  ياهنییآ  رگید  دننامه  مالـسا  نییآ 
مکح هب  لوا  ضرف  .صخـشم  هفـسلف  کی  ياراد  رادـفده و  ای  دـشاب و  هدوهیب  ثبع و  تسیاب  یم  ای  یهقف  ماکحا  تعیرـش و  عضو 

یم مود  ضرف  اهنت  نیا  ربانب  تسا و  لطاب  تسا  هتـساریپ  هّزنم و  شماـکحا  رد  یگدوهیب  ثبع و  زا  دـنوادخ  دـیوگ  یم  هک  يا  هلدا 
.دنا هدش  عضو  ناگدنب  حلاصم  يارب  عرش  ماکحا  هک  نیا  نآ  دنام و 

ندیسر ياربمالسلا  مهیلع  هعیش  ناماما  رابخا  هریـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  رد  يا  هعلاطم  كدنا 
.دنک یم  بیقعت  ار  نیعم  یفده  هکلب  تسین ، هفازگ  هدوهیب و  عرش  ماکحا  هک  دنک  یم  هدنسب  تقیقح  نیا  هب 

باـتک ره  يوس  رگید  زا  و  تسا ، نیمه  زین  نیوـکت  باـتک  یگژیو  هکلب  تسا ، مالـسا  یعیرـشت  ماـظن  یگژیو  طـقف  هن  يدـنمفده 
.دشاب رادروخرب  یگژیو  نیا  زا  هک  دیاب  زین  ینینقت  عیرشت و 

نیا طرـش  هن و  ای  داد  میمعت  ار  لـیلعت  نیا  ناوت  یم  اـیآ  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  ثیدـح -  نآرق و  رد  يرایـسب  لَّلعم  ماـکحا  دوجو 
عطق و ثحابم  رد  نادهتجم  مالک  يواطم  زا  هک  نانوچ  .تسا  دسافم  حلاصم و  زا  ماکحا  تیعبت  نشور  هاوگ  دوخ  تسیچ -  میمعت 

عبات ماکحا  زین  هعیـش  نییلوصا  هاگدـید  زا  دـیآ ، یم  رب  هیلقع  تالقتـسم  ریغ  ای  تالقتـسم  لقع و  ثحب  نینچمه  تاراـما و  راـبتعا 
نیا لمع  رد  یظفل  راکنا  همه  مغر  هب  مه  نییرابخا  دـیاش  تسین و  یفالتخا  نییلوصا  نایم  هتکن  نیا  رد  .دنتـسه  دـسافم  حـلاصم و 
لقع ییاناوت  دریگ  یم  رارق  فالتخا  عازن و  لحم  نایم  نیا  رد  هچنآ  .دنشاب  هتفریذپ  تسه  یتحلـصم  عرـش  ماکحا  رد  هک  ار  تیلک 

.تسا عرـش  لقع و  نایم  همزالم  توبث  هب  مکح  ای  فشک  نیا  تیجح  ای  رابتعا  اـه و  هدـسفم  اهتحلـصم و  اـهکالم و  نیا  فشک  رد 
زین نییرابخا و  هک  نیا  نایب  زا  سپ  ینیئان 

ص:9
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: دیوگ یم  دزیخ و  یم  رب  لقع  مکح  عرش و  مکح  نایم  همزالم  زا  عافد  هب  دنا  هتخادرپ  همزالم  راکنا  هب  نییلوصا  زا  یخرب 

يارب یهار  لقع  هلیـسو  هب  دسافم  حلاصم و  نیا  كاردا  هب  فارتعا  زا  سپ  دسافم و  حـلاصم و  زا  ماکحا  تیعبت  هب  فارتعا  زا  سپ  »
(1) «. دنام یمن  همزالم  عنم 

: دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  ومه 

یم تیعبت  دراد  دوجو  اهنآ  تاقلعتم  رد  هک  يدـسافم  حـلاصم و  زا  ماـکحا  هک  درادـن  دوجو  تقیقح  نیا  راـکنا  يارب  یهار  چـیه  »
ياهطانم للع و  دسافم  حلاصم و  نیمه  تسا و  هتفهن  يدـسافم  حـلاصم و  عراش  یهن  رما و  زا  رظن  فرـص  ناسنا  لاعفا  رد  دـننک و 

(2) «. دنتسه ماکحا 

يارب .دـیآ  یم  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  زین  هعیـش  هقف  رد  هک  تسا  يزیچ  مکح  تمکح  ای  ماکحا و  ياهطانم  ای  ماکحا  لـلع  زا  ثحب 
یم ابر  میرحت  تلع  هب  دوش  یم  حرطم  ابر  زا  زیرگ  ياـه  هلیح  زا  نخـس  هک  اـجنآ  عیبلا ، باـتک  رد  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  هنومن 

ندروآ زا  سپ  ماما  .دهد  یم  رارق  یـضرق  يابر  زا  زیرگ  ياه  هلیح  ندوب  رثا  یب  هب  مکح  رب  يا  همدـقم  ار  یبای  تلع  نیا  دزادرپ و 
: دیوگ یم   (3)« َنوُمَلُْظت َنوُِملْظَت َو ال  ْمُِکلاْومَا ال  ُسو�وُر  ْمُکَلَف  ُْمْتُبت  ْنِاَو   » هیآ

، هیآ رهاظ  تلالد  هب  نیارباـنب  .دـنک  مکح  نآ  تمرح  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هدرک  باـجیا  اـبر  داـسف  ملظ و  نیمه  هک  تسا  نشور  »
.تسا تمرح  تمکح  ای  تلع  ملظ  ملظ و  لولعم  تمرح 

دنوادخ هک  تسا  ییهن  ابر ، تمرح  تلع  تشون : نینچ  يو  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدمآ  زین  نانـس  نب  دمحم  تیاور  رد 
مهرد نمث  درخب  مهرد  ود  هب  ار  مهرد  کـی  ناـسنا  یتـقو  هچ  دراد ؛ دوجو  نآ  رد  هک  تسا  یلاوما  یهاـبت  نینچمه  هدرک و  نآ  زا 

، لاوما نتفر  نایم  زا  يراکوکین ، نتفر  نایم  زا  زین  هیـسن  رد  ابر  تمرح  تلع  ...تسا  لطاب  رگید  مهرد  نآ  تسا و  مهرد  کی  اـهنت 
.تسه نآ  رد  هک  تسا  یلاوما  یهابت  ملظ و  داسف و  نینچمه  مدرم و  يوس  زا  ضرق  نداهناو  دوس ، هب  مدرم  تبغر 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیسرپمالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  میرحت  تلع  هرابرد  هک  تسا  مکح  نب  ماشه  هحیحص  رد  نینچمه 

مارح ار  ابر  دنوادخ  سپ  .دنداهن  یماو  دنراد  زاین  نادب  هک  ار  ییاهراک  دتسو و  داد  مدرم  دوب  لالح  ابر  رگا  »

ص:10

ج 3، یمالـسا ، رـشنلا  هسـسوم  مق ، ینیئان ، نیـسح  دمحم  هللا  هیآ  تاریرقت  لوصا  دئاوف  یلع ، دـمحم  یناسارخ ، یمظاک  .ك.ر  - 1
ص 62.

ج 3، یمالـسا ، رـشنلا  هسـسوم  مق ، ینیئان ، نیـسح  دمحم  هللا  هیآ  تاریرقت  لوصا  دئاوف  یلع ، دمحم  یناسارخ ، یمظاک  .ك.ر : - 2
ص 59.

.دوش یم  متس  امش  هب  هن  دینک و  یم  متس  هن  تسامش ، دوخ  نآ  زا  ناتیاه  هیامرس  دینک  هبوت  رگا   : 279 هرقب / - 3
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(1)« .دنارب دتسوداد  تراجت و  هب  لالح و  يوس  هب  دنازیرگب و  مارح  زا  ار  مدرم  ات  درک 

یم رب  اـهنآ  زا  يا  هراـپ  هب  باـتک  نیا  رد  زین  امـش  تسا و  هدـنکارپ  هقف  ياـج  ياـج  رد  هک  تسد  نیا  زا  ییاـه  هنوـمن  يور  ره  هـب 
قیاقح زا  زین  نیا  هک  نانوچ  تسا ، عیرـشت  باب  تایلوا  زا  هقف » هفـسلف   » ای عیرـشت » فدـه   » هلأسم هک  دراد  نیا  زا  تیاـکح  دـیروخ 

نیا هب  ندیـسر  يارب  دنک و  یم  بیقعت  ار  نیعم  یفده  هک  تسا  نآ  لماکتم  یقوقح  ماظن  هک  تسا  یقوقح  ياهماظن  هرابرد  نشور 
.دراد نشور  یلوصا  دعاوق و  فده 

.تسا نآ  رد  ینوگمهان  دوبن  یلخاد و  ضقانت  مدـع  تسرد ، ینوناق  یقوقح و  ماظن  کـی  ياـهیگژیو  رگید  زا  یکی  نیا ، رب  نوزفا 
هجوت دروم  تعیرش  نتم  رد  هک  تسا  یتقیقح  هکلب  دنشاب ، هدیسر  نادب  رـضاح  رـصع  رد  نانادقوقح  هک  تسا  هزات  يا  هتکن  هن  نیا 

، تسا هدماین  ادخ  دزن  زا  نآرق  دـنا  هتفگ  هک  دزیخ  یم  رب  نارفاک  ههبـش  نیا  ییوگخـساپ  هب  هک  اجنآ  میرک  نآرق  .تسا  هتفرگ  رارق 
ینوگمهان راتفرگ  دیابن  تسا  دنوادخ  بناج  زا  هچنآ  ینعی  »(2) ؛ ًاریثَک ًافالِتْخا  هیف  اوُدَجََول  ِهّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  : » دـیامرف یم 

.دشاب ییوگ  ضقانت  و 

: دیامرف یم  نینچ  دنک  یم  شهوکن  ار  نداد  اوتف  ماقم  رد  ناسک  زا  یخرب  ییوگ  ضقانت  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نان�ومریما 

سپـس .دـهد  یم  مکح  شیوـخ  يأر  هب  نآ  رد  يو  دوـش و  یم  هدرب  ناـنآ  زا  یکی  دزن  يا  هلأـسم  دـنوادخ  ماـکحا  زا  یمکح  رد  »
.دهد یم  کی  نآ  مکح  فالخ  رب  یمکح  زین  وا  دوش و  یم  هدرب  يرگید  دزن  هلأسم  نامه 

هک نآ  اب  دـنک ، یم  بیوصت  ار  اهنآ  همه  يأر  وا  دـنیآ و  یم  درگ  تسا  هتـشامگ  تواضق  هب  ار  نانآ  هک  یماما  دزن  نایـضاق  هاگنآ 
نامرف وا  زا  تسا و  هداد  نامرف  فالتخا  هب  ار  نانآ  دنوادخ  ایآ  تسا .  یکی  ناشباتک  تسا ، یکی  ناشربمایپ  تسا ، یکی  ناشیادـخ 

زا نآ  ندرک  لیمکت  رد  هداتـسرف و  ورف  صقان  ینید  دنوادخ  ای  دنا ؟ هدرک  وا  ینامرفان  تسا و  هتـشادزاب  نیا  زا  ار  نانآ  ای  دنا ؟ هدرب 
ینید دنوادخ  هک  نآ  ای  دریذپب ؟ زین  وا  دنیوگب و  هک  دـنراد  قح  دـنیادخ و  ناکیرـش  نانآ  هک  نآ  ای  تسا ؟ هتـساوخ  کمک  ناشیا 

و میتشاذگن .) ورف  چیه  باتک  نیا  رد  ام  : ) دیامرف یم  دوخ  دنوادخ  تسا ؟ هدرک  یهاتوک  نآ  ندـناسر  رد  لوسر  هداتـسرف و  لماک 
دنک یم  قیدصت  ار  رگید  ءزج  باتک  ءزج  ره  هک  تسا  هدروآ  دوخ  دنوادخ  تسا و  زیچ  ره  نایبت  باتک  نیا  رد 

(3) «. تسین نآ  رد  یفالتخا  و 

ص:11

ص 406 و 407. ج 2 ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسوم  مق ، عیبلا ، باتک  هللا ، حور  ینیمخ ، .ك.ر : - 1
.دنتفای یم  رایسب  فالتخا  نآ  رد  دوب  ادخ  ریغ  بناج  زا  رگا   : 82 ءاسن / - 2

هبطخ 18. حلاص ، یحبص  همدقم  اب  ، هغالبلا جهن  نسح ، نب  دمحم  نسحلاوبا  یضردیس ، .ك.ر : - 3
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زا ناوت  یم  هن  دـشاب و  نوگمهان  دوخ  نورد  رد  دـناوت  یم  هن  مالـسا  یهلا  نییآ  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نخـس  نیا  یمومع  قاـیس 
رـضاح تشاددای  باـتک و  عوضوم  هریاد  زا  نوریب  ریخا  شخب  نیا  هتبلا  و  تشاد -  لوصا  هب  یکتم  ریغ  ضقاـنتم و  ياهتـشادرب  نآ 

.تسا

هقف رد  تسین و  مالسا  تعیرش  رد  هک  تسا  یصقن  مکح  رد  ضقانت  عیرشت و  رد  ضراعت  يور  ره  هب 

لالدتسا عیرشت  رد  ضراعت  ییوگ و  ضقانت  مازلتسا  هب  زین  ناهیقف  و  تسه ، يرظن  هتکن  نیا  هب  زین 

هب اـه  هلیح  هنوگ  نیا  یفن  يارب  یـضرق  ياـبر  زا  رارف  ياـه  هلیح  هلأـسم  ناـمه  رد  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  هنومن  يارب  .دـنا  هدرک 
: دروآ یم  نینچ  دنک و  یم  لالدتسا  عراش  يوس  زا  ییوگ  ضقانت  مازلتسا 

، ناتـسب ناونع  نداد  رییغت  اب  هلیح و  کمک  هب  ار  هدایز  دوش  هتفگ  هاـگنآ  تسا و  ملظ  اـبر  ناونع  هب  هداـیز  ندناتـس  دوش  هتفگ  رگا  »
یلص ادخ  لوسر  تسا و  مارح  رمخ  برـش  دیوگب : یـسک  هک  نآ  ریظن  دید ، دهاوخ  نخـس  نیا  رد  ار  ییوگ  ضقانت  یفانت و  فرع 
سپس تسا ، یگدننک  تسم  يروآداسف و  هطساو  هب  برـش  تمرح  نیا  دیوگب  هاگنآ  و  هدرک ...  نعل  ار  رمخ  براش  هلآ  هیلع و  هللا 

لوسپک رد  ار  بارش  درادن  یلاکشا  هتبلا  دیوگب 

ییوگ ضقانت  کی  نیا  دیروخب ، برش  ياج  هب  ار  نآ  تسا  بترتم  نآ  رب  جیاتن  نامه  هک  یلاح  رد  دنزیرب و 

مارح لکا  اما  تسا  مارح  برش  دوش  هتفگ  تسین  حیحص  هچ ، دش ؛ دهاوخ  هدرمش  مکح  رد  يروآ  یفانت  و 

مارح رفاـک  هب  نآرق  شورف  دوـش : هتفگ  تسین  تسرد  نینچمه  .تسا  مکح  تمکح  دـییوگ  یم  مکح  تلع  ار  نآ  هچنآ  و  تسین ،
حیحـص ایآ  .درادـن  یلاکـشا  نآرق  ندرک  هبه  دوش  هتفگ  هاگنآ  و  دریگن ، رارق  رفاـک  هطلـس  رد  نآرق  هک  تسا  نآ  زین  تلع  تسا و 

؟ تسا مکح  تمکح  هکلب  تسین ، یقیقح  تلع  تلع  تسین و  عیب  هبه  تسا و  مارح  عیب  دوش  هتفگ  تسا 

نیا زا  زین  رابخا  هدیمان و  ملظ  ار  ابر  یلاعت  دنوادخ  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  زین  ام  ثحب  دروم  هلأسم 

هک هدیسر  هراب  نیا  رد  دنچ  يرابخا  سپس  .تسا  نالف  نالف و  زین  میرحت  تلع  هک  دیوگ  یم  نخس 

زین ندروخ  زا  عون  نیا  رب  یتوافت  چیه  نودب  ًانیع و  دـسافم  هک  یلاح  رد  درادـن ، لاکـشا  هلیح  کمک  هب  یتدایز  ای  ابر  نیا  ندروخ 
، نوناق رد  ضقانت  لعج و  رد  ینوگمهان  زج  يزیچ  نینچ  ایآ  .دوش  یم  بترتم 

دوش یم  بترتم  يراک  نینچ  رب  هک  يدسافم  همه  اب  تفریذپ  ناوت  یم  ایآ  و  تسا ؟ راتفگ  نتم  رد  هکلب 

(1) »؟ دنا هداد  یم  ماجنا  هلیح  کمک  هب  ار  راک  نیا  مالسلا  مهیلع  همئا 

ار یلخاد  ضقانت  مدع  زین  يرادفده و  يدنمفده و  ینعی  مالسا  ینوناق  ماظن  یگژیو  ود  نیا  رگا 
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.تفای میهاوخ  هجوت  عیرشت » هقف و  هفسلف   » ای نوناق » حور   » مان هب  يرادیدپ  هب  مینک  ظاحل 

هیاس نآ  يازجا  اهشخب و  همه  رب  حور  نیا  دشاب و  هتشاد  یحور  دیاب  ای  دناوت  یم  ینوناق  ره  ایآ 

ص:12

ص 415 و 416. ج 2 ، عیبلا ، باتک  .ك.ر : - 1
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نآ ای  دنک  يراگزاسان  ینوگمهان و  حور »  » نیا اب  هک  دشاب  هتـشاد  ییاهـشخب  ای  اهدنب  دوخ  نورد  رد  دـناوت  یم  نوناق  ایآ  درتسگ ؟
شخب نآ  فیلکت  دنک  یم  ضقن  ار  نوناق  نآ  فده  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يا  هدام  ای  یـشخب  نوناق  رد  رگا  دنک ؟ ضقن  یلکب  ار 

؟ تسیچ هدام  ای 

رضاح باتک 

زا نتـسج  هرهب  اب  ای  یظفل  یلیلد  رهاظ  مومع  ای  قالطا  هب  لسوت  اب  ناوت  یم  اـیآ  هک  دـهد  یم  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  رـضاح  باـتک 
؟ دشاب راگزاسان  تعیرش  حور  اب  هک  درک  يراک  هلأسم ، کی  رد  عرش  توکس 

لومـش ناوت  یم  ایآ  تسا ، مدرم  نایم  رد  تسرد  دتـس  وداد  جاور  نآ  رب  رظان  تاررقم  عیب و  دـقع  عیرـشت  هفـسلف  هک  میریذـپب  رگا 
؟ دنک یم  ضقن  ار  فده  نیا  هک  تفریذپ  ار  يا  هرصبت  ای  هدام  رب  عیب  یعرش  نیناوق 

، تسا تسرد  بسک  راک و  حیحـص و  رازاب  يوس  هب  مدرم  ندنار  يروخمارح و  ياه  هنیمز  یفن  ابر  میرحت  هفـسلف  هک  میریذپب  رگا 
ار هفـسلف  نیا  هک  تفریذپ  ییاه  هرـصبت  رب  ار  نآ  دـننامه  هراجا و  عیب و  دوقع  نیناوق  ای  ابر  عنم  رب  رظان  نیناوق  لومـش  ناوت  یم  ایآ 

؟ دنک یم  ضقن 

رد هک  تسا  یقوقح  زا  ناتسدیهت  ندش  رادروخرب  تاکز  تاررقم  عیرشت  زا  فده  هک  میریذپب  رگا 

اهنآ زا  همه  دـشاب  اـنب  رگا  هک  تفریذـپ  تاررقم  نیا  رد  ار  ییاـه  هرـصبت  اهدـنب و  دوجو  ناوـت  یم  اـیآ  دـنراد  نادـنمتورث  ییاراد 
؟ یهد تاکز  هن  دنام و  یم  ياج  رب  یتاکز  هن  دننک  هدافتسا -  ءوس  ریبعت  رگید  هب  و  هدافتسا - 

ای تساه  هرـصبت  اهدنب و  عون  نیا  زا  دراد  جاور  مدرم  نایم  رد  زین  هزورما  هدمآ و  هلیح »  » مان هب  یعرـش  نوتم  زا  یخرب  رد  هچنآ  ایآ 
؟ رگید یعون  یخرب  دنعون و  نیا  زا  یخرب  اه  هلیح  نیا  نایم  رد  هک  نآ 

هلیح ناوت  یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ رد  توافت  نیا  و  تسه ؟ یتوافت  عون  ود  نیا  ناـیم  اـیآ  میریذـپب  خـساپ  ناونع  هب  ار  ریخا  نیا  رگا 
؟ تخانش زاب  راگزاسان  هلیح  زا  ار  هقف  هفسلف  اب  راگزاس 

.دهد یم  خساپ  نادب  رضاح  باتک  رد  فلؤم  هک  تسا  يزیچ  نیا 

؟ تخانش ناوت  یم  هنوگچ  ار  هقف » هفسلف   » نآ و  تعیرش » حور   » نآ هک  تسا  نیا  دنام  یم  ثحب  دنمزاین  نایم  نیا  رد  هچنآ  هتبلا 

زین نآ  لیلد  تسا و  هعیش  هقف  زا  رتولج  ینس  هقف  عبانم -  رد  بوتکم  یمسر و  تاراهظا  دح  رد  مک  تسد  و  هلوقم -  نیا  رد  ًارهاظ 
.تسا عئارذ  حتف  دس و  هلسرم و  حلاصم  سایق و  نوچ  یعبانم  رب  اکتا  یلقع و  ثحابم  رتشیب  جاور 

نیا رب  مجرتم  هدش و  حرطم  فلتخم  ياهتبسانم  رد  هعیش  هقف  لوصا  رد  نآ  هاگیاج  لقع و  ثحب 

ص:13

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


هقف لوصا و  هزوح  ود  رد  هعیـش  ًالمع  دوش ، یم  هدـید  لوصا  ای  هقف  رد  لقع  یفن  رد  هک  یلاجنج  وراج  همه  مغر  هب  هک  تسا  رواب 
یعازن دـشاب  یعقاو  یعازن  هک  نآ  زا  شیب  دوجوم  عازن  تسا و  هدروآ  يور  یلقع  ياهطانم  اهکالم و  هب  لوصا -  هزوح  رد  هژیوب  - 

ثحب تیهام  هک  تسین  يزیچ  عازن  نیا  هتبلا  و  تسیچ ، هلدا  رگید  ربارب  رد  لقع  لیلد  هاگیاج  ایآ  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ًالثم  یظفل و 
.دنک نوگرگید  یلیخ  ار 

یم هدـسفم  ای  تحلـصم  زا  لقع  كرد  تیجح  ناسحتـسا و  هرابرد  یفوتـسم  یثحب  نایب  زا  سپ  میکح  یقت  دـمحم  رـصاعم  ققحم 
: دیوگ

يارو رد  هچ  تسا ؛ تجح  دـشاب  لماک  كاردا  نآ  رگا  .دـبای  یم  توافت  نآ  زا  لـقع  كاردا  تواـفت  هب  هتـسب  تحلـصم  تیجح  »
«. تسین شسرپ  يارب  یلاجم  چیه  عطق 

: تسا هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  ص 92 ) ج 2 ،  ) نیناوق رد  یمق  ققحم  زا  سپس  يو 

رد ار  هدسفم  زا  یلاخ  یتحلصم  لقع  هک  تهج  نیا  زا  تسا ، هدش  هدرمـش  ربتعم  لقع  یعطق  مکح  هب  عرـش و  رد  حلاصم  زا  یعون  »
هب هچنآ  كرت  هب  هدرک و  رابتعا  ار  اهنآ  زا  تظافح  عراش  لسن ؛ لـقع و  لاـم ، ناـج ، نید ، ظـفح  دـننامه  تسا ، هدرک  كرد  اـهنآ 

«. تسا هداد  نامرف  دماجنا  یم  اهنآ  یهابت 

: دیازفا یم  سپس  میکح 

(1) «. تسا لقع  لیلد  نامه  نیا  هکلب  .دهد  یمن  رارق  لقع  ربارب  رد  لقتسم  یلیلد  ار  نآ  حلاصم ، هنوگ  نیا  تیجح  هب  هدیقع  هتبلا  »

: دروآ یم  نینچ  لقع  لیلد  ثحب  رد  نآ  زا  شیپ  میکح 

یفالتخا چیه  ياج  دیآ  یم  لیان  اهنآ  كرد  هب  ًالقتسم  لقع  هک  ییاهزیچ  نآ  تیجح  رد  مالسا  ناملاع  دزن  »

(2) «. لقع تاکردم  تیجح  رد  هن  كاردا و  هب  تبسن  للع  ییاناوت  رد  هن  تسین ،

همالع یمق ، ققحم  عیارش ، بحاص  نوچمه  یخرب  داقتعا  هعیـش ، ناروشناد  دزن  هلعلا  صوصنم  سایق  دننامه  یطابنتـسا  عبانم  دوجو 
، دشاب یمن  سایق  تسا  دوجوم  اهنآ  رد  تلع  هک  يدراوم  ریاس  هب  هلعلا  صوصنم  دروم  زا  يدـعت  ًالوصا   » هک نیا  هب  رفظم  یکرک و 

حیفنت رابتعا  ، (3)« تسا تباـث  دـقع  ياـنب  هب  رهاوظ  تیجح  تسا و  رهاوظ  عون  زا  مومع  تسا و  لـیلحت  رهاـظ  مومع  باـب  زا  هکلب 
تامدقم بوجو  هب  مکح   ، (5) عوضوم مکح و  تبسانم  رابتعا   (4)، نآ ندوب  یعطق  ضرف  رب  هیماما  ياهقف  دزن  طانم 

ص:14

.م ص 403.  1979 تیبلا ، لآ  هسسوم  مق ، نراقملا ، هقفلل  هماعلا  لوصالا  یقت ، دمحم  میکح ، .ك.ر :  - 1

.م ص 282.  1979 تیبلا ، لآ  هسسوم  مق ، نراقملا ، هقفلل  هماعلا  لوصالا  یقت ، دمحم  میکح ، .ك.ر :  - 2

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 25 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_14_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_14_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_14_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_14_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_14_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص 298. ، 1370 ناهیک ، تاراشتنا  نارهت  یمالسا ، بهاذم  هاگدید  زا  داهتجا  عبانم  میهاربا ، دمحم  یتانج ، .ك.ر :  - 3

ص 300. ، 1370 ناهیک ، تاراشتنا  نارهت  یمالسا ، بهاذم  هاگدید  زا  داهتجا  عبانم  میهاربا ، دمحم  یتانج ، .ك.ر :  - 4
ص 303 و 304. ، 1370 ناهیک ، تاراشتنا  نارهت  یمالسا ، بهاذم  هاگدید  زا  داهتجا  عبانم  میهاربا ، دمحم  یتانج ، .ك.ر :  - 5
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دراد هعیش  تیاکح  هقف  لوصا و  رد  لقع  رابتعا  زا  لیبق  نیا  زا  رگید  دروم  اههد  (2) و  مارح هب  هلصوم  همدقم  تمرح  ای  (1) و  هتوفم
هباشم ياهمان  اب  یعبانم  نتفرگ  راک  هب  زا  سرت  یعون  تسا و  يراذگمان  رـس  رب  عازن  رتشیب  هک  دراد  راعـشا  زین  نیا  هب  يا  هنوگ  هب  و 

(3) .تسا راک  رد  تسه  تنس  لها  دزن  هچنآ 

ص:15

هب دنتـسه » مارح  نآ  ِدوـصقم  تمرح  هطـساو  هب  هک  ییاـهزیچ   » زا مود  مـسق  رد  دوـخ  بساـکم  رد  يراـصنا  خیـش  هنوـمن  يارب  - 1
ره رد  دسر و  یم  رب  ار  ناونع  نیا  عورف  هلأسم  هس  رد  دزادرپ و  یم  تسا » مارح  تعفنم  نآ  زا  هلماعم  ياهفرط  فده  هک  ییاهزیچ  »

ندوب و لطاب  هب  لکا  ندوب ، هانگ  رب  تناعا  دنک  یم  هراشا  اهنادـب  يو  هک  يا  هلدا  هلمج  زا  .دروآ  یم  ار  تمرح  هب  نالئاق  هلدا  کی 
بلاطلا لاصیا  دمحم ، دیس  يزاریـش ، .ك.ر : تسا  هدیـسر  دروم  ره  رد  هک  تسا  یـصاخ  هلدا  سپـس  رکنم و  زا  یهن  هلدا  نینچمه 

.314 ص 255 -  ج 1 ، بساکملا ، یلا 
ص 377. ج 1 ، بساکملا ، یلا  بلاطلا  لاصیا  دمحم ، دیس  يزاریش ، .ك.ر :  - 2

یظفل و ياهعازن  زا  رظن  فرـص  هک  تسا  يزیچ  هسمخ  ماکحا  رد  همدقملا  يذزا  همدقم  تیعبت  ای  عئارذدـس  حـتف و  هنومن  يارب  - 3
تخانـش ياههار  اب  عباـنم  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  راـبتعا  رب  يرایـسب  ددرگ ، یم  رب  ثحب  يدـنب  هدر  يراذـگمان و  هب  هک  ییاـهفالتخا 

، لقتسم عبنم  کی  ناونع  هب  نآ  رابتعا  رـس  رب  نآ ، يراذگمان  رـس  رب  عازن  تسا  حرطم  باب  نیا  رد  هچنآ  و  دنراد ، رظن  قافتا  ماکحا 
اهقف و هک  هلأسم  نیا  .تسا  لقتسم  وحن  هب  نآ  نتشاد  باوث  باقع و  همدقم و  مکح  ندوب  یعرـش  ای  ندوب  یلقع  رـس  رب  نینچمه  و 

یتانج مه  .تفای  ناشن  نآ  زا  هقف  بتک  رد  ناوت  یم  یبوخب  هک  تسا  يزیچ  دنا  هدرک  رابتعا  لمع  رد  ار  عئارذ  دـس  هیماما  نییلوصا 
لوصالا رد  میکح  مه  دـهد و  یم  تبـسن  هیماما  نییلوصا  زا  یهورگ  هب  ار  رظن  نیا  یمالـسا  بهاذـم  هاگدـید  زا  داـهتجا  عباـنم  رد 

هب میراد ، غارـس  اـم  هک  ینـس  هعیـش و  نییلوصا  رتشیب  : » دـسیون یم  هراـب  نیا  رد  وا  .دـناد  یم  نییلوصا  رتشیب  هاگدـید  ار  نیا  هماـعلا 
رگیدمه اب  نآ  ربتعمان  رادقم  ربتعم و  رادقم  دودح و  رد  دنچ  ره  دنراد ، هدیقع  عئارذدس  حتف و  هب  رخأتم  ناققحمزا  یخرب  يانثتـسا 

نیمه و  دـنک -  یم  لـقن  یمالـسالا ص 270  هقفلل  لخدملا  رد  روکدم  مالـس  دـمحم  زا  سپـس  میکح  .دـنا  هدیـسرن  رظن  قافتا  هب 
رد هتبلا  دنا و  هتفریذپ  ار  عئارذدس  لصا  ناهیقف  همه  هک  تسا  نآ  تیعقاو  : » دیوگ یم  هک  تسا -  هدمآ  زین  داهتجا  عبانم  رد  ترابع 
رد ناـهیقف  رتشیب  دوش  یم  هدـید  هچ  دـنراد ؛ رظن  تواـفت  نآ  قیرط  زا  مکح  هب  ندیـسر  هویـش  رد  فـالتخا و  نآ  هب  دانتـسا  رادـقم 

نیا رگا  اما  دـنهد ، یم  هلیـسو  هب  ار  فدـه  مکح  دـشاب  صخـشم  فدـه  کی  يارب  نّیعتم  يا  هلیـسو  هک  یتروص  رد  یهقف  ماکحا 
زین اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  کلام  ماما  زا  روهـشم  دـنراد و ]  فالتخا  هراب  نیا  رد  دـشابن [  فدـه  نآ  يارب  نیعتم  قیرط  اهنت  هلیـسو 

«. دنا هدرک  يوریپ  ود  نیا  زا  مه  هیمیت  نبا  میق و  نبا  دراد و  نیا  هب  کیدزن  يرظن  زین  دـمحا  ماما  .تسا  ماکحا  عبانم  زا  یکی  هعیرذ 
یم ندز  هیشاح  ندرک و  انثتسا  هتـسیاش  ار  هتکن  نیا  اهنت  دراد  هلدا  فعـض  هب  هک  يا  هراشا  كدنا  اب  ترابع  نیا  لقن  زا  سپ  میکح 

زا ای  تسا و  لقع  تایرغـص  زا  ای  هعیرذ  مکح  هک  ارچ  دـنا ، هتـسناد  هلدا  ریاس  رانک  رد  هناگادـج  یعبنم  ار  عئارذدـس  ارچ  هک  دـناد 
ام رظن  هب   » لقتـسم لیلد  کی  ناونع  هب  عئارذدس  حتف و  ندرک  رابتعا  هک  دوش  یم  روآدای  ار  هتکن  نیمه  زین  یتانج  .تنـس  تایرغص 
 : .ك.ر دیآ » یم  رامش  هب  لقع  هلأسم  تایرغص  زا  یبیرقت  هب  تنس و  هلأسم  تایرغـص  زا  یبیرقت  هب  عئارذدس  نوچ  تسا ؛ تسردان 

ص 379. داهتجا ، عبانم 
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مادک نآ  رابتعا  طورش  تیجح و  نیا  هزادنا  تسیچ ، تیجح  نیا  ریسفت  هن ، ای  تسا  تجح  لقع  هک  نیا  زا  رظن  فرص  يور ، ره  هب 
یتقیقح دناوتب  رگید  يزیچ  ره  ای  لقن  ای  لقع  هک  ضرف  نیا  رب  تسا ،

هب هک  دور  شیپ  هزادـنا  نآ  ات  دـناوت  یم  هلیح  ایآ  و  درک ؟ ضقن  ار  حور  نیا  ناوت  یم  اـیآ  دزاـس ، راکـشآ  ار  نوناـق » حور   » ماـن هب 
؟ دماجنیب حور  نیا  ضقن 

هلیح تخانش  زاب  رایعم  نآ ، يانعمو  هلیح  هرابرد  دنچ  یتامدقم  نایب  زا  سپ  رضاح  باتک  رد  فلؤم 

یم تمـسق  زیاج  مارح و  هنوگ  ود  هب  ار  هلیح  هک  نآ  اب  دوش و  یم  دراو  ثحب  نتم  هب  هلیح  ماکحا  ماـسقا و  زین  زیاـج و  ریغ  زیاـج و 
لکـشم رتـشیب  هچنآ  هک  تسا  نآ  زین  راـک  نیا  لـیلد  دـهن و  یم  يور  ارف  مارح  ياـه  هلیح  روحم  رب  ار  دوخ  ثحب  رتـشیب  اـما  دـنک ،

یمارح ياه  هلیح  دبلط  یم  یسررب  هجوت و  هدش و  نیرفآ 

یکاح یلقن  هلدا  زا  یخرب  صاخ  روهظ  یتح  ای  هلدا و  مومع  ای  قالطا  ینابیتشپ  زا  تسخن  هاگن  رد  زین  اـهنآ  رتشیب  اـی  همه  هک  تسا 
دوش هداد  فاصنا  دوش و  هجوت  تسرد  رگا  اما  .تسا  رادروخرب  زاوج  زا 

ربارب رد  رگا  هاگنآ  دوش و  هتسب  دنک  یم  ضقن  ار  نوناق  حور  عیرشت و  هفـسلف  هک  هلیح  ره  رب  هار  هک  هک  تسا  نآ  قح  دید  میهاوخ 
رگا دوش و  حرط  ای  لیوأت  تسه  یصاخ  یلقن  لیلد  رگا  دیآ ، لمع  هب  دییقت  صیصخت و  نآ  رد  تسه  یقالطا  ای  مومع  تمرح  نیا 

نانوچ دوش ، هتفاترب  يور  نآ  زا  تسه  یعامجا  مه 

تایاور  ) تایاور نآ  : » دـنک یم  حیرـصت  هنوگ  نیا  ابر  زا  زیرگ  ياه  هلیح  هرابرد  دوخ  ثحب  لیذ  رد  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  هک 
تسا تایاور  هتسد  نآ  زا  تسا  يروخ  ابر  رد  هلیح  ماجنا  ابر و  ندروآ  تسد  هب  شدافم  همزال  هچنآ  )و  نآ زاوج  هلیح و  زا  یکاح 

: دومرف شا  هراب  رد  مالسلا  هیلع  موصعم  هک 

هتشاد تفلاخم  نامراگدرورپ  نخس  اب  هچنآ  « ) لطاب وهف   » ای فرخزوهف »  » ای هلقن » ملانبر  لوق  فلاخ  ام  »

ار هلأسم  نیا  رد  دوجوم  ییاوتف  راهتشا  نینچمه  ماما   (1) («. تسا لطاب  نآ  ای -  تسا -  هدوهیب  نآ  ای -  میا -  هتفگن  ار  نآ  ام  دـشاب 
داهتجا رد  للخت  هب  لصاح  عامجا  یتح  ترهـش و  هک  دنک  یم  دیکأت  نیا  رب  رئب  تاحوزنم  هلأسم  ندروآ  لاثم  اب  دـناد و  یم  ربتعمان 

دیعب چـیه  : » دـیوگ یم  هک  دزاس  یم  راوتـسا  رهاوج  بحاص  ترابع  نیا  لقن  هب  ار  دوخ  نخـس  هاـگنآ  و  درادـن ، يراـبتعا  هدـیاف و 
رایـسب هچ  تسین ؛ باـیان  يدراوـم  نـینچ  اریز  تـسا ؛ هدـش  راکـشآ  نارگید  يارب  هدـنام و  هدیـشوپ  نامدـقتم  رب  هلأـسم  نآ  تـسین 

(2) «. تسا هدش  راکشآ  نارگید  يارب  هدوب و  هدیشوپ  نانآ  رب  لوصا  ای  عورف  رد  هک  یماکحا 

* * *
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لاطبا رد  هدوشگ و  لیح  يارب  یباب  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  نوچ  یناسک  وا  زا  شیپ  دروآ  یم  دوخ  همدقم  رد  فلؤم  هک  ناس  نآ 
هلیح هب  هک  یناسک  رب  ناطیشلا  دیاصم  نم  نافهللا  هثاغا  نیملاعلا و  بر  نع  نیعقوملا  مالعا  باتک  ود  رد  میق  نبا  هتفگ ، نخس  اهنآ 
مان لیلحتلا  لاطبا  یلع  لیلدـلا  هماقا  ار  نآ  هتـشون و  لیلحت  هلیح  لاطبا  هراـبرد  لقتـسم  یباـتک  هیمیت  نبا  هتخاـت ، دـندروآ  یم  يور 

حرـش و ار  زجوم  نیا  زاّرد  هللادـبع  خیـش  هداد و  صاصتخا  مهم  نیا  هب  زجوم  یثحب  تاقفاوملا  باتک  رد  یبطاش  قاحـساوبا  هداـهن ،
.تسا هدش  هداد  تبسن  ینابیش  نسح  نب  دمحم  هب  زین  ییاه  هلیح  هفینحوبا و  هب  یباتک  هلیح  زاوج  بابرد  هتبلا  هدروآ و  لیصفت 

حرطم دنگوس  رذن و  دهع و  قالط ، ضرق ، هعفش ، حاکن ، عیب ، تاکز ، نوچ  یثحابم  لالخ  رد  یعرش  هلیح  ثحبم  زین  هعیـش  هقف  رد 
.عونمم ياه  هلیح  ات  تسا  زیاج  ياه  هلیح  زا  نخس  رتشیب  دوش و  یم 

ای ناهیقف و  هاگدید  بسانت  هب  مادـک  ره  لیذ  رد  زین  مجرتم  هدروآ و  درگ  ار  مارح  ياه  هنومن  تمرح و  هلدا  دوخ  باتک  رد  فلؤم 
.دیشاب هتشاد  يور  ارف  هلیح  هراب  رد  ار  یلیلحت  نراقم و  یهقف  تسا  هدش  ببس  یگژیو  نیمه  هدروآ و  ار  دوخ  ياهیروآدای 

هنازرف داتسا  ینزیار  زین  یچ و  هناشریدم  مظاک  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  بانج  دنمـشیدنا  داتـسا  ییامنهار  زا  راک  نیا  رد  مجرتم 
تمحز هدش و  رادروخرب  یفـسلف  دـمحم  دـنمجرا  راکمه  یهارمه  زا  زین  رثا  شیاریو  رد  هتـسج و  هرهب  یعناص  يدـهم  دیـس  رتکد 

دمحم ياقآ  شود  هب  ار  يزاس  هدامآ 

کنیا تسا و  هداهن  یلوسردومحم  ياقآ  ناتسد  رب  ار  ییارآ  هحفص  ینیچفورح و  جنر  یناوضر و  دیعس 

يرازگساپس ریدقت و  دهشم  یمالـسا  فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  ردقنارگداتـسا  ود  زا  هژیوب  نازیزع و  نیا  زا  دناد  یم  دوخ  هفیظو 
.دنک

نیا لاح  نیع  رد  اما  تسا ، هدروآ  لمع  هب  تسرد  ینتم  نداهن  يورارف  يارب  ار  دوخ  شالت  مجرتم 

هدروآ نایم  هب  هک  يا  هجهل  تحارص  زا  نتساوخ  شزوپ  نمض  درمش و  یمن  لاکشا  زا  هتساریپ  ار  رثا 

.دیاشگ یم  هنازوسلد  ییامنهار  ره  هناهاوخریخ و  دقن  ره  رب  ار  دوخ  شوغآ 

هللاابالا یقیفوت  ام  و 

هام 1375 نابآ  جنپ  تسیب و  سدقم ،  دهشم 
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ياه هلیح  ات  تسا  زیاج  ياه  هلیح  زا  نخس  رتشیب  دوش و  یم  حرطم  دنگوس  رذن و  دهع و  قالط ، ضرق ،

.عونمم

ای ناهیقف و  هاگدید  بسانت  هب  مادـک  ره  لیذ  رد  زین  مجرتم  هدروآ و  درگ  ار  مارح  ياه  هنومن  تمرح و  هلدا  دوخ  باتک  رد  فلؤم 
.دیشاب هتشاد  يور  ارف  هلیح  هراب  رد  ار  یلیلحت  نراقم و  یهقف  تسا  هدش  ببس  یگژیو  نیمه  هدروآ و  ار  دوخ  ياهیروآدای 

هنازرف داتسا  ینزیار  زین  یچ و  هناشریدم  مظاک  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  بانج  دنمـشیدنا  داتـسا  ییامنهار  زا  راک  نیا  رد  مجرتم 
یمالسا فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  ردقنارگداتـسا  ود  نیا  زا  دناد  یم  دوخ  هفیظو  کنیا  هتـسج و  هرهب  یعناص  يدهم  دیـس  رتکد 

.دنک يرازگساپس  ریدقت و  دهشم 

نیا لاح  نیع  رد  اما  تسا ، هدروآ  لمع  هب  تسرد  ینتم  نداهن  يورارف  يارب  ار  دوخ  شالت  مجرتم 

هدروآ نایم  هب  هک  يا  هجهل  تحارص  زا  نتساوخ  شزوپ  نمض  درمش و  یمن  لاکشا  زا  هتساریپ  ار  رثا 

.دیاشگ یم  هنازوسلد  ییامنهار  ره  هناهاوخریخ و  دقن  ره  رب  ار  دوخ  شوغآ 

هللاابالا یقیفوت  ام  و 

هام 1375 نابآ  جنپ  تسیب و  سدقم ،  دهشم 
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فلؤم راتفگشیپ 

همه يارب  یتمحر  ات  دش  هدیزگرب  هک  نآ  رب  مالـس  دورد و  و  دـنروآ ، ياج  هب  نارازگـساپس  هک  یـساپس  نانوچ  ار ، يادـخ  ساپس 
.دنک يوریپ  وا  دومنهر  هار و  زا  تمایق  ات  هک  سک  نآ  ره  رب  وا و  باحصا  رب  نادناخ و  رب  زین  و  دشاب ، نایناهج 

***

نآرق و مولع  رد  يداتسا  یللملا  نیب  هبتر  هب  ندیسر  يارب  ار  نآ  هدش و  يروآدرگ  لاس  یـس  تدم  رد  دیراد  يورارف  هک  ار  یباتک 
رهزالا هزاوآرپ  هاگشناد  نید  لوصا  هدکشناد  هب  ثیدح 

دمحم خیش  گرزب  داتسا  تسایر  هب  هرفن  جنپ  يا  هتیمک  باتک  نیا  یسررب  يارب  .ما  هدرک  میدقت 

روظنم نیمه  هب  هک  ینلع  هسلج  رد  باتک  نیا  ثحابم  زا  فلؤم  عافد  زا  سپ  دـش و  لیکـشت  رهزـالا  ناگتـسجرب  تأـیه  وضع  هفرع 
- . لاس 1364 ه ناضمر  هام  مشش  تسیب و  رد  دوب ، هدش  رازگرب 

.دوش اطعا  فلؤم  هب  زاتمم  هبتر  اب  يداتسا  یهاوگ  تشاد  ررقم  .م  ربماتپس 1945  اب  قباطم  ق . 

ققحم داتـسا و  هلمج  نآ  زا  .دنتـشاد  روضح  تخانـش  هار  ناماگـشیپ  نادرم و  یـشناد  زا  یگرزب  عمج  هلاسر  نیا  هیعاـفد  هسلج  رد 
ِفانیتسا هاگداد  رواشم  کیب  ینهذ  مالسلادبع  رتکد  گرزب 

زا سپ  يو  .دـشوپ  ورف  شیوخ  رتسگارف  تمحر  هب  شیادـخ  تسا -  فورعم  یبرع  نابز  نید و  هب  تبـسن  يدـنمتریغ  هب  هک  تقو 
ینلع ریغ  ياه  هسلج  یسررب ، هتیمک  زونه  هک  یماگنه  عافد  نایاپ 

هیعاـفد هسلج  رد  هک  هدوب  نآ  دـنم  هقـالع  تفگ  دوخ  وا  .دوتـس  رایـسب  ار  وا  باـتک  فلؤم و  درک  یم  رازگرب  هراـب  نیا  رد  ار  دوخ 
زا لیح  باب  رد  یباتک  ندرک  هدامآ  راک  هب  تسد  هک  ارچ  دنک ؛ تکرش 

زین نید  ینابیتشپ  زا  باتک -  نیا  هلیسو  هب  ار -  نوناق  هتساوخ  یم  يور  نیا  زا  هدوب  ینوناق  رظن 
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متـشاذگ و وا  رایتخا  رد  ار  باتک  زین  نم  .مهد  رارق  وا  رایتخا  رد  روظنم  نیمه  هب  ار  مباـتک  تساوخ  نم  زا  دوخ  وا  .دـنک  رادروخرب 
یعرش رظن  زا  هلیح  هب  ار  هچنآ  يو  مدید  نم  .دنادرگرب  نم  هب  دوب  هدرک  پاچ  دوخ  هک  یباتک  هارمه  هب  ار  نآ  هام  دنچ  زا  سپ  يو 

هدـش هتخانـش  یگژیو  نیا  هب  داتـسا  نیا  هک  ناـنوچ  هتبلا ، هتفرگرب و  نم  باـتک  زا  عبنم  رکذ  اـب  هصـالخ و  تروص  هب  ددرگ  یم  رب 
يراذگ جرا  شیاتس و  اب  ار  باتک  نیا  زا  سابتقا  وا  .تسا  هدرازگ  صالخا  طرـش  هدوب و  نیما  باتک  نیا  زا  بلاطم  لقن  رد  تسا ،

يو هک  يدیاوف  لیلد  هب  باتک  نیا  شاک  هدرک  وزرآ  و  میوش -  روآدای  ار  وا  ياه  هتفگ  زا  يا  هراپ  هدنیآ  رد  دیاش  هتخاس -  هارمه 
: دروآ یم  نینچ  ییاج  رد  يو  .دوش  پاچ  تسا  هتفای  نآ  رد 

هک يراـگزور  رد  و  دوش ، ریگ  همه  دراد  رب  رد  هک  يدوس  اـت  دـهد  قیفوت  باـتک  نیا  پاـچ  هب  ار  فـلؤم  دـنوادخ  منک  یم  وزرآ  »
نآ هرهچ  زا  ار  ندـش  هتـشاذگاو  نداـتفا و  شومارف  هدرپ  تسیاـب  یم  میتـسه و  نییآ  نیا  رگ  يراـی  هب  ندز  گـنچ  دـنمزاین  تخس 

یمالسا قرش  هک  ییرترب  راشرس و  شناد  هب  رذگهر  نیا  زا  زین  نارگید  یمالـسا و  هقف  یگدرتسگ  ياه  هیآ  زا  دشاب  یتیآ  میریگرب 
«. دنربب یپ  هتشاد  شنوگانوگ  ياه  هویشو  اهبهذم  همه  اب  دوخ  یقوقح  یهقف  گنهرف  رد 

هعیرـشلا یف  لـیحلا   » ماـن اـب  مدرم  سرتسد  زا  ندـنامرود  اـهلاس  زا  سپ  باـتک  نیا  هک  هتخاـس  مهارف  ار  قیفوت  نیا  دـنوادخ  کـنیا 
.دسرب پاچ  هب  ثیداحالا » تایآلا و  نم  اهیفدروام  حرش  هیمالسالا و 

دنوادخ مراودیما  منک و  یم  میدقت  نادرم  یشناد  هاگشیپ  هب  یگدنمرش  اب  ار  باتک  نیا  نونکا 

.دهد رارق  تاحلاص » تایقاب   » رامش رد  ار  نآ 

يریحب باهولادبع  دمحم 

رهزالا نید  لوصا  هدکشناد  داتسا 

ضایر ییاضق  یلاع  يارسشناد  و 

.م  10/7/1974 .ق / 20/6/1392 ه . - اربش -  قئادح  هرهاق - 
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فلؤم همدقم 

ناربمایپ و متاخ  رب  مالـس  دورد و  و  ازج ؛ زور  راگدـنوادخ  نابرهم و  هدـنیاشخب  نآ  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  ادـخ  شیاتس 
شیادخ هک  نآ  هللادبع ، نب  دمحم  نامرورس  یهلا ، ناگداتسرف 

؛ دشاب ناگشیپاورپ  يارب  يرون  و  ناگتفای ، هار  يارب  يوترپ  نایناهج ، يارب  یتمحر  ات  تخیگنارب 

هب دوخ  سپس  .دیامن  هار  تسار  هار  هب  قح و  هب  ات  دروآ  نامدرم  يارب  رگنشور  یباتک  هک  نامه 

ار ناسنا  ناور  هشیدنا و  دنک و  یم  باریس  ار  لد  دیاشگ ، یم  ار  هنیس  هک  شیوخ  هزیکاپ  ِتنس 

ره دنوش ، یمن  هارمگ  دنشاب  دنبیاپ   (1) تنـس نآرق و  هب  ات  هک  تشاد  نایب  نامدرم  يارب  مه ، دومرف و  نییبت  ار  نآ  دشخب  یم  لامک 
دومرف ار  نانآ  نینچمه  .دیآ  مه  یپ  رد  اهنارود  درذگب و  اهزور  دنچ 

دیاب تقیقح  یگدیشوپ  ماگنه  هک  دنتسه  يراوتسا  نامسیر  و  تشگزاب ، نادب  دیاب  فالتخا  هاگ  هک  دنتسه  يرواد  اهنت  ود  نیا  هک 
ُنَـسْحَا ٌْریَخ َو  َکـِلذ  ِرِخـالا  ِمْوَْـیلا  ِهّللاـِب َو  َنوـُنِم�ُوت  ْمـُْتنُک  ْنِا  ِلوُـسَّرلا  ِهـّللا َو  َیِلا  ُهوُّدُرَف  ْیَـش ٍء  یف  ُْمتْعَزاـنَت  ْناَـف  : » دز گـنچ  نادـب 

(. 59 ءاسن /  ) (2)« ًالیِْواَت

يدنلبرـس و يرب  هرهب  نیا  اب  و  تسج ، هرهب  رون  نیا  وترپ  زا  یگدـنز  ياه  هبنج  همه  رد  دوخ  نیتسخن  ياهرـصع  رد  یمالـسا  تما 
فده نامدرم و  همه  تیاکح  هک  ار  يرهـش  نامرآ  و  تشارفا ، رب  یتیگ  ياج  ياج  رب  ار  دوخ  شـشخرد  رپ  مچرپ  تفای ، ییاوشیپ 

دش ناتّما  همه  ياهشالت 

ص:22

ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  تنـس  لـها  هعیـش و  دزن  لوبقم -  مک  تسد  اـی  رتاوتم -  ثیدـح  رد  هک  دـنامن  هدیـشوپ  هتبلا  - 1
لها ادـخ و  باتک  مراذـگ : یم  ياج  رب  امـش  نایم  رد  گنـسنارگ  ود  نم  یتیب ؛» لها  هللا و  باتک  نیلقثلا : مکیف  كرات  ینا  : » دومرف

تاعجارملا ، يوسوملا نیدـلا  فرـش  نیـسحلادبع  هب  دـینک  هعجارم  تنـس  لـها  هاگدـید  زا  ثیدـح  نیا  عباـنم  زا  عـالطا  يارب  .متیب 
.م هرامش 28 - تاعجارملا  همتت  یف  هاجنلا  لیبس  یضارلا ، نیسحو  هعجارم 8 

نیا .دیراد  نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  رگا  دینادرگرب ، لوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک ، عازن  يزیچ  رد  رگا  سپ   : 59 ءاسن / - 2
.تسا رت  ماجرف  شوخ  رتهب و 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 35 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_22_2
http://www.ghaemiyeh.com


رب اهشیارگ - اه و  هتساوخ  نابز و  توافت  همه  مغر  هب  ار -  مدرم  و  تخاس ، هدنکآ  تینما  شمارآ و  حلص و  زا  ار  نیمز  داهن ، ناینب 
يارب شالت  زین  وا و  هب  ندرپس  لد  دنوادخ و  شتسرپ  روحم 

یکین و رد  يراکمه  رب  ماجنارس  هتسیاب و  يوخ  هتسیاش و  رادرک  اب  يارس  ود  تداعس  هب  ندیسر 

.دروآ مهدرگ  یشکرس -  هانگ و  رب  هن  و  يراگزیهرپ - 

ور اهلد  رد  يدمحم  دومنهر  نآ  ینّابر و  رون  نآ  وترپ  نوگانوگ ، لماوع  ریثأت  هب  يدنچ  زا  سپ 

اه و هبنج  همه  رد  يرامیب ، درک و  هنخر  تّما  نیا  ناج  رد  یتسس  نآ  یپ  رد  داهن و  یتساک  هب 

هک یتعیضو  ؛ دیسر میرگ  هراظن  زورما  هک  یتیعضو  هب  ینالوط  تخس و  ییاهنرق  زا  سپ  ات  تسشن ، نآ  رکیپ  رب  یگدنز  ياه  هصرع 
اهتوهش هب  ندرک  يور  یبلط ، تیفاع  یهاوخ و  شیاسآ  يرورپ ، زان  ییاسآ و  نت  یگتخیسگ ، مه  زا  یگدنکارپ و  ینمشد ، هنیک و 

زور هن  دنراد و  نامیا  ادخ  هب  هن  هک  نانآ  زا  هناروکروک  يربنامرف  یهلا و  تیاده  زج  یغورف  رد  نتسج  هار  اهتذل ، و 

ره رد  هک  تسا  ییاههورگ  زج  هب  نیا  هتبلا  .تسا  نآ  نشور  ياه  یگژیو  دنراد  رواب  ار  نیسپاو 

ره اب  هدناوخ و  نییآ  نید و  نیا  هب  رادرک  راتفگ و  اب  ار  مدرم  هدنام ، راوتسا  دنوادخ  نید  رب  هدوب ، قح  نییآ  رب  ياج  ره  رد  هرود و 
رد هک  يورگدوخ  بصعت و  زا  هدنکآ  ياهراگزور  رد  یتح  دنا ، هتـساخرب  ادخ  هار  رد  يرگداهج  هب  دنتـشاد  رایتخا  رد  هک  يرازبا 

ره زا  رفک  نایهاپس  نآ 

نیرت تشز  هب  ار  تما  نیا  هک  ینامز  ات  دنتخات  نآ  رب  دنتخادنا و  گنچ  تما  نیا  رکیپ  رد  يوس 

اه هتسد  هب  هتخاس و  رامش  یب  ياههورگ  رادقم و  یب  ياه  هنوگ  روشک  نآ  زا  هتسسگ ، مه  زا  هویش 

ناحبس دنوادخ  رون  زج  یغورف  دنیوج و  یم  تیاده  هار  ادخ  ریغ  زا  هک  دنا  هدنکارپ  ییاه  هفیاط  و 

.دنیوپ یم 

غورف ندید  زا  دندومن  یم  شناد  نادرم  هک  نانآ  زا  يرایسب  دیکشخ ، ورف  داهتجا  ناشوج  همشچ  کیرات  هایـس و  ياهنارود  نیا  رد 
بکرم ار  یمدآ  هشیدنا  اهتوهش  سفن و  ياه  هتساوخ  داهن و  یتسس  هب  ور  اهلد  رد  ینید  هزیگنا  دندش ، روک  تنس  باتک و  تیاده 

ییاه هلیح  نتفای  نتخاسرب و  هب  دنبوسنم  جیار  یمالسا  بهاذم  هب  هک  نانآ  زا  یهورگ  ناس  نیدب  و  تخاس ؛ دوخ  راوهار 

یعدم دندروآ و  يور  تخادنا  یم  رب  ار  نآ  ناینب  درب و  یم  نایم  زا  ار  تعیرش  لوصا  ماکحا و  هک 

ار اهنآ  شیاجنگ  نایاوشیپ  یهقف  بهاذم  و  دبلط ، یم  ار  اه  هلیح  نیا  یعرش  ماکحا  هئارا  دندش 

طقاس هار  اه  هلیح »  » نیا زا  نتسج  هرهب  اب  نانآ  .دجنگن  اهنآ  رد  هک  تسین  گنت  نانوچ  دراد و 
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هیرگ روآ و  هدـنخ  ییاهراک  دـندرک و  راومه  ار  اهنآ  زج  تامازتلا و  دوهع و  تارافک ، دودـح ، تاکز ، جـح ، هزور ، زاـمن ، ندرک 
ییهابت ریگاج و  همه  يا  هنتف  هب  گرزب  ینایز  هک  دندروآ  شیپ  زیگنارب 
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نیدب دش و  هداد  تبـسن   (1) فلـس بهذـم  هب  هناـهاگآان  تفاـی و  هار  هقف  باوـبا  همه  هب  اـه  هلیح  نیا  هچ ، دروآ ؛ یپ  رد  هدرتـسگ 
رد ییاهنآ  يارب  هدامآ  يا  هنیمز  مّرخ و  یهاگارچ  تروص  هب  هقف  بیترت 

ندیناهر هب  ار  نانآ  ناشیاهتوهش  دنتفر و  دوخ  ياهسوه  یپ  رد  یهلا  تیاده  زا  هرهب  یب  هک  دمآ 

بیذهت اب  هن  تشاد و  يدنویپ  لد  اب  هن  هک  دش  راتفر  راتفگ و  زا  يا  هعومجم  نید  درکلمع ، نیا  اب  .دناشک  تعیرـش  ماکحا  زا  دوخ 
اب دـنراد  یطابترا  ییانـشآ و  تما  نیا  هتـسجرب  ناملاع  اب  هن  تنـس و  اب  هن  نآرق ، اب  هن  هک  یناـسک  ناـس  نیدـب  مه  و  یتسود ، سفن 

، دندش نامگدب  نید  هب  دـنهد ، یم  ناشن  دوخ  راتفر  رد  ناگتفگ  شیپ  هک  تسا  يزیچ  نامه  اهنت  نید  هک  تشادرب  نیا  هب  ندیـسر 
نآ اب 

شیوـخ باـتک  رد  دوـخ  وا  هک  نآ  اـب  دـندش ، نامگدـب  تسا  هداتـسرف  ورف  ار  نییآ  هک  ییادـخ  هب  تسا ، درد  ره  ناـمرد  نید  هک 
َوُه َِکئلوا  ُرْکَم  َو  ٌدـیِدَش ، ٌباَذَـع  ْمَُهل  ِتاَئِّیَّسلا  َنوُرُکْمَی  َنیذَّلا  َو  ُهُعَفْرَی ، ُحـِلاّصلا  ُلَمَْعلا  ُبِّیَّطلا َو  ُِملَکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلإ  : » تسا هدومرف 

(2) «. رُوبَی

دنوادخ و هب  هدنناوخ  ارف  هدنهد ، میب  هدنهد ، هدژم  هاوگ ، ناونع  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ  هب 

ُلامْعألا اَمَّنإ  : ) دیامرف یم  دوخ  وا  هک  نآ  اب  دندش ، نامگدب  تسا  هداتسرف  تیاده  رگنشور  غارچ 

نامگدب تما  نیا  نیتسخن  ناملاع  هب  ، (4)( ٌدَر َوُهَف  ُْهنِم  َْسَیلام  اذه  انِْرمَا  یف  َثَدْحَا  ْنَم   ) )(3) و يََوناَم يِْرما ٍء  ِّلُِکل  امَّنإ  َو  ِتاَّیِّنلِاب ،
ربمایپ ماگ  ياج  رب  ماگ  هک  دنا  یناسک  دوخ  نانآ  هک  نیا  اب  دندش 

دنتفگ و نخس  یتشرد  اب  دنهد  یم  نامرف  نید  ناینب  هدننک  ناریو  ياه  هلیح  نینچ  هب  هک  نانآ  رب  دنداهنهلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
ناریو ار  شیوخ  ناینب  دوخ  ات  تسا  هدمآ  نید  دـنتفگ : هک  اجنآ  ات  دـندش  نیبدـب  نآ  زا  هتـساخرب  بادآ  هب  نییآ و  نیا  هب  ماجنارس 

هک تسا  يرون  نامه  نید  نیا  هک  دنتسنادن  نانآ  .دنک 

تامهوت ماهوا و  تراسا  دنب  زا  ار  اه  هشیدنا  .دروآ  رد  هب  اهتملظ  زا  ار  ناهج  نآ  وترپ  رد  دنوادخ 

كاپ ياهترطف  اب  دندمآ و  شیپ  نآ  اب  يرـشب  هشیدنا  لماکت  هار  رد  ماگ  هب  ماگ  هک  دش  ینامـسآ  ياهنییآ  همه  شخبنایاپ  دناهر و 
يارب دندرک و  یهارمه  ترطف  نیا  زا  هتساخرب  مهف  یناسنا و 

ص:24

.م تسا -  تنس  لها  یهقف  بهاذم  نایاوشیپ  نیعبات و  نیعبات  نیعبات ، هباحص ، نامه  فلس  زا  هدنراگن  دوصقم  - 1
نانآ دنزرو  یم  رکم  اهیدـب  يارب  هک  یناسک  .درب  یم  الاب  ار  نآ  هتـسیاشراک  دور و  یم  الاب  وا  يوس  هب  كاپ  هدـیقع  : 10 رطاف / - 2

.تسا لصاح  یب  زین  نانآ  رکم  تسا و  تخس  یباذع  ار 
زا باب 41  يراخب ، حیحـص  رد  هک  تسا  يوبن  ثیدح  .تسا  هدرک  تین  هک  تسا  يزیچ  نآ  ار  یـسک  ره  تسا و  تین  هب  لمع  - 3
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.تسا هدمآ  نامیالا  باتک 
باب يراخب ، حیحص  رد  هک  تسا  يوبن  ثیدح  .تسا  دودرم  تسین ، نآ  زا  هک  دروآون  يزیچ  ام ] نید  ام =[  رما  نیا  رد  هک  ره  - 4

.تسا هدش  تیاور  حلصلا  باتک  زا   5
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تراظن زا  دبلط ، یم  تحلصم  هچنآ  رانک  رد  يراکزیهرپ ، زا  ندب  ياضعا  راتفر  رانک  رد  ناسنا 

يارب شالت  رانک  رد  هرخالاب  یناگمه و  تداعس  زا  يدرف  تداعس  رانک  رد  ناد ، بیغ  راگدرورپ 

.دندروآ نایم  هب  نخس  دروآ ، یم  یپ  رد  ار  راگدنام  يارس  تداعس  هچنآ  زا  رادیاپان  يایند 

ییابیز و هدیـسر ، تیلـضف  هب  كاپ و  ياهلد  هتفای و  لامک  ياه  هشیدنا  هک  تسا  هدنـسب  راختفا  تیلـضف و  نیمه  ار  يدـمحم  نییآ 
، رتالاو رتلماک ، ینییآ  چیه  یتسه  ناهج  رد  هک  دنا  هتـشاد  رواب  ار  نیا  .داد و  یهاوگ  نآ  يرترب  يدـنلب و  رب  هتفایرد ، ار  نآ  ییوکن 

یم هدنـسب  دوخ  نآ  دوب ، هدرواین  نییآ  نیا  ندوب  ییادخ  رب  یناهرب  چیه  ادـخ  ربمایپ  رگا  .تسا  هدـماین  نییآ  نیا  زا  رت  تمظع  اب  و 
هیداب برع  کی  زا  نوچ  يور  نیمه  زا  .دشاب  تقیقح  نیا  رب  یهاوگ  تیآ و  ناهرب و  ات  درک 

هک دادن  نامرف  يزیچ  هب  چیه  تفگ : تسادخ ، ربمایپ  دمحم  هک  یتفایرد  اجک  زا  دندیسرپ  نیشن 

هک مه  ینامز  .دوب  هدرک  رما  نادـب  شاک  دـیوگب : لقع  هک  درکن  یهن  يزیچ  زا  چـیه  و  دوب ، هدرک  یهن  نآ  زا  شاک  دـیوگب : لـقع 
نادب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  هب  تبسن  نایفسوبا  زا  تلاسر ، رب  یهاوگ  توبن  لیالد  هرابرد  دوخ  ياهـشسرپ  نایم  رد  لقره 

اب دنویپ  ینمادکاپ و  یتسار ، زامن ، هب  تشاد : راهظا  خساپ  رد  وا  دهد ؟ یم  نامرف  زیچ  هچ  هب  ار  امش  تفگو : دیسرپ  دهد  یم  نامرف 
نینچمه .رگیدمه 

نمـض رد  نانآ  دیـسرپ ، دـهد  یم  نامرف  نادـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  هراب  رد  شناهارمه  رفعج و  زا  یـشاجن  هک  یناـمز 
زا میدولآ ، یم  نماد  دـب  ياهراک  هب  میدروخ ، یم  رادرم  میدـیتسرپ ، یم  تب  میدوب ، یلهاـج  ناـمدرم  اـم  دـنتفگ : دوخ  ياهخـساپ 

میدرک یم  يدب  ناگیاسمه  اب  میدیرب ، یم  ناگتسب 

زا هک  تخیگنارب  نامیارب  يربمایپ  ام  نایم  زا  دنوادخ  هک  نآ  ات  میدوب  هویش  نیا  رب  ام  .دروخ  یم  ار  رتفیعض  قح  رتیوق  ام  نایم  رد  و 
ره میتسرپب و  ار  وا  مینادـب و  هناگی  ار  وا  اـت  دـناوخ  دـنوادخ  هب  ار  اـم  وا  .میهاـگآ  وا  ینمادـکاپ  يرادـتناما و  یتسار ، زا  وا و  بسن 

اب یکین  ناسک ، اب  دنویپ  يرادتناما ، ییوگتسار ، هب  ار  ام  وا  میهن  او  میدیتسرپ  یم  وا  ياج  هب  نامناردپ  دوخ و  ام  هک  یتب  گنس و 

ندرک مهتم  و  نامیتی ، ییاراد  ندروخ  ییوگاوران ، يراکدب ، زا  داد و  نامرف  نامدرم  نوخ  سومان و  زا  يراد  نتشیوخ  ناگیاسمه ،
هورگ نیا  .دندرمـش  رب  ار  مالـسا  ماکحا  رگید  رارق  نیا  رب  و  داد ، نامرف  هزور  تاکز و  زامن و  هب  ار  ام  وا  .تشادزاب  نمادـکاپ  نانز 

نیا دـندناوخ و  تلاسر  دـهاوش  توبن و  لیالد  زا  ار  یکین  ریخ و  هب  وا  توعد  یتسرپ و  هناگی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف 
ریثأت هچرگ  تس ، « اه هداعلا  قراخ   » و اه » هزجعم   » زا رتگرزب  رتراوازس و  درخ  نابحاص  دزن  دهاوش  لیالد و 

زا شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسار  هب  ندروآ  نامیا  نتـشاد و  رواب  رد  اه » هداعلا  قراخ   » و اه » هزجعم   » زا مدرم  رتشیب  يریذپ 
زا دوخ و  تلاـسر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتـسار  دـهاوش  زا  دـنوادخ  هک  نآ  اـب  میورب  رود  ياـج  ارچ  .دوب  نییآ  نیا  دوخ 

ارف فورعم  هب  هک  تسا  هتسناد  نیا  شتوبن  رد  وا  دییأت  لیالد 

ص:25
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رد دـنوادخ  .دـناد  یم  مارح  تسا  كاپان  ار  هچنآ  هدرمـش ، لـالح  تساراوگ  كاـپ و  ار  هچنآ  دراد ، یم  زاـب  رکنم  زا  دـناوخ ، یم 
ًابُوتْکَم ُهَنوُدِجَی  يذَّلا  َّیّمالا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیذَّلَا  : » دـیامرف یم  نینچ  دنتـسه  دـنوادخ  تمحر  هتـسیاش  هک  یناگدـنب  فصو 

ْمُْهنَع ُعَضَی  َِثئابَْخلا َو  ُمِْهیَلَع  ُمّرَُحی  ِتابَّیَّطلا َو  ُمَُهل  ُّلُِحی  رَْکنُْملا َو  ِنَع  ْمُهاـْهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ْمُهُُرمْأَـی  ِلـیِجنِإلا  ِهاروَّتلا َو  ِیف  ْمُهَدـْنِع 
ِمالَّسلا َو َُلبُـس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهّللا  ِِهب  يدـهَی  ٌنِیبُم  ٌباـتِک  ٌرُون َو  ِهّللا  َنِم  ْمُکَءاـج  ْدَـق   » »(1) و ْمِْهیَلَع َْتناک  یتَّلا  َلالْغالا  ْمُهَرِْـصا َو 

(2) «. ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  َیِلا  ْمهیِدْهَی  ِِهنْذِِإب َو  ِروُّنلا  َیِلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی 

يزیچ هچ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  لقره  شسرپ  نیا  خساپ  رد  نایفسوبا  رگا  ایآ  هاگآ ، نادنمـشوه  امـش  نامگ  هب  نونکا 
هلیح هلیسو  هب  ار  نآ  زا  یچیپرـس  لاح  نیع  رد  دهد و  یم  روتـسد  نامیپ  هب  يرادافو  جح و  تاکز و  هب  تفگ : یم  دهد  یم  نامرف 

، درمش یم  اور  هلیح  رکم و  اب  ار  اهنآ  لاح  نامه  رد  دراد و  یم  زاب  رامق  بارـش و  انز و  ابر و  زا  ار  ام  دناد ، یم  زاجم  یعرـش  ياه 
ار قوقح  نیا  زا  ییاهر  يوس  نآ  زا  دهد و  یم  زردنا  ناشیوخ  اب  دـنویپ  ناگیاسمه و  ناکیدزن و  قوقح  ظفح  هب  ار  ام  ماجنارـس  و 

؟ دینش یم  یخساپ  هچ  دناوخ ، یم  زیاج  گنرین  کمک  هب 

ربمایپ هک  دینش  یم  وا  ناهارمه  رفعج و  زا  یشاجن  رگا  ایآ  یمارگ  هدنناوخ  امش  رظن  هب  ای 

ناسک سومان  ناج و  هب  زواجت  نامدرم و  نایم  رد  يرگ  هنتف  يدزد ، انز ، يارب  مالسا  راوگرزب 

هدابر و ریگابر و  ای  و  هدرک ، مالعا  زیاج  گنرین  کمک  هب  ار  اـهتازاجم  نیا  زا  ییاـهر  سپـس  هداد و  رارق  هدـنراد  زاـب  ییاـهتازاجم 
هدرک لالح  هبه  ضرق و  عیب ، مان  اب  ار  نآ  سپـس  هدـناوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  اـب  گـنج  رد  ار  نآ  بتاـک  هاوگ و 

؟ داد یم  خساپ  هچ  تسا 

زا دیآرد و  نید  نیا  هب  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  خساپ  رد  رگا  دنمتریغ ، ن�وم  يا  امش  رظن  هب 

دنهد و یم  اوتف  نادب  دنیوگ و  یم  یعرـش » ياه  هلیح   » نابحاص هک  دیروآ  نایم  هب  نخـس  ییاهزیچ  نامه  زا  دـسرپ  یم  نآ  ماکحا 
؟ دوش یم  رفاک  ای  دروآ  یم  نامیا  وا  دننک ، یم  لمع 

هدننک هابت  ياه  هلیح  نیا  سک  ره  هک  تسا  نآ  اهنیا  همه  خـساپ  دراد -  هدـیقع  زین  یفاصنا  بحاص  ره  هک  نانوچ  نم -  هدـیقع  هب 
تقیقح نیا  هب  نیتسار  ینامیا  هدناشک  نایم  هب  ار  هشیدنا  لد و 

ص:26

لیجنا تاروت و  رد  دوخ  دزن  ار  وا   [ مان  ] هک هدـناوخن  سرد  يربماـیپ  هداتـسرف و  زا  دـننک  یم  يوریپ  هک  یناـسک  : 157 فارعا / - 1
مارح نانآ  رب  ار  اهکاپان  لالح و  نانآ  يارب  ار  اهکاپ  دـنک ، یم  یهن  رکنم  زا  دـهد ، یم  نامرف  فورعم  هب  ار  نانآ  .دـنبای  یم  هتـشون 

.دیاشگ یم  رب  نانآ  زا  دوب  نانآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  نارگ و  راب  دنک و  یم 
اهیکیرات زا  ار  نانآ  دوخ  نامرف  هب  دنک و  یم  تیاده  تسوا  يدونشخ  یپ  رد  هک  ار  سک  ره  نآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  : 16 هدئام / - 2

.دنک تیاده  تسار  هار  هب  درب و  رون  هب 
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كاپ ار  نانآ  ياهلد  دنک ، تسرد  ار  نامدرم  دیاقع  ات  تسا  هدش  هداتـسرف  دنوادخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  درادـن 
.دروآ درگ  اوقت  روحم  رب  ار  مدرم  همه  دناوخ و  ارف  هدوتس  ياهیوخ  هب  دزاس ،

دنا هتفرگ  شیپ  رد  ار  اه  هلیح  نیا  هار  هک  ینادرخبان  نآ  رـس  رب  نوگانوگ  ياهرـصع  رد  هتـسجرب  هناـگی و  یناـملاع  يور  نیمه  زا 
نآ اب  يدنویپ  چیه  دنا و  هتـسب  نید  هب  هک  تسا  ییاه  هتخاس  رب  اه  هلیح  نیا  هک  دنا  هتـشاد  نایب  ار  تقیقح  نیا  .هدیـشک و  رب  دایرف 
نآ .تسا و  راوتـسا  نآ  رب  ادخ  لوسر  یتسار  قدص و  هک  تسا  یمهم  ناکرا  زا  یکی  هدننکـش  مه  رد  اه  هلیح  نیا  هکنیا  درادـن و 

مایپ

.دزاس یم  رود  ینامرفان  هانگ و  زا  دناوخ و  یم  تیاده  هب  ار  مدرم  هک  هچنآ  رد  شراگدرورپ  يوس  زا  تسوا  ندوب  روآ 

لاس نیدـنچ  هک  رادـیدپ  نیا  روهظ  زاغآ  نامه  رد  دوخ -  هشیدـنا  هویـش و  رد  توافت  همه  اب  هتـسجرب -  ناملاع  زا  يرایـسب  يرآ ،
نید اب  ندرک  يدـب  نیا ، دـنتفگ : دـندرک و  موکحم  یتخـسب  ار  نآ  دنتـساخرب ، تفلاـخم  هب  دومن  خر  ترجه  تسخن  هدـس  زا  سپ 

نایاوشیپ هب  شنداد  تبسن  تسا و 

ناگتشذگ زا  هلیح  هراب  رد  ییاهتیاور  هچ  رگا  و  تسا ، گرزب  یتمهت  راکشآ و  یهانگ  زین  تیاده 

تروص اوقت  یکین و  یپ  رد  هکلب  زواجت ، هانگ و  فده  هب  هن  اه  هلیح  نآ  اما  دشاب ، هدش  لقن 

و دادـیب ، داد و  لطاب ، قح و  ناـیم  تواـفت  ناـمه  دـنناوخ  یم  نادـب  ار  مدرم  نایعدـم  نیا  هچنآ  اـب  اـهنآ ، ناـیم  تواـفت  هتفریذـپ و 
.تسا يراکهانگ  يراکوکن و 

ناگداتـسرف متاـخ  نییآ  زا  عاـفد  نـید و  هـب  تبـسن  يدـنمتریغ  رـس  زا  اـه  هرود  اـهیاج و  هـمه  رد  رگید  یناـیاوشیپ  زین  سپ  نآ  زا 
راذگناینب فادها  اب  هک  اه  هلیح  نیا  ندرک  موکحم  رد  دنوادخ ،

.دنداهن زاتشیپ  نایاوشیپ  نآ  ياهماگ  ياج  رب  ماگ  تسا  ضقانت  رد  نید 

راک نیا  رد  هک  تسا  ینانآ  زا  یکی  ق ) .ف 256 ه . -  ) يراخب لیعامسا  نب  دمحم  ناثّدحم  ماما 

یباتک حیحـصلا  عماـجلا  باـتک  رخاوا  رد  يو  .تساـخرب  تشاد  یهارمگ  نیا  ندرک  موکحم  رد  هک  يا  هفیظو  هب  تسج و  تکرش 
نادقتعم نآ  رد  داد و  صاصتخا  درب  یم  نایم  زا  ار  نآ  لوصا  ماکحا و  دنک و  یم  ضقن  ار  عرش  فادها  هک  ییاه  هلیح  هب  لقتـسم 

ره دیوگ و  یم  نخـس  اه  هلیح  نیا  ّدر  یتسردان و  زا  ناوارف  یثیداحا  هک  تشاد  نایب  درک و  شهوکن  ار  تعیرـش  رد  هلیح  زاوج  هب 
.تسا ناراکوکن  زا  هک  دوش  نامگ  دنچ  ره  و  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  نان�وم  هار  زج  یهار  دیامیپب  ار  هار  نیا  هک 

هدرازگ و ار  بلطم  قح  هتـشون و  هراب  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  رگید  زا  ق ) ف 728 ه . -  ) هیمیت نب  دمحا  سابعلاوبا  مالسالا  خیش 
گرزب ياوشیپ  شدرگاش  وا  زا  سپ  .تسا  هتخادرپ  ثحب  هب  هراب  نیا  رد  لیلحتلا  لاـطبا  یلع  لیلدـلا  هماـقا  دوخ  باـتک  رد  یبوخب 

نیدلا سمش  همالع 
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نیملاعلا و بر  نع  نیعقوملا  مالعأ  دوخ  باـتک  ود  رد  ق ) - . .ف 751 ه  ) يزوج میق  نبا  هب  فورعم  رکب  یبا  نب  دمحم  هللادـبعوبا 
هدنناوخ و هفطاع  وا  اب  هسیاقم  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هداهن  ماگ  شیوخ  داتـسا  ياپ  ياج  رب  ناطیـشلا  دیاصم  نم  نافهللا  هثاغإ 

يرود رد  ار  وا  ساسحا 

ياهعرف تایئزج و  و  هتفرگ ، راـک  هب  ناور  لهـس و  ییاـهترابع  نیا  رب  نوزفا  هتخاـس و  رو  هلعـش  هتخیگنارب و  هلیح  لـها  زا  ندـیزگ 
درذـگ و رد  نان�وم  همه  زا  ود و  نآ  زا  يادـخ  تسوا -  داتـسا  ِنآ  زا  رتگرزب  راـختفا  هک  دـنچ  ره  تسا ، هدروآ  ناـیم  هب  يرتناوارف 

گنس وا  هک  دنک -  تمحر  ار  نانآ 

راومه وا  يارب  ار  عورف  تایئزج و  نآ  هب  نتخادرپ  هار  هداهن و  درگاش  يارب  ار  راک  نیا  يانب 

.تسا هتخاس 

باتک رد  داهن و  ماگ  هصرع  نیا  هب  ق ) - . .ف 790 ه  ) یبطاش قاحساوبا  ماما  هرود  نیا  زا  سپ 

نایاوشیپ دـیتاسا و  داتـسا  .دروآ  هلیح  هراب  رد  دـنلب  اوتحم  رد  اما  هاتوک ، ییاـه  هلمج  تسا  دـننامه  یب  دوخ  عون  رد  هک  تاـقفاوملا 
، زارد هللادبع  نب  دـمحم  خیـش  ردـپ  داتـسا و  هک  .م - ) ق 1932  - . ه .ف 1350   ) زارد هللادـبع  خیـش  گرزب  داتـسا  موحرم  ناملاع 

دنچ نیا  تاقفاوملا  رب  دوخ  حرش  رد  تسا -  دنمشزرا  ياهـشهوژپ  اهباتک و  رگید  میرکلا و  نآرقلا  نع  میظعلا  أبنلا  باتک  بحاص 
.تسا هتخادرپ  نآ  تایئزج  نایب  هب  هداد و  حیضوت  ار  هاتوک  هلمج 

هچنآ هک  ما  هدیقع  نیا  رب  مبای و  یهاگآ  اهنآ  زا  متفاین  تصرف  فسأت ، اب  نم ، اما  دـنا ، هتـشون  هراب  نیا  رد  زین  گرزب  ناملاع  رگید 
زا دـهاوخب  هک  سک  ره  يارب  دـنا  هتـشون  هراب  نیا  رد  وا  باـتک  حراـش  یبطاـش و  و  وا ، رگاـش  هیمیت و  نبا  وا ، ناـحراش  يراـخب و 

یهاگآ تنس  باتک و  رد  هلیح  هاگیاج 

.دنک یم  هدنسب  دنادب  عوضوم  نیا  رد  ار  ناملاع  عضوم  دبای و 

نوزفا و  یبطاش ، و  میق ، نبا  هیمیت ، نبا  يراخب ، نایاوشیپ ، نیا  ار  هچنآ  گنرد  یلمأت و  اب  نم 

نیا رد  هچنآ  زا  مدـید  بسانم  مدـناوخ و  تشاد  يدـنویپ  هلیح  ثحب  اب  هک  رومان  ناگرزب  نیا  زج  یناسک  زا  رگید  یثحاـبم  نیا ، رب 
لصاح اه و  هتفگ  هدیکچ  نآ  رد  مروآ و  درگ  یباتک  دنا  هتشون  هراب 

يرای هب  ار  راک  نیا  .میازفیب  اهنآ  رب  زین  ار  يرگید  تیمها  اب  ثحاـبم  مهد و  ياـج  ار  ناـگرزب  نیا  هتـسج  رب  دـصاقم  اـه و  هشیدـنا 
ماکحا رد  عراش  فادها  زا  ناوت -  هزادنا  هب  مدنادرگ و -  يور  دایز  لاقو  لیق  زا  متفر ، لیلد  یپ  رد  اج  همه  مداد و  ماجنا  دنوادخ 

ماجنارس متفرگ و  رب  هدرپ  تعیرش 

.متشادن غیرد  یشالت  چیه  زا  تعیرش  ناهن  رارسا  اهتمکح و  نایب  رد 
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هیآ دهاش  نایب  زا  شیپ  دراد و  یتلالد  هلیح  عنم  ای  زاوج  رب  هک  یثیداحا  اه و  هیآ  ندروآ  زا  سپ  هک  ما  هدوب  دنبیاپ  شهوژپ  نیا  رد 
رایتخا رد  نآ  زا  هنایم  یحرش  عنم ، ای  زاوجرب  ثیدحو 

نتشادرب هدرپ  يارب  هدنناوخ  زین  دوش و  نشور  ًالماک  دارم  رب  ثیدح  هیآ و  تلالد  تهج  ات  مراذگ 
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ياهراتـشون اهباتک و  يال  هبال  رد  وج  تسج و  زا  دـنامب  هدیـشوپ  ناهنپ و  تسا  نکمم  هاـگ  هک  ثیداـحا  اـه و  هیآ  نیا  میهاـفم  زا 
.ددرگ زاین  یب  هدنکارپ  ناوارف و 

زا ار  فدـه  هن  دروآ و  یگتـسخ  هن  هک  ناس  نآ  هناـیم و  يا  هزادـنا  هب  مباـیب و  ار  ثیداـحا  عبنم  هک  متـشاد  نآ  رب  ار  دوخ  نینچمه 
نآ نایوار  هرابرد  ینعط  ای  دقن  رگا  دزاس ، رود  هدنناوخ  سرتسد 

.میوگ نخس  نآ  زا  تسا  هدش  حرطم  ثیداحا 

دب کین و  نایم  زا  و  هدـنکارپ ، ياه  هلاـقم  نینچمه  ماـکحا و  هفـسلف  ثیدـح ، هقف ، ریـسفت ، ياـهباتک  لد  زا  ار  باـتک  نیا  ياوتحم 
اـهیراوشد و اـب  هاـگ  شهوژپ  نـیا  لـالخ  رد  .مـنک  میدـقت  ناگدـنناوخ  هـب  اراوـگ  یلـالز  باـن و  يا  هدــیکچ  اـت  ما  هدروآ  نوریب 
، دوجو نیا  اب  .دوبن  نکمم  اهنآ  زا  رذگ  دوب  هدرکن  ناسآ  نم  رب  ار  اهنآ  ریبخ  فیطل  دنوادخ  رگا  هک  مدش  یم  وربور  ییاهیگدیچیپ 

ياهرهوگ ما و  هدروآ  رب  یمالـسا  ياهـشناد  فرژرپ  يایرد  زا  هک  تسا  ییاهدـیراورم  هدـمآ ، تسرد  ینخـس  باـتک  نیا  رد  رگا 
مه رگا  و  ما ؛ هدیـشک  هتـشر  هب  هتفای و  دـنا  هداهن  ياج  رب  اـم  يارب  ناـگرزب  هک  یفراـعم  ناـشخرد  هنیجنگ  رد  هک  تسا  ییاـهبنارگ 

رد.تسا نم  زا  دوش  یم  هدید  نآ  رد  ییاطخ 

تسرد ار  نآ  ییامنهار و  نادب  مناهاوخ  نادرم  شناد  زا  مبلط و  یم  شزرمآ  دنوادخ  زا  هراب  نیا 

باحـصا و نادـناخ و  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  راوگرزب -  ربماـیپ  نخـس  نیمه  ارم  ناـیم  نیا  رد  .تسا و  ن�وم  ردارب  ن�وـم  هک  دـننک ،
«. يونام يرما ء  لکل  امنا  تاینلاب و  لامعالا  امنا  : » دومرف هک  تسا  هدنسب  داب -  شناوریپ 

لیحلا عقوم  نع  باقنلا  فشک  نینچمه  هیوبنلا و  ثیداحالا  تایآلا و  نم  اهیف  دروام  حرـش  هیمالـسالا و  هعیرـشلا  یف  لیحلا  ماـن  ود 
(. شخب ود  لماش   ) نتم دمآرد ، ما : هداد  بیترت  شخب  هس  رد  ار  نآ  هداهن و  باتک  نیا  رب  ار  باتکلا  هنسلا و  نم 

: تسا هدمآ  لصف  هس  باتک  دمآرد  ینعی  تسخن  شخبرد 

؛» هلیح  » هژاو یفرع  يوغل و  موهفم  لوا : لصف 

؛ زیاج ریغ  زیاج و  هلیح  نییعت  رد  رایعم  مود : لصف 

.هلیح ماکحا  ماسقا و  موس : لصف 

: تسا هدش  ثحب  بیترت  نیدب  دهد  یم  لیکشت  ار  باتک  نتم  هک  موس  مود و  ياهشخب  رد 

: ریز ياهلصف  لماش  تسا ؛ ضقانت  رد  عرش  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح  مود : شخب 

؛ تسا هدش  یهن  هلیح  زا  نیقیب  هک  نیا  نایب  هلیح و  يانعم  میسرت  لوا : لصف 
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؛ اه هلیح  زا  هنوگ  نیا  ندوب  مارح  رب  نآرق  تلالد  نایب  مود : لصف 

؛ اه هلیح  زا  هنوگ  نیا  ندوب  مارح  رب  تنس  تلالد  نایب  موس : لصف 
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؛ اه هلیح  زا  هنوگ  نیا  ندوب  مارح  رب  هباحص  عامجا  نایب  مراهچ : لصف 

؛ اه هلیح  زا  هنوگ  نیا  ندوب  لطاب  ندوب و  مارح  رب  یعرش  دعاوق  لوصا و  تلالد  نایب  مجنپ : لصف 

؛ ناکما هزادنا  هب  نآ  در  بوجو  اه و  هلیح  زا  هنوگ  نیا  تمرح  ندوب  یعطق  مشش : لصف 

؛ نآ خساپ  دنا و  هدرک  دراو  اه  هلیح  نیا  تمرح  رب  هک  يا  ههبش  متفه : لصف 

، هراب نیا  رد  فلس  نایاوشیپ  عضوم  اه ، هلیح  نیا  ندوب  لالح  هب  نداد  اوتف  أشنم  متشه : لصف 

.هنیمز نیا  رد  نارخأتم  قارغا  و 

: ریز ياهلصف  لماش  درادن ؛ ضقانت  عرش  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح  موس : شخب 

؛ تسه هراب  نیا  رد  هک  يا  هلدا  نایب  زیاج و  هلیح  يانعم  میسرت  لوا : لصف 

؛ اه هلیح  زا  هنوگ  نیا  ندوب  زیاج  رب  نآرق  تلالد  نایب  مود : لصف 

؛ اه هلیح  زا  هنوگ  نیا  ندوب  زیاج  رب  تنس  تلالد  نایب  موس : لصف 

.هراب نیا  رد  فلس  عضوم  نایب  مراهچ : لصف 

.دش دهاوخ  هتخادرپ  تخانش  نآ  کمک  هب  ار  عراش  فادها  ناوت  یم  هچنآ  نایب  هب  باتک  ینایاپ  لصف  رد 

***

یشهوژپ نینچ  دنمزاین  هک  ار  نانآ  و  دریذپب ، هدنراگن  زا  ار  شالت  نیا  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا 

رد دحاو ، یتما  نانآ  زا  دنک و  رادیب  دنا  هتفر  ورف  نادـب  هک  یباوخ  زا  ار  ناناملـسم  مهاوخ  یم  وا  زا  نینچمه  .دـنک  زاین  یب  دنتـسه 
دزاسب و لامک ، تزع و  تینما و  شمارآ و  مالسا و  مچرپ  هیاس 

هدهع هتـسیاش  هک  تسا  هدنـسب  ار  ام  دنوادخ  تسا و  ناگدنب  ياعد  ياونـش  وا  .دـناسرب  ناشیاهنامرآ  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناشیا 
.تسا يا  هدنراد 

ربمایپ شا  هداتسرف  هدنب و  رب  دنوادخ  دورد  .تسین  دنوادخ  يرای  هب  زج  ییورین  ناوت و  چیه 

.دننک يوریپ  وا  زا  زیخاتسر  زور  ات  هک  یناسک  رب  وا و  باحصا  رب  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یما 

.م هیروف 1945   25 .ق / لوالا 1364 ه . - عیبر   12
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يریحب باهولادبع  دمحم 

رهزالا هاگشناد 
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دمآرد تسخن : شخب 

هراشا
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نآ ياه  هداهن  ربارب  هلیح و  یفرع  يوغل و  موهفم  لوا : لصف 

تغل رد  هلیح 

: تسا هدمآ  نآ  حرش  طیحملا و  سوماقلا  رد 

هب اریز  تسا ؛ لوحت  زا  هلیح  دـیوگ : یم  ءاـقبلاوبا  .لـمع  ِتقد  رب  تردـق  ییأر و  تسرد  تراـهم و  لـیحتلا : لوحتلا و  لاـیتحالا و 
رگید تلاح  هب  یتلاح  زا  دنادرگ  یمرب  دوخ  رهاظ  زا  ار  ئـش  نآ  قیرط  زا  هک  ریبدت  تفاطل و  یعون  اب  شا  هدـنهد  ماجنا  نآ  کمک 

 - دَرُص نزو  رب  لوح -  لجر   » .دنتـسه هلیح  ياهعمج  تالیِح  نینچمه  و  بَنِع -  نزو  رب  ود  ره  لیح - »  » و لوح »  » .دبای یم  لوحت 
: دوش یم  هتفگ  تسا  گـنرینرپ  هلیحرپ و  درم  ینعم  هب  هزمه » نزو  رب  هلوح -  و  رْکُـس - نزو  رب  لوح -  و  همُوب -  نزو  رب  هلوح -  و 

(1) .تسا رتشیب  وت  زا  شا  هلیح  ینعی  کنم »]  ] لیحا  » و کنم » لوحاوه   » و هلیحاام »  » و هلوحاام » »

: دیوگ یم  حابصملا  بحاص 

نتفرگ تمدـخ  هب  راکرد و  یـشیدنا  هراـچ  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  اـهراک ؛ نداد  ناـماس  ریبدـت و  رد  یتسد  هریچ  تراـهم و  هلیح : 
لصا .درب  هار  دوصقم  هب  يا  هنوگ  هب  ات  هشیدنا ،
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(1) .تسا واو »  » هژاو نیا  هّلِع  فرح 

: دیوگ یم  تافیرعتلا  رد  زین  یناجرج 

یمن درادـن و  شوخ  هک  يزیچ  زا  ار  ناسنا  هچنآ  زا  هک  تسا  ترابع  نآ  و  نتـسج ، هراـچ  ندـیزرو و  هلیح  يارب  تسا  یماـن  هلیح :
.دنادرگ یم  رب  دراد  تسود  هک  يزیچ  هب  ددنسپ 

هب هدنهد  هلاوح  هدهع  زا  نآ  ندنادرگرب  یهدب و  نداد  لقن  زا  تسا  ترابع  عرش  رد  و  لاقتنا ، ینعم  هب  لّوحت  زا  تسا  قتشم  هلاوح 
(2) .هدنریگ هلاوح  هدهع 

: دروآ یم  نینچ  نآرقلا  بیرغ  رد  زین  یناهفصا  بغار 

لاح : » تسا هدـش  هتفگ  ندـش  نوگرگد  نیمه  رابتعا  هب  .تسا  ریغ  زا  نآ  ندـیرب  زیچ و  کـی  ندـش  نوگرگد  لوح »  » ینعم لـصا 
هتفگ ندیرب  يانعم  رابتعا  هب  اما  .دوش  نوگرگد  هک  دـش  هدامآ  ینعی  لاحتـسا »  » و دـش ] نوگرگد  ینعم  هب  « ] ال�وح لوحی ، یـشلا ء ،

[. دنکفا هلصاف  وت  نم و  نایم  زیچ  نالف  « ] اذک کنیب  ینیب و  لاح  : » تسا هدش 

: دیازفا یم  همادا  رد  بغار 

.تسانعم نیدب  زین  هلیوح »  » .دیوج هار  ناهنپ  يا  هنوگ  هب  نیعم و  یتلاح  هب  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ینعم  هب  هلیح » »
هب دراد  مه  یتمکح  هچنآ  رد  هاگ  هک  هچرگ  دراد ، دوجو  یتثابخ  یکاپان و  نآ  رد  هک  تسا  يدراوم  رد  هژاو  نیا  دربراـک  نیرتشیب 
رد تسا ] دـیدش   ] ینعی لاـحملا » دـیدش  وـه  و  : » تسا هدـش  هتفگ  لـجوزع -  دـنوادخ -  فـصو  رد  يور  نـیمه  زا  دور  یم  راـک 
رب هن  تسا ، هدش  فصو  دیکو  رکم  هب  دنوادخ  هویش  نیدب  و  نامدرم ، دید  زا  ناهنپ  مه  نآ  تسا ، نآ  رد  یتمکح  هچنآ  هب  ندیسر 

.تسا هزنم  حیبق  زا  دنوادخ  هچ  هدیهوکن ؛ هجو 

یم هتفگ  هک  تسانعم  نیمه  زا  و  هدش ، لیدبت  ءای  هب  شرتشیپ  فرح  نتشاد  هرـسک  لیلد  هب  نآ  واو  اّما  .تسا  لوح »  » هدام زا  هلیح » »
(3) «. لوح لجر  : » دوش

: دراد دربراک  ود  ًالوصا  هلیح »  » هژاو هک  دوش  یم  هتسناد  تشذگ  هچنآ  زا 

ص:35

 . ص 157 م ج1 ،  ات ، یب  توریب ،  هیملعلا ، هبتکملا  ریبکلا ، حرشلا  بیرغ  یف  رینملا  حابصملا  یلع ، نب  دمحم  نب  دمحا  یمویف ، - 1
ص 42. ق ، 1306 ه . - هرهاق ، هیریخلا ، هعبطم  تافیرعتلا ، دمحم ، نب  یلع  یناجرج ، - 2

، ات یب  نارهت ، باتک ، رـشن  رتفد  پاچ  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  لضفم ، نب  دـمحم  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  یناهفـصا ، بغار  - 3
ص 137 و 138.
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؛ نتسج هراچ  ندیزرو و  هلیح  ینعم  هب  يردصم ، دربراک  - 1

.دوش یم  هدیشیدنا  يا  هراچ  نآ  بلاق  رد  هچنآ  ینعم  هب  یمسا ، دربراک  - 2

: میوش یم  روآدای  دنچ  یتاکن  هارمه  هب  ریز  رد  ار  اهنآ  هک  دور  یم  راک  هب  انعم  دنچ  رد  هلیح 

نآ هلیـسو  هب  هک  يراک  ماجنا  رب  تردـق  و  رظن ، یتسرد  یتسد و  هریچ  زا  تسا  تراـبع  و  لوح »  » هداـم زا  هَلِعف »  » نزو رب  هلیح » - » 1
.دبای یم  لوحت  رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  شا  هدنهد  ماجنا 

هب هک  تسا  هلیح »  » کی وا  شالت  عوضوم  نامه  دـنک  یم  شالت  يزیچ  زا  نتفای  ییاهر  اـب  يزیچ  هب  ندیـسر  يارب  یـسک  هک  یتقو 
ءافخ و هب  دـیقم  شتیاـغ  هلیـسو و  هن  و  مذ ، هب  هن  دراد و  راعـشا  حدـم  هب  هن  اـنعم  نیا  هب  هلیح  .دـسر  یم  شا  هتـساوخ  هب  نآ  هلیـسو 

: دیوگ یم  نیعقوملا  مالعا  رد  میق  نبا  .ندوب  راکشآ  روهظ و  هب  دیقم  هن  تسا و  یگدیشوپ 

مادک ره  ندرک  رفس  و  ندیشوپ ، سابل  ندیماشآ ، ندروخ ، هنومن ، يارب  اهبّبسم ؛ هب  ندیـسر  يارب  تسا  يا  هلیح  اهببـس ، زا  هدافتـسا 
همه حابم ، بحتـسم و  بجاو و  زا  معا  زین ، یعرـش  دوقع  دیآ  یم  لصاح  اهنآ  زا  هک  دنتـسه  يدوصقم  هب  ندیـسر  يارب  هلیح  کی 

زا هک  دنتسه  يدصاقم  لوصح  يارب  ییاه  هلیح  یمامتب  مه ، مارح  ياهببس  هک  نانچ  دنتسه ، دقع  عوضوم  لوصح  يارب  ییاه  هلیح 
(1) .دوش یم  هدارا  اهنآ 

دروم فده  هب  ندیسر  يارب  هک  دوش  قالطا  ناهنپ  ییاه  هویـش  رب  هژاو  نیا  هک  هتفای  جاور  نینچ  يوغل  فرع  رد  دعب  هلحرم  رد  - 2
یناهفصا بغار  .درک  فشک  تفایرد و  ار  اهنآ  ناوت  یم  یشوهزیت  یکریز و  یعون  اب  اهنت  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ ، یم  رارق  هدافتـسا 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  دنک ، یم  هراشا  انعم  نیا  هب 

(2)« .دیوج هار  ناهنپ  روط  هب  مه  نآ  نیعم ، یتلاح  هب  نآ  هلیسو  هب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  هلیوح »  » و هلیح » »

هدیـشوپ ناهنپ و  رازبا ، هلیـسو و  هک  هدش  ظاحل  نینچ  دربراک  نیا  رد  اریز  تسا ، صخا  هلیح  هژاو  لوا  ینعم  هب  تبـسن  دربراک  نیا 
.دشاب

هک یسک  فده  تسا و  ینطاب  يرهاظ و  ياراد  هویش  ای  هلیسو  نآ  هک  تسا  رظن  نیا  زا  یهاگ  اه  هویش  اهرازبا و  نیا  رد  یگدیشوپ 
ود نیا  رادرک  رد  هیانک  هاوخ  راتفگ و  رد  هیانک  هاوخ  هیانک ، رد  هک  نانوچ  رهاظ -  هن  .تسا و  نطاب  نامه  دـنک  یم  هدافتـسا  نآ  زا 

هاگ و  دراد -  دوجو  هبنج 

ص:36

 . نیملاعلا ّبر  نع  نیعقوملا  مالعا  رکب ، یبا  نب  دمحم  هللادبعوبا  يزوج ، میق  نبا  - 1
ص 138. نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 2
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هک دسر  یمن  ناسنا  نهذ  هب  ًاتداع  اما  تسا ، یکی  هویـش  ای  هلیـسو  نآ  نطاب  رهاظ و  هچرگ  هک  تسا  رظن  نیا  زا  یگدیـشوپ  نیا  زین 
هلیسو ای  هویش  نآ  زا  يدوصقم  نانچ  هب  ندیسر  يارب  یسک 

، هفینحوبا يا  تفگ : دمآ و  هفینحوبا  دزن  جح  ماگنه  رد  يدرم  هک  تسا  هنوگ  نیا  زا  .دنک  هدافتسا 

.تسا هدرک  مناوتان  هتشاد و  لوغشم  دوخ  هب  ار  ما  هشیدنا  هک  ما  هدرک  وت  گنهآ  يراک  يارب 

دـهد و قالط  ار  وا  مریگ  يرـسمه  وا  يارب  رگا  هن ؛ دـنزرف  چـیه  وا  زج  مراد و  هناگی  يدـنزرف  تفگ : تسیچ ؟ نآ  تفگ : هفینحوبا 
راک نیا  هراچ  زا  .دنک  دازآ  ار  وا  منیزگ  يزینک  وا  يارب  رگا 

رگا روآرد ؛ وا  جوادزا  هب  سپـس  رخب و  ددنـسپ  یم  دوخ  هک  يزینک  وا  يارب  تفگ : وا  هب  هفینحوبا  تسه ؟ يا  هلیح  ایآ  ما ، هدنامرد 
تـسا هدرک  دازآ  تسین  وا  تیکلم  رد  هک  ار  یـسک  دنک  دازآ  ار  وا  رگا  و  ددرگ ، زاب  وت  هب  تسوت  كولمم  نوچ  دـهد  قالط  ار  وا 

[. تسین ذفان  [و 

دوـش و یم  هتفرگ  راـک  هب  هک  يا  هویـش  هب  هلأـسم  نیا  هکلب  یندـیهوکن ، هن  تسا و  یندوتـس  قـلطم  روـط  هب  هن  اـنعم ، نـیا  هـب  هـلیح 
.تسا هنوگ  نیمه  زین  تسخن  ینعم  هب  هلیح  میتفگ ، هک  نانوچ  .دراد  یگتسب  دوش  یم  دصق  هویش  نیا  زا  هک  یفده  هب  نینچمه 

یم قالطا  یناهنپ  ياه  هویـش  رب  ریخا  ینعم  نیا  هب  هلیح  هژاو  هچ  تسا ؛ مود  قـالطا  زا  صخا  یقـالطا  هژاو  نیا  قـالطا  نیموس  - 3
، عرش رظن  رد  هدیهوکن  فادها  هب  ندیسر  يارب  هک  ددرگ 

رد :) دیوگ یم  هک  اجنآ  .دراد  هراشا  انعم  نیمه  هب  بغار  .دوش  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  تداع  ای  لقع 

داد وا  اب  تسا ، هلیح  لها  سک  نالف  دنیوگ : یم  هچ ، تسا ) رت  جیار  دربراک  نیمه  زین  مدرم  فرع 

نشور .دزومآ و  یم  هلیح  نارگید  هب  سک  نالف  دنیوگ : یم  ای  تسا ؛ زرو  هلیح  هک  دینکن  دتس  و 

.تسین شا  یندیهوکن  يانعم  زج  يزیچ  ییاهدربراک  نینچ  رد  مدرم  رظن  رد  هلیح  هژاو  زا  دوصقم  هک  تسا 

هللا مراحم  اولحتـستف  دوهی  تبکترا  اـم  اوبکترتـال  : » تسا هدومرف   (1) حیحـص ثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  نوچ  - 4
يزیچ هلیح  شهوکن  رد  هک  یناثدحم  ناهیقف و  فرع  رد  ، (2)« لیحلا ینداب 

ص:37

یثیدح نآ  تسا و  تنس  لها  حالطصا  هب  حیحـص  ثیدح  هدرب -  راک  هب  ار  نآ  فلؤم  هک  اج  ره  حیحـص -  ثیدح  زا  دوصقم  - 1
قالطا اب  نانآ  فیرعت  هتبلا  .دشاب  هتساریپ  تلع  ذوذش و  زا  و  هتشاد ، لصتم  يدنس  شدوخ  دننامه  زا  طباض  لدع  لقن  هب   » هک تسا 

رگم دـنریذپ  یم  ار  فلاخم  لدـع  يوار  تیاور  هک  تسا  يور  نیمه  زا  دریگ و  یم  رب  رد  ار  ناناملـسم  ياه  هقرف  همه  لدـع  هژاو 
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نیز تسوا » تعدب  تیوقت  بجوم  هک  دنک  تیاور  ار  يزیچ  دشاب و  تعدب  ياراد  ای  هدیـسر و  رفک  دـح  هب  وا  تفلاخم  هک  ینامز 
.م ص 19 و 20 -  فجن ، نامعن ، هعبطم  ثیدحلا ، حلطصم  یف  هیاردلا  یناث ، دیهش  یلماع  نیدلا 

نبا ننس  .ر ك : دیرمش .» لالح  هلیح  نیرتمک  هب  ار  دنوادخ  ياهمارح  نآ  زا  سپ  ات  دیهدن  ماجنا  دنا  هداد  ماجنا  دوهی  ار  هچنآ  - » 2
باب 39. دهزلا ، باتک  هجام ،
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رد هک  تسا  ییاه  هلیح  يانعم  هب  اهنت  ًابیرقت  دور ، راک  هب  يدـیق  ره  زا  اـهر  قلطم و  تروص  هب  هک  یماـگنه  هژاو ، نیا  دـنا ، هتـشون 
اه هویش  اه ، هلیح  هنوگ  نیا  زا  دوصقم.دشاب  یم  هدیهوکن  عرش  رظن 

قح هدـنرب  نیب  زا  هک  مه  يا  هلیح  ره  .دوش  طـقاس  وا  بجاو  اـی  لـالح ، دـنوادخ  مارح  اـهنآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یناـهنپ  لـیاسو  و 
.داتسرف ناشتنعل  دنوادخ  اهنآ  ببس  هب  هک  تسا  نایدوهی  ياه  هلیح  دننامه  تسد و  نیا  زا  دشاب  ناگدازیمدآ  قح  ای  دنوادخ 

هب هلیح  هژاو  دربراک  .دنا  هتفرگراک  هب  عورـشم  یهجو  هب  اهانگنت  زا  ندش  نوریب  هار  دروم  رد  ار  هژاو  نیا  ناهیقف  زا  یخرب  هاگ   - 5
: تسا هدمآ  يومح  رئاظنلا  هابشالا و  حرش  رد  هک  نانوچ  تفای ، یفنح  ناهیقف  دزن  یناوارفب  ناوت  یم  ار  انعم  نیا 

ار یناسنا  دـناوتب  هک  تسا  يزیچ  ره  اـجنیا  رد  نآ  زا  دوصقم  تسا و  ییأر  تسرد  یتسد و  هریچ  ینعم  هب  نآ  هلیح و  عمج  لـیح » »
رظن یتسرد  یکریز و  هب  زج  ییاهر  هار  نیا  نتفایرد  هک  اجنآ  زا  .دزاس  اهر  یعرش  یتروص  هب  هدمآ ، راتفرگ  ینید  يا  هثداح  هب  هک 

.تسا هدش  قالطا  نآ  رب  هلیح  هژاو  تسین  ریذپ  ناکما 

: دیوگ یم  یفسن  دمحم  نب  رمع  صفحوبا  ماما 

رود ار  يا  هتساوخان  نآ  هلیسو  هب  ناوت  یم  هک  هناکریز  يا  هویـش  زا  تسا  ترابع  واو -  نآ  هّلع  فرح  لصا  و  هلیح -  عمج  لیح » »
.دروآ تسد  هب  ار  يا  هتساوخ  ای  درک 

یم بغار  زین  يور  نیمه  زا  دراد ، كدـنا  يدربراک  اما  دـشاب ، اور  مه  تغل  رد  جـیار و  هیفنح  ناـیم  رد  هچرگ  لامعتـسا ، نیا  هتبلا 
«. دور یم  راک  هب  دراد  مه  یتمکح  هچنآ  رد  هژاو  نیا  یهاگ  : » دیوگ

اب تسه  هلیح »  » هژاو يارب  اـهدربراک  نیا  زا  کـی  ره  رد  هک  ار  ییاـنعم  هناـگجنپ و  ياـهدربراک  نیا  زا  کـی  ره  تسین  دـب  نوـنکا 
: میجنسب رگیدمه 

یندوتـس هب  ای  ندوب و  راکـشآ  اـی  ندوب  هدیـشوپ  هب  هلیح  دوخ  هن  دروم  نیا  رد  اریز  تسا ؛ معا  همه ، هب  تبـسن  دربراـک  نیتسخن  - 1
نآ زا  فده  هن  تسا و  هدش  دیقم  ندوب  هدیهوکن  ای  ندوب 

هژاو تشذگ -  هک  نانوچ  دربراک -  نیتسخن  رد  هچ  دشاب ؛ هدوتس  ای  هدیهوکن  هک  تسا  نادب  دیقم 

لوحت رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  شا  هدنهد  ماجنا  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يراک  ره  ینعم  هب  هلیح 

.دناد یم  نآ  صاخ  بَّبسم  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیح  ار  یببس  ره  زا  هدافتسا  میق  نبا  هک  تساج  نیمه  زا  .دبای 

ص:38
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ناهنپ و ياه  هویش  لیاسو و  هلیح  زا  دوصقم  اجنیا  رد  اریز  دراد ؛ يرتمک  تیمومع  دوخ ، زا  شیپ  دروم  هب  تبسن  دربراک  نیمود  - 2
هدافتسا اهنآ  زا  فده  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  يا  هدیشوپ 

اریز دراد ؛ هبلغ  تغل  رد  دربراک  نیمه  .تسا  یگنرز  يدنمشوه و  یتسد ، هریچ  یکریز ، دنمزاین  اهنآ  فشک  نتفایرد و  دوش و  یم 
هب هلیح  رد  هتفر  راک  هب  هویش  هلیسو و  تغل ، فرع  رد 

.تسا هتفای  صاصتخا  دشاب  ناهنپ  هدیشوپ و  هک  ییاج 

زا هدـیهوکن  یفادـها  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  یناهنپ  ياه  هویـش  لیاسو و  ینعم  هب  هلیح  تیمومع ، رظن  زا  دربراک  نیموس  رد  - 3
زا فده  دربراک  نیا  رد  نخسرگید  هب  .دوش  هدافتسا  اهنآ 

.دشاب هدیهوکن  فرع  ای  لقع و  ای  عرش  رظن  رد  هک  تسا  يزیچ  صاخ  روط  هب  هلیح 

هدش و هتخانـش  ناثدـحم  ناهیقف و  تیرثکا  دزن  مراهچ  دربراک  تسا ؛ مجنپ  مراهچ و  ياهدربراک  اهدربراک  نیا  همه  نیرتصاخ  - 4
هچنآ هبار  نآ  زا  فده  هلیح و  ناشیا  هچ  تسا ؛ جیار 

اهنآ رهاظ  هک  ییاهرازبا  لیاسو و  زا  تسا  ترابع  هلیح  هک  دـنا  هدرک  فیرعت  نینچ  ار  نآ  هداد و  صاصتخا  تسا  هدـیهوکن  ًاـعرش 
هتفرگ راک  هب  تعیرـش  فادـها  نتفرگ  يزاب  هب  ای  بجاو و  ندرک  طقاس  ای  مارح ، ندرک  لالح  فدـه  هب  یلو  تسا  یعرـش  تیلح 

رد هک  مجنپ  دربراک  رد  .دوش  یم 

زا یخرب  .دـشابن  هدـیهوکن  ًاعرــش  هـک  هتفاـی  صاـصتخا  يزیچ  هـب  نآ  زا  فدــه  هـلیح و  تفاـی ، ناوـت  یم  یناوارفب  هـیفنح  بـتک 
ار نآ  هتشون و  هلیح  زا  هنوگ  نیا  هرابرد  بهذم  یفنح  نارظنبحاص 

فادها اب  هک  يا  هنوگ  هب  اهانگنتزا  ندش  نوریب  ياههار  زا  تسا  ترابع  هک  دنا  هدرک  فیرعت  نینچ 

.دشابن ضراعت  رد  تعیرش 

لیمکت حیضوت و 

رتریگارف و هدـش  هتفگ  هراـب  نیا  رد  هچنآ  همه  زا  هلیح  فـیرعت  رد  یناهفـصا  بغار  نخـس  دـش  نشور  هتفگ  شیپ  ياهحیـضوت  اـب 
: دیوگ یم  هک  اجنآ  تسا ، رتنشور 

رد هژاو  نیا  دربراـک  نیرتشیب  .دـیوج  هار  یناـهنپ  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  نیعم ، یتلاـح  هب  نآ  هلیـسو  هب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  هلیح » »
(1) .دور یم  راک  هب  دراد  مه  یتمکح  هچنآ  رد  هاگ  هک  هچ  رگا  ، دراد دوجو  یتثابخ  یکاپان و  نآ  رد  هک  تسا  يدراوم 

هک تسا  یناسک  رظن  هیاپ  دربراک  نیتسخن  هلیح ، هژاو  هتفگ  شیپ  یناعم  اهدربراک و  نایم  زا 
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ص 138. نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
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هک تسا  یناثدـحم  ناهیقف و  فیرعت  هیاپ  دربراـک  نیمود  .دریگ  رارق  یفیلکت  هناـگجنپ  ماـکحا  عوضوم  دـناوت  یم  هلیح  دـنا : هتفگ 
دوجو رظن  توافت  تغل  لها  اـب  هورگ  نیا  ناـیم  تسیچ  هلیح  ندوب  هدـیهوکن  نازیم  هک  نیا  رد  هتبلا  .دـنا  هتـسناد  هدـیهوکن  ار  هلیح 

ار عراش  شهوکن  اهنت  ناهیقف  دراد ؛

زا هاوخ  و  لقع ، هیحان  زا  هاوخ  دشاب ، عرـش  هیحان  زا  هاوخ  دنا ، هتـسناد  قلطم  ار  شهوکن  تغل  لها  هک  یلاح  رد  دـنا ، هتـسناد  رایعم 
هیاپ دـنک  یم  هراشا  نآ  هب  دور ) یم  راک  هب  دراد  مه  یتمکح  هچنآ  رد  هاگ   ) هلمج اب  بغار  هک  هلیح  دربراـک  نیموس  .فرع  هیحاـن 

.تسا هیفنح  دزن  هلیح  ریسفت 

هب هلیح  هک  تسا  هلیح  ریسفت  نیا  دریذپب  لماک  روط  هب  دناوت  یمن  هدنراگن  هچنآ  نایم ، نیا  رد 

نامگ هب  ریسفت  نیا  هچ ، دوش ؛ یم  هتسج  هار  ببسم  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یببس  ره  قلطم  روط 

تقد ییأر و  تسرد  یکریز ، هب  ار  هژاو  نیا  هک  تسا  هدش  هتفرگ  حابـصملا  سوماقلا و  بحاص  نوچمه  تغل  ناملاع  رظن  زا  رتیوق 
.دشاب هدیـشوپ  ناهنپ و  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  هلیح  رد  هک  يا  هلیـسو  هویـش و  تسا  مزال  دشاب  نینچ  رگا  و  دنا ، هدرک  انعم  راک  رد 

ءاقبلاوبا يور  نیمه  زا 

رهاظ زا  ار  یـش ء  نآ  قیرط  زا  هک  ریبدت ، تفاطل و  یعون  اب  شا  هدـنهد  ماجنا  نآ  کمک  هب  اریز  تسا ؛ لوحت  زا  هلیح  : » دـیوگ یم 
«. دبای یم  لوحت  رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  دنادرگ ، یم  رب  دوخ 

یم هتـسج  هار  يدوصقم  هب  نآ  هلیـسو  هب  هچ  ره  يارب  دشاب  یمان  قلطم  روط  هب  دناوت  یم  دشاب  لّوحت  زا  هلیح  رگا  همه ، نیا  اب  هتبلا 
دنتسم زین  نیمه  دیاش  .راکشآ  هاوخ  ناهنپ و  هاوخ  دوش ،

تقیقح هب  دوخ  دنوادخ  .میدرک  لقن  میق  نبا  زا  ار  نآ  رتشیپ  هک  تسا  هژاو  نیا  دربراک  نیتسخن 

.تسا هاگآ  زیچ  همه 

هلیح ياه  هداهن  ربارب 

نآ یفرع  يوغل و  دربراکرپ  جیار و  يانعم  رد  هلیح  هژاو  اب  دیک »  » و هعیدخ » «، » رکم  » هژاو هس 

ماجنا هک  دوش  یم  قالطا  يزیچ  ره  رب  تغل  رد  هک  دنتـسه  هلیح  هژاو  هداـهن  ربارب  اـی  کـیدزن  ییاـه  هژاو  هس ، نیا  .دراد  يدـننامه 
یم دوصقم  هب  ار  ناسنا  هک  يراک  ره  رب  هک  نانچمه  دـنک ، یم  دـصق  نآ  زا  دراد  اـضتقا  شرهاـظ  هک  ار  هچنآ  فـالخ  شا  هدـنهد 

، دوش یم  قالطا  زین  تسا  يدوصقم  نانچ  هب  ندیـسر  هب  هجوت  یب  ًاـتداع  نهذ  یلو  درادـن  مه  زا  يادـج  ینطاـب  رهاـظ و  دـناسر و 
دننام

ار وا  هنع -  هللا  یضر  یلع.دیرخ -  يزیچ  رفعج  نب  هللادبع  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  ریبز  نب  هورع  زا  دوخ  دنسم  رد  یعفاش  هچنآ 
رجح هب  وت  رب  مهاوخ  یم  وا  زا  مور و  یم  نامثع  دزن  تفگ :
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يا هدیرخ  هچنآ  رد  نم  تفگ : ریبز  و  داد ، ربخ  ریبز  هب  ار  هلأسم  نیا  رفعج  نب  هللادبع  .دنک  مکح 

ص:40

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ هک   ] نامثع .متـسه  وا  کیرـش  نم  تفگ : ریبز  .نک  مکح  رجح  درم  نیا  رب  ایب و  تفگ : تفر و  نامثع  دزن  یلع  .ماوت  کیرش 
ِعنام رفعج  نب  هللادبع  اب  ریبز  ندش  کیرـش  ارجام  نیا  رد  تسا ؟ ریبز  شکیرـش  هک  منک  رجح  هب  مکح  یـسک  رب  ایآ  تفگ : دـینش ]

يو رجح  هب  نامثع  هک  دش  نآ 

هب مکح  زا  يریگولج  يارب  يا  هلیح  درک  رفعج  نب  هللادبع  هچنآ  ناس  نیدـب  .دوب  فورعم  يراکتـسرد  هب  ریبز  هک  ارچ  دـنک ؛ مکح 
، تشادن مه  زا  يادج  ینطاب  رهاظ و  راک  نیا  .دوب  وا  رجح 

.دشاب یفده  نانوچ  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیح  يراک  نینچ  درک  یمن  رکف  یسک  ًاتداع  یلو 

رتروهشم و مدرم  دزن  مه  دربراک  نیمه  دور و  یم  راک  هب  هدیهوکن  ياهراک  هرابرد  رتشیب  دیک  هعیدخ و  رکم و  هناگ  هس  ياه  هژاو 
ماجنا هک  دوش  یم  قالطا  يزیچ  رب  هس  نیا  تسا  رتناوارف 

رکملا : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسانعم  نیمه  هب  .دناسر  يدب  درادن  قاقحتسا  هک  یسک  هب  نآ  اب  دهاوخب  شا  هدنهد 
.دناشک یم  خزود  هب  ار  شا  هدنهد  ماجنا  هعیدخ ، رکم و  ینعی  رانلا ) یف  هعیدخلا  و 

راک هدنهد  ماجنا  هک  انعم  نیدب  دنور ، یم  راک  هب  هدوتس  ياهراک  رد  زین  هاگ  هژاو  هس  نیا 

زا هک  يرامیب  ای  كدوک  اب  هک  نانچمه  دناشکب ، تسه  يو  يارب  یتحلصم  نآ  رد  هک  يزیچ  هب  جیردتب  ار  يرگید  نآ ، اب  دهاوخب 
دراد یتحلصم  وا  يارب  هک  وراد  ندروخ  نوچ  يراک  ماجنا 

جاتحم هعیدخلا  رکملا و  : ) دوش یم  هتفگ  هک  تسانعم  نیمه  هب  .دننک  نینچ  دزرو  یم  يراددوخ 

هکلب تسین ، زیمآ  تثابخ  ياهراک  ماـجنا  هب  قیوشت  هتفگ  نیا  تسا .] زاـین  هعیدـخ  رکم و  هب  یتیگ  نیا  رد  ( ] ملاـعلا اذـه  یف  اـمهیلا 
هب دراد و  شورگ  لطاب  هب  درخ  یب  ِناسنا  هچ ، تسا ؛ بسانم  ياهیـشیدنا  هراچ  اب  هدیدنـسپ  هتـسیاش و  ياهراک  هب  مدرم  نتخیگنارب 

اب قح  يراگزاسان  ببس 

نانوچ دوش ، هدیـشیدنا  یتمکح  ریبدت و  هلیح و  لطاب  زا  وا  ندنک  يارب  تسیاب  یم  يور  نیمه  زا  .دریذـپ و  یمن  ار  قح  وا  تشرس 
نیمه هب  .تسا  مزال  یگنرین  ناتسپ  زا  كدوک  نتفرگ  رب  يارب  هک 

یم نامرف  نمشد  اب  گنج  رد  گنرین  هلیح و  هب  ثیدح  نیا  هعدخ .) برحلا  : ) دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسانعم 
ییاراد نتفر  رده  زا  دنک و  هاتوک  ار  گنج  نامز  دناوت  یم  راک  نیا  هک  ارچ  دهد ؛

.دنک يریگولج  رتشیب  شالت  جنر و  لّمحت  و 

ٌدیِدَش ٌباذَع  ْمَُهل  ِتائِّیَّسلا  َنوُرکْمَی  َنیذَّلاَو  : » دومرف دنوادخ  تسا  دنسپان  هدیدنسپ و  هنوگ  ود  رب  دیک  هعیدخ و  رکم و  هک  اجنآ  زا 
ًاروُُفن ِّالا  ْمُهَدازام  ٌریذَن  ْمُهَءاج  اّمَلَف  ،» (1)« ُرُوبَی َوُه  َِکئلُوا  ُرْکَم  َو 
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.دنام یم  لصاح  یب  زین  ناشرکم  تسا و  كاندرد  یباذع  ار  نانآ  دنزادرپ  یم  يراکهبت  هلیح و  هب  هک  یناسک  : 10 رطاف / - 1
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ُمِِهب ُهّللا  َفِـسْخَی  ْنَا  ِتاـئّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیذَّلا  َنِمَأَـفَا   » و « ، (1) ِِهلْهَِابِّالا یِّیـسَّلا ُء  ُرْکَْملا  ُقیحَیالَو  یّیـسلا ِء  َرْکَم  ِضْرَْألا َو  ِیف  ًارابِْکتْـسا 
هتـشاد دوجو  دناوت  یم  مه  بوخ »  » رکم هک  دهد  هجوت  ات  هدروآ  رکم »  » يارب ار  دـب »  » فصو اه  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ   (2) «. َضْرَْالا

هب ار  دوخ  وا  . (3)« َنیرکاـملا ُْریَخ  ُهّللا  ُهّللا َو  َرَکَم  اوُرَکَم َو  َو  : » هدومرف هدرک و  فصو  هدیدنـسپ  رکم  هب  ار  دوـخ  نینچمه  وا  .دـشاب 
هدیدنسپ دیک  هب  ار  دوخ  ماجنارـس ، «. (4) ْمُهعِداخ َوُه  َهّللا َو  َنوُعِداُخی  َنیِقفانُْملا  َّنِا  : » هدومرف هدروآ و  فصو  مه  هدیدنـسپ  هعدـخ 
جرادتسا رب  دنوادخ   (5)« ُهّللا َءاشَی  ْنَا  ِّالا  ِِکلَْملا  ِنید  یف  ُهاخَا  َذُخْأِیل  َناک  ام  َفُسُوِیل  انْدِک  َِکلذَـک  : » هدومرف هدرک و  فیـصوت  مه 

يدـْیَک َّنِا  ْمَُهل  یْلُما  َنوُمَْلعَیال َو  ُْثیَح  نِم  ْمُهُجِرْدَتـسنَس  : » تسا هدومرف  هداهن و  دـیک  مان  زین  دوخ  بناـج  زا  ءازهتـسا  (6) و  ءالما و 
هدـنب دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  اه  هیآ  هنوگ  نیا  همه  رد  . (8)« َنوُهَمْعَی مِِهنایْغُط  یف  ْمُهُّدُـمَی  ْمِِهب َو  ُئِزْهَتْـسَی  ُهّللَا   » و ، (7)« ٌنِیتَم

نیا ياهرویز  اه و  هولج  زا  ار  وا  دهد و  یم  تلهم  ار  روابان  رکنم و 

ص:42

دب گنرین  و  دوب ، دب  ياهگنرین  نیمز و  رد  یـشکرس  رـس  زا  هک  دوزفین  ناشزیرگ  زج  دمآ  یهدرادشه  ار  نانآ  نوچ  : 43 رطاف / - 1
.ددرگ یمن  زاب  شنابحاص  هب  زج 

؟ درب ورف  نیمز  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنناما  رد  نیا  زا  دنا  هدرک  دب  ياهگنرین  هک  نانآ  ایآ  : 45 لحن / - 2
.تسا ناگدننک  رکم  نیرتهب  دنوادخ  .درک  رکم  مه  دنوادخ  دندرک و  رکم   : 54 نارمع / لآ  - 3

.دنک هعدخ  نانآ  اب  دوخ  دنوادخ  دننک و  یم  هعدخ  ادخاب  ناقفانم  : 143 ءاسن / - 4
هک نآ  رگم  دریگب  ار  دوخ  ردارب  تسناوـت  یمن  هاـشداپ  نآ  نییآ  رد  وا  .میتـخومآ  يا  هلیح  ار  فـسوی  هنوـگ  نیا  : 76 فسوی / - 5

.دهاوخب ادخ 
.دتفا يدوبان  هطرو  رد  دسرب و  لماک  تواقـش  هب  ات  درب  یم  رتورف  هلپ  هلپ  ار  صخـش  دنوادخ  هک  تسا  نآ  جاردتـسا  زا  دوصقم  - 6
نادب دروآ  یم  تسد  هب  هک  يا  هزات  تمعن  ره  وا  دهد و  یم  تمعن  یپرد  یپ  ار  صخـش  دنوادخ  هک  تسا  رذگهر  نیازا  راک  نیا 
يور نآ  زا  درب .  یم  دای  زا  ار  ادخ  دای  ادخ و  شیپ  زا  شیب  مد  هب  مد  دنک و  یم  یهاتوک  نآ  ساپس  رکـش و  رد  دوش ، یم  لوغـشم 

ریخ و هدمآ  شیپ  هچنآ  دنک  یم  نامگ  وا  تسا و  هدمآ  شیپ  شیارب  تمعن  قیرط  زا  هک  تسا  هدشان  كرد  صخـش  يارب  جادتـسا 
ریـسفت یف  نازیملا  نیـسح ، دـمحم  ییاـبطابط ، ك.ر :  .تسا  نداد  تلهم  ياـنعم  هب  زین  ءـالما  یتـخب ، هریت  رـش و  هن  تـسا  تداـعس 

.م ص 386 -  ج 19 ،  نآرقلا ،
.تسا راوتسا  نم  رکم  هک  مهد ، تلهم  ار  نانآ  میریگ و  ورف  جاردتسا ] تنس  هب   ] دنباین رد  هک  نانچ  ار  نانآ  44 و 45 : ملق / - 7

.دنور ورف  نآ  رد  ات  دراذگ  یم  او  ناشیهارمگ  رد  دریگ و  یم  دنخشیر  هب  ار  نانآ  دنوادخ  : 15 هرقب / - 8
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ره تسا : هدش  هتفگ  يور  نیمه  زا  .دنیب  ار  شیوخ  هانگ  يازس  مه  ماجنارـس  دوش و  رورغم  هتفیرف و  ات  دزاس  یم  رادروخرب  یناهج 
دننادن دنبای و  شیاشگ  يارس  نیا  رد  رگا  دنراک  دب  هک  نانآ  زا  کی 

: دیوگ یم  نینچ  هعیرشلا  مراکم  یلا  هعیرذلا  دوخ  باتک  رد  بغار  ماما  .دنلقع  یب  تسا  ناشیا  هب  تبسن  يرکم  نیا 

تراسج یـسانشادخ  ناسنا  چـیه  هتفرگ  راک  هب  تسرد  یناعم  دـصق  هب  صاخ و  ییاهیاج  رد  ار  اه  هژاو  نیا  دـنوادخ  هک  دوبن  رگا 
، حیحـص ییانعم  نآ  زا  شدوصقم  دنچ  ره  دریگ ، راک  هب  شیوخ  راتفگ  رد  هک  دسر  هچ  ات  دروآ  نهذ  هب  ار  يزیچ  نینچ  درک  یمن 

ددرگ توالت  هنوگ  نامه  هب  هدمآ  نآرق  رد  یفاصوا  نینچ  اج  ره  رد  تسا  بجاو  نیا  ربانب  .دشاب  دنوادخ ، میظعت  هیزنت و  ناونع  هب 
، تیفیک ببـس  هب  میحر  و  دودو ، روفغ ، دـننامه  دـنلب  فاـصوا  زا  يرایـسب  رد  دـنا  هدـش  روآ  داـی  نارـسفم  .دوـشن  زواـجت  نآ  زا  و 

تأرج سک  چیه  دوبن  یعمـس  لیلد  رگا  ، تسا هزنم  یناعم  نیا  همه  زا  دنوادخ  و  تسه ، اهنآ  يوغل  ینعم  رد  هک  یلاعفنا  و  تیمک ،
.دنک قالطا  دنوادخ  رب  ار  اهنآ  تشادن 

ص:43
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زیاج ریغ  زیاج و  هلیح  نییعت  رد  رایعم  مود : لصف 

راـبتعا نیدـب  هلیح  هچ  مارح ؛ هن  مینادـب و  لـالح  قلطم  روط  هب  ار  نآ  میناوت  یم  هن  میرگنب  نآ  هب  هلیح  يوغل  ياـنعم  راـبتعا  هب  رگا 
، دوصقم هب  ندیسر  يارب  يا  هویش  نتفرگ  شیپ  رد  زا  تسا  ترابع 

هب ناوت  یم  هن  دنسر  یم  نآ  هب  هویـش  نیدب  هک  ار  يدصقم  ره  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  رظن ، تقد  یتسد و  هریچ  یگنرز ، اب  هارمه 
قلطم روط  هب  هن  دشاب و  هدوتـس  قلطم  روط  هب  دناوت  یم  هن  زین  هویـش  دوخ  هک  نانوچ  دـیهوکن ، قلطم  روط  هب  هن  دوتـس و  قلطم  روط 

.دناسانش زاب  اوران  هلیح  زا  تساور  عراش  رظن  رد  هک  ار  يا  هلیح  ات  میدنمزاین  یمومع  يا  هطباض  رایعم و  هب  ور  نیمه  زا  .هدیهوکن 

هب نوچمه  عرـش  فادـها  نآ  رذـگ  زا  هک  عورـشم  یقیرط  ره  مییوگ : یم  زیاج  ریغ  زیاج و  هلیح  رایعم  صیخـشت  رد  ساـسا  نیا  رب 
، هدومرف یهن  نآ  زا  هچنآ  زا  زیهرپ  دنوادخ ، نامرف  ندروآ  ياج 

ای حابم ،  ) تسا لالح  دوش  هدروآ  رب  رگمتس  زا  ندناتس  ماقتنا  هدیدمتس و  يرای  قوقح ، يایحا 

ره ربارب ، رد  .دنراد  شاداپ  دنوادخ  دزن  شا  هدنهد  شزومآ  هدنهد و  ماجنا  و  بجاو ) ای  بحتسم 

ندنایامن لطاب  لطاب و  ندـنایامن  قح  مارح ، ندرک  لالح  بجاو ، طاقـسا  نوچمه  تعیرـش ، فادـها  نتخاس  هچیزاب  هب  هک  یقیرط 
راک هب  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هک  يا  هویـش  هاوخ  تسا ، هدیهوکن  شا  هدـنهد  شزومآ  هدـنهد و  ماجنا  و  عونمم ، دـماجنیب  قح 

يا هویش  دوخ  دوش  یم  هتفرگ 

.مارح هاوخ  دشاب و  لالح 

داد و هانگ و  يراکوکن و  لـطاب ، قح و  تملظ ، رون و  ناـیم  هک  تسا  یتواـفت  ناـمه  زیاـج ، ریغ  زیاـج و  ینعی  هنوگ ، ود  نیا  ناـیم 
يارب ار  عورشم  یهار  هک  نآ  نخس ، رگید  هب  ای  .دراد  دوجو  دادیب 

ص:44
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يارب ار  عورشمان  یهار  هک  نآ  اجک و  دریگ  یم  شیپ  رد  یهلا  ماکحا  تشادساپ  تناید و  يرای  تعیرـش ، ياه  هتـساوخ  ندروآ  رب 
يزاب هب  و  یهلا ، تایآ  نتفرگ  دنخشیر  هب  دنوادخ ، ماکحا  لاطبا 

هناهب ار  نآ  و  دیامیپ ، یم  تسا  دنوادخ  لالح  هب  ندیـسر  هار  هک  ار  عورـشم  یهار  ای  دریگ  یم  شیپ  رد  شناگدـنب  قوقح  نتفرگ 
؟ اجک دهد  یم  رارق  وا  نییآ  فادها  نتفرگ  يزاب  هب  ادخ و  مارح  ندرک  لالح  يارب  يا 

اهنآ هراب  رد  عرش  فادها  دصاقم و  دنراد و  ضراعت  مه  اب  رهاظ  بسح  رب  اهنآ  هلدا  هک  دنتسه  اه  هلیح  زا  یخرب  نایم  نیا  رد  هتبلا ،
اهنآ دروم  رد  ناملاع  يور  نیمه  زا  .تسین  نشور  یتسردب 

همیمـض زیاج  ياه  هلیح  هب  ار  اهنآ  رگید  یهورگ  و  دنا ، هدروآرد  عونمم  ياه  هلیح  رامـش  رد  ار  اهنآ  یهورگ  دنراد ؛ رظن  فالتخا 
نیا زا  يا  هلیح  هک  سک  ره  هرابرد  تسین  زیاج  لیلد ، نیا  هب  .دنا  هدرک  نانیمطا  هدیـسر و  نادب  هچنآ  ساسارب  مادک  ره  دنا ، هدرک 

اب دوش  هتفگ  هتسناد  اور  ار  تسد 

زیاج ار  يا  هلیح  نانچ  نآ ، اب  وسمه  عرـش و  فده  ندروآ  رب  یپ  رد  اهنت  يدهتجم  نینچ  اریز  تسا ؛ هدرک  تفلاخم  عرـش  فادـها 
وا رظن  هب  هک  هدرمـش  يزیاج  ياه  هلیح  فیدر  رد  ار  هلیح  نآ  يور  نیمه  زا  هدـمآ و  رترب  رتیوق و  وا  رظن  رد  هحاـبا  هلدا  و  هتـسناد ،

هلدا هک  هداد  اوتف  نینچ  يور  نآ  زا  اهنت  زین  هتسناد  عونمم  ار  تسد  نیا  زا  يا  هلیح  هک  نآ  ربارب ، رد  .تسا  هتساوخ  ار  اهنآ  زین  عرش 
راگزاسان تسه  ماکحا  عضو  رد  هک  یحلاصم  اهتمکح و  عرـش و  فادها  اب  هلیح  نآ  وا  رظن  زا  و  هدومن ، یم  رترب  وا  هاگدید  زا  عنم 

.تسا هدمآ  یم  رظن  هب 

: تسا هدروآ  نینچ  میتفگ  ار  هچنآ  هدیکچ  تاقفاوملا  باتک  رد  یبطاش 

تـسد رد  زین  اـه  هلیح  همه  ندوب  تسرد  رب  یلیلد  هک  ناـنوچ  درک ، هماـقا  اـه  هلیح  همه  ندوـب  لـطاب  رب  عرـش  زا  یلیلد  ناوـت  یمن 
نآ رب  ناناملـسم  همه  هچنآ  اب  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  تیدـض  عرـش  فدـه  اب  صاخ  روط  هب  هک  تسا  لطاب  هلیح  نآ  اهنت  هکلب  .تسین 

(1) .دهد یم  خر  فالتخا  دراد  ضراعت  اهنآ  هراب  رد  هلدا  هک  یلیاسم  رد  اما  .دنراد  قافتا 

ص:45

رد دوخ  يرواد  رتشیپام  .تسا  تنـس  لها  دزن  هدش ، هتفریذـپ  لوصا  اجنیا  رد  فلؤم  لالدهتـسا  يانبم  میدروآ  رتشیپ  هک  نانوچ  - 1
.م میتشاد - .  نایب  هلیح  تمرح  رب  لوصا  نیا  تلالد  رادقم  دروم  رد  نینچمه  هراب و  نیا 
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هلیح ماکحا  ماسقا و  موس : لصف 

(1) هلیح ماکحا  ماسقا و 

یعوـن اـب  رظن ، دروـم  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  ناـهنپ  ياـه  هویـش  نتفرگ  شیپ  رد  زا  تراـبع  هک  مینک  فـیرعت  نینچ  ار  هلیح  رگا 
هب ار  هلیح  تسناوت  میهاوخ  تسا  رظن  تقد  یتسد و  هریچ  یکریز و 

رابتعا هب  زین  ار  هنوگ  ود  نیا  زا  کی  ره  و  مینک ، میـسقت  زیاج  ریغ  یعرـش و  زیاج  هنوگ  ود  هب  تسا  رظن  رد  نآ  زا  هک  یفدـه  رابتعا 
.میهد رارق  ادج  ییاه  هتسد  رد  نآ  هب  ندیسر  ياههار  اه و  هویش 

: هلیح ياه  هنوگ  حرش  کنیا 

راـبتعا هب  دوخ  هنوگ  نیا  .دـشاب  لـطاب  عفد  اـی  قـح  نتـشاداپ  هب  لـیبق  زا  و  عوـنمم ، ریغ  زیاـج و  نآ  زا  فدـه  هچنآ  تسخن : هنوـگ 
هتـشاد دـناوت  یم  ار  تلاـح  هس  نیا  زا  یکی  هار  نیا  هچ  دـنا ؛ هتـسد  هس  دوش  یم  هتفرگ  شیپ  رد  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاـههار 

: دشاب

مارح اه  همدقم  لیاسو و  ِتمرح  باب  زا  هلیح  تلاح ، نیا  رد  .غورد  تداهش  قیرط  زا  هدش  راکنا  قح  هب  ندیـسر  دننامه  مارح ؛ - 1
(2) دوش یم 

جاودزا میب  ینز  هک  نآ  دننامه  عرش ، رظن  زا  صاخ  فده  نامه  يارب  هدش  هداهن  زیاج و  - 2

ص:46

یلع لیلدلا  هماقا  نآ ؛ زا  سپ  ص 286 و  ج3 ، نیعقوملا ، مالعا  زا  فیرعت  اب  هارمه  تسا  يا  هدیکچ  هدـمآ  لصف  نیا  رد  هچنآ  - 1
 . توافتم ياهیاج  تاقفاوملا ، نآ ؛  زا  سپ  ص 84 و  لیلحتلا ،  لاطبا 

هک تسا  یلیلد  ود  فعـض  توق و  عبات  مکح  اـجنیا  رد  هکلب  درک ، مکح  يا  هلیح  نینچ  تمرح  هب  ناوت  یمن  قلطم  روط  هب  هتبلا  - 2
يارب صخـش  هک  نآ  دننامه  دوش ، هتـشاد  مدقم  زین  تیلح  ییاج  نینچ  رد  تسا  نکمم  هاگ  .دنا  هتفرگ  رارق  محازت  رد  رگیدـکی  اب 

.م .دوش -  لسوتم  غورد  هب  یناملسم  ناسنا  ناج  ظفح 
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دوخ هک  تسا  نیا  دراد  رازآ  نیا  زا  زیرگ  يارب  هک  يا  هلیح  هار و  .دـشاب  هتـشاد  ار  دوخ  يارب  ییوشمه  ندروآ  شرهوش و  هراـبود 
زا دهاوخب  رگا  دشاب ؛ هتـشاد  رایتخا  لوا  نز  دنک  جاودزا  يرگید  نز  اب  درم  هاگره  هک  دننک  طرـش  نینچ  دقع  نمـض  رد  وا  ّیلو  ای 

رود ای  یتحلصم  ندروآ  گنچارف  يارب  هک  تسا  ییاه  هیانک  هلیح ، عون  نیا  رگید  هنومن  .دنامب  وا  اب  دهاوخب  رگا  و  دوش ، ادج  وا 

.تسین يدیدرت  اه  هلیح  هنوگ  نیا  ندوب  لالح  رد  .دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  يا  هدسفم  ندرک 

هک نآ  دننامه  دشاب ، هدـش  هداهن  تسا  هدرک  هدارا  نآ  زا  صخـش  هک  یفدـه  نانچ  هب  ندیـسر  يارب  عرـش  رد  هک  نآ  یب  زیاج ، - 3
دونـشخان ار  يادـخ  هچنآ  رد  وا ، یعامتجا  هاگیاپ  ای  ییاراد و  زا  ای  نادـناخ  ینابیتشپ  زا  هک  فدـه  نیا  اب  دـنک  جاودزا  ینز  اب  درم 

ررقم یفدـه  نینچ  يارب  جاودزا  تعیرـش ، رد  اـما  تسا ، زیاـج  یفدـه  دراد  صخـش  هـک  یفدـه  اـجنیا  رد  .دـیوج  هرهب  دـنک ، یمن 
رد ینمادکاپ  زا  ندش  رادروخرب  دنزرف ، نتشاد  مالسا ، هاگدید  زا  جاودزا  نیتسخن  فده  هکلب  هدیدرگن ،

دناوت یم  هک  هچرگ  تسا ، ندش  ود  ییاهنت و  زا  ندمآ  نوریب  رگیدمه و  رب  رد  نتفرگ  مارآ  تسا ، هدرک  مارح  دـنوادخ  هچنآ  ربارب 
ناسک ینابیتشپ  زا  ای  درب  هرهب  وا  ییاراد  زا  ات  دـنک  جاودزا  ینز  اب  درم  هک  یتروص  رد  نیاربانب.دروآ  یپ  رد  زین  ار  ینابیتشپ  يرای و 

جاودزا نیا  دوش  رادروخرب  وا 

نیا دیاش  هکلب  درادن ، يراگزاسان  عرش  نیداینب  فادها  اب  نآ  زا  درف  فده  اریز  تسا ، حیحص 

.دنک تیوقت  ار  فادها 

یم هتفرگ  شیپ  رد  فده  هب  ندیسر  يارب  هک  ییاههار  رابتعا  هب  مه  هنوگ  نیا  .دشاب  عونمم  مارح و  نآ  زا  فده  هچنآ  مود : هنوگ 
یکی دناوت  یم  هار  نیا  هچ  دریگ ، یم  ياج  هتسد  هس  رد  دوش 

.دشاب هتشاد  ار  اهتلاح  نیا  زا 

.دهد رارق  شجاودزا  ندروخ  مه  رب  يارب  يا  هلیح  ار  ندش  دترم  صخش  هک  نآ  دننامه  مارح ، دوخ  تاذ  رد  - 1

نآ زا  صخش  فده  هک  يرفـس  دننامه  هدیدنـسپ ، عورـشم و  یفده  هب  مه  دماجنیب و  عونمم  یفده  هب  دناوت  یم  مه  هک  یحابم  - 2
ندیرخ دصق  دوخ  هک  نآ  یب  دـیازفیب  تسا  هدـش  هضرع  شورف  يارب  هک  ییالاک  تمیق  هب  یـسک  هک  نآ  دـننامه  ای  تسا ، ینزهار 

اجنیا رد  .دشاب  هتشاد  ار  نآ 

نیا داجیا  هدنشورف و  زا  ررض  نبغ و  عفد  وا  فده  رگا  اما  تسا ، مارح  شراک  دشاب  رادیرخ  نتفیرف  راک  نیا  زا  صخش  فده  رگا 
.تسا لالح  تسرد و  ناملاع  زا  یخرب  هاگدید  زا  شراک  درخب  نآ  یعقاو  ياهب  هب  ار  الاک  رادیرخ  هک  دشاب  هنیمز 

، دنک یم  هدافتسا  یفده  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  نآ  زا  صخـش  یلو  هدش  عیرـشت  عونمم  دوصقم  نآ  زج  یفده  يارب  هک  یحابم  - 3
لیدبت ای  ندرک  هیده  ای  نتخورف  اب  تاکز  زا  رارف  دننامه 
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فدـه زین  هابتـشا و  هنیمز  شزغل و  ياـج  هک  تسا  هلیح  زا  هتـسد  نیمه   (1) .نآ رب  لاس  نتـشذگ  زا  لبق  باصن  زا  يرادـقم  ندرک 
همادا رد  ام  هچ  تسا ؛ مارح  ياه  هلیح  زا  نتفگ  نخس  رد  ام  تسخن 

نآ رانک  رد  هتبلا  تفگ و  میهاوخ  نخـس  هدننک  لیمکت  ناونع  هب  اهنت  دشاب  یم  مارح  کش  یب  هک  يرگید  ياه  هلیح  زا  باتک  نیا 
.تشذگ دهاوخ  ناترظن  زا  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  نانوچ  دروآ ، میهاوخ  مه  رگید  ییاه  هدیاف 

عیرـشت یفدـه  نینچ  يارب  هک  تسا  یحابم  لـالح و  نآ  هب  ندیـسر  هار  اـی  هلیـسو  مارح و  نآ  زا  فدـه  هچنآ  ینعی  موس  هنوگ  نیا 
نآ هب  فده  رظن  زا  هار ؛ هلیـسو و  رظن  زا  يرگید  .صخـش و  دوصقم  فدـه و  رظن  زا  یکی  دـشاب : یم  مارح  رظن  ود  زا  تسا  هدـشن 
؛ دزادنیب بوجو  زا  هتخاس  بجاو  وا  ار  هچنآ  ای  دنک  لالح  هدرک  مارح  دنوادخ  ار  هچنآ  دوخ  هلیح  اب  دهاوخ  یم  صخش  هک  لیلد 

يزیچ یعرش  ببس  زا  هتفرگ و  دنخشیر  هب  ار  دنوادخ  تایآ  هک  لیلد  نآ  هب  هلیسو  هار و  رظن  زا  و 

اب يراـک  نینچ  اـب  صخـش  .تسا  هتـساوخ  ار  نآ  دـض  یفدـه  تسرد  هکلب  هدـشن ، عیرـشت  نآ  يارب  ببـس  نآ  هـک  هدرک  دـصق  ار 
.تسا هدرک  تیدـض  هداد  رارق  شیوخ  ماـکحا  رد  وا  هک  یتـمکح  رد  مه  هلیـسو و  رد  مه  وا ، فادـها  رد  مه  تعیرـش ، راذـگناینب 

هدنراد رب  رد  يا  هلیح  نینچ  نیا ، رب  نوزفا 

تقیقح هچ  تسا ؛ هدرک  هدوـهیب  يراـک  درادـن  یلـصاح  تمحز  جـنر و  ندوزفا  زج  هچنآ  عیرـشت  اـب  هک  تسا  عراـش  هب  ماـهتا  نیا 
هک تسا  نآ  دنروآ  یم  يور  هلیح  هنوگ  نیا  هب  هک  نانآ  هتساوخ 

نینچ رذگهر  زا  عرـش  هک  ار  یفادها  نآ  ناسک  نیا  اریز  دوش ؛ لیدبت  درادـن  یپ  رد  يدوس  چـیه  هک  ثبع  يروما  هب  یعرـش  دوقع 
تسا عونمم  عرش  هاگدید  زا  هچنآ  هب  ماکحا  دوقع و  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دنهاوخ  یم  اهنت  دننک و  یمن  هدارا  هتـشاد  یماکحا  ای  دوقع 

.دنیوج هار 

: دشاب دناوت  یم  تلاح  دنچ  هب  دوخ  هلیحزا  هتسد  نیا 

هلیح ای  ، (2) يوبر ياه  هلیح  دننامه  تسا ، مارح  لعفلاب  هچنآ  ندرک  لالح  يارب  هلیح  - 1
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نتفر رفس  دننامه  نآ ، هب  مکح  قلعت  زا  شیپ  مکح  عوضوم  ندرب  نایم  زا  هک  دروآ  میهاوخ  نایم  هب  نخس  نیا  زا  دوخ  ياج  رد  - 1
صاخ یلیلد  عوضوم  هسفنب  راک  نیا  دوخ  هک  نآ  رگم  تسین ، مارح  هعیش -  هاگدید  زا  هزور -  بوجو  عوضوم  ندرب  نایم  زا  يارب 

.م .دریگ -  رارق  ماع  یلیلد  لومشم  ای  و 
هب ای  ضوع  ود  ره  هب  مارح  يوبر  دـقع  کی  رد  دـقع  ِفرط  ود  هک  نیا  لوا : هنوگ  دـنا : هنوگ  ود  یلک  روط  هب  يوبر  ياه  هلیح  - 2
ود زا  کی  ره  هک  نآ  مود  هنوگ  و  دـنزیرگب ؛ ابر  زا  رذـگهر  نیا  زا  اـت  دـننک  همیمـض  تسین  دـقع  دوصقم  هک  يزیچ  اـهنآ  زا  یکی 

.دنبای ییاهر  ابر  زا  رذگهر  نیا  زا  دوخ  رادنپ  هب  ات  دنیازفیب  دوخ  مارح  يوبر  دقع  هب  تسین  دوصقم  هک  ار  رگید  يدقع  دقع  ِفرط 
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نآ يارب  یلو  دـندنبب  دـقع  رادـقم  توافت  اب  دوخ و  دـننامه  هب  يوبر  ییالاک  عیب  رب  فرط  ود  هک  تسا  نیا  تسخن  هنوگ  رد  رایعم 
همیمض يزیچ  اهنآ  يود  ره  هب  ای  اهـضوع  زا  یکی  هب  دنبای  ییاهر  تسه  دقع  نیا  نمـض  رد  هک  یمارح  يابر  زا  دوخ  نامگ  هب  هک 
ضوع ود  ره  هب  سپـس  دننک و  دقعنم  یعیب  رانید  رازه  ود  هب  رانید  رازه  شورف  يارب  هک  نآ  دننامه  تسین ، اهنآ  سنج  زا  هک  دننک 

ابر زا  رارف  يارب  يا  هلیسو  هک  نآ  زج  دروآ  یمن  رب  مادک  چیه  زا  ضرغ  هک  دنزاس  همیمض  ار  یسابل  ای  لامتـسد  اهنآ  زا  یکی  هب  ای 
توافت اب  دوخ  دـننامه  هب  يوبر  سنج  شورف  دـیرخ و  فدـه  هچنانچ  مدـقتم  نایفوک  دـمحا و  یعفاـش ، کـلام ، هاگدـید  زا  .دوش 
يدـقع دـقع  ِفرط  ود  هک  تسا  نآ  مود  هنوگ  .دـنک  یم  تلالد  نیا  رب  زین  تنـس  هک  نانوچ  تسا ، لطاب  هلماعم  نیا  دـشاب  رادـقم 

دننک ینابت  نینچ  هک  نآ  دننامه  دنزیرگب ، ابر  زا  هلیسو  نیدب  ات  دننک  همیمض  شیوخ  مارح  دقع  هب  تسین  ناشدوصقم  هک  ار  رگید 
، مارح يابر  نیا  زا  رارف  يارب  هاگنآ  .دریگب  وا  زا  رانید  تسیود  رازه و  یتدم  زا  سپ  دـهد و  ضرق  رانید  رازه  يرگید  هب  یکی  هک 

یم وا  هب  راـنید  تسیود  رازه و  غلبم  هب  هیـسن و  تروـص  هب  تسین  رگید  فرط  دوـصقم  هک  ییـالاک  تسا  هدـنهد  ضرق  هک  یـسک 
هب تیانع  اب  دنک و  یم  تطاسو  یموس  درف  هک  نآ  ای  .درخ  یم  رانید  رازه  هب  دقن و  تروص  هب  وا  زا  ار  الاک  نامه  سپـس  دشورف و 
هب اـهب و  ناـمه  اـب  ار  ناـمه  درخ و  یم  راـنید  رازه  هب  دـقن و  تروـص  هب  هدـنریگ  ضرق  زا  ار  ـالاک  يدـقع  نینچ  ِفرط  ود  فدـه 

يرگید هب  یـسک  عقاو  رد  هک  تسا  نیا  هب  تروص  ود  ره  تشگزاب  .دشورف  یم  هدنهد  ضرق  ینعی  هیلوا  هدنـشورف  هب  دـقن  تروص 
زیاج لالح و  رهاظب  يراـک  بلاـق  رد  لـمع  نیا  هک  هچرگ  دناتـسب ، وا  زا  راـنید  تسیود  رازه و  ربارب  رد  اـت  هداد  ضرق  راـنید  رازه 

، ضرق نآ  لیلد  هب  هک  دـننک  هارمه  يرگید  یلام  دـقع  اـب  ار  يوبر  ضرق  دـقع  هچناـنچ  تسا  لـیبق  نیمه  زا  .تسا  هتفرگ  تروص 
هب تسا  رانید  دص  شیاهب  هک  ییالاک  سپـس  دهد و  ضرق  رانید  رازه  يرگید  هب  یـسک  هک  نآ  دـننامه  تسا ، تاباحم  رب  لمتـشم 

هراجا وا  هب  رانید  تسیود  هب  تسا  رانید  دـص  نآ  یعقاو  هراجا  هک  يا  هناخ  اـی  ینیمز  هنومن  يارب  اـی  دـشورفب ، وا  هب  راـنید  تسیود 
نانوچ دور ، یمن  نایم  زا  تسا  هدرک  مارح  ار  ابر  نآ  ببـس  هب  دـنوادخ  هک  يا  هدـسفم  نآ  یقاحلا  ياهدادرارق  هنوگ  نیا  اب  .دـهد 

هاگدید زا  يوبر  ياه  هلیح  هرابرد  .دـمآ *  دـهاوخ  اه  هلیح  هنوگ  نیا  تمرح  زا  یکاح  یلیالد  باتک  نیا  ياهراتفگ  همادا  رد  هک 
هک عیب  ای  ضرق  هنوگ  ره  تمرح  هب  دـنناد و  یم  رثا  یب  ار  نآ  هرـس  سدـق  لحار  ماما  نوچ  یخرب  دراد و  دوجو  رظن  فالتخا  هعیش 

.م .دننک -  یم  مکح  دشاب  ابر  زا  رارف  نآ  زا  فده 
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(1) .لیلحت

، تسا ندش  مارح  هب  ور  هتفای و  داقعنا  شمیرحت  ببس  هچنآ  ندرک  لالح  يارب  هلیح  - 2

ص:49

هـس هک  ار  ینز  یـصخش  هک  تسا  نآ  دـمآ -  دـهاوخ  ررکم  هدـنیآ و  لوصف  رد  هک  ناـنچ  لـیلحت -  هلیح  زا  هدـنراگن  دوصقم  - 1
زا ات  دهد  قالط  ار  وا  هک  فده  نادب  اهنت  دروآ ، رد  حاکن  دقع  هب  دنک  جاودزا  دوخ  یلبق  رهوش  اب  دناوت  یمن  رگید  هدـش و  هقالط 

.م دوش -  لالح  شا  یلبق  رهوش  رب  رذگهر  نیا 
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رد قالط  ندش  عقاو  زا  دهاوخب  سپـس  (1) و  دزاس قلعم  هناخ ، هب  نز  ندش  دراو  نوچ  یطرـش ، رب  ار  قالط  یـسک  هک  نآ  دـننامه 
رد دوش  یم  هناخ  دراو  يو  هک  یماگنه  ات  دـهد  یم  علخ  قالط  ار  نز  يور  نیمه  زا  و  دـنک ، يریگولج  طرـش  نآ  لوصح  ماـگنه 

رد .دشابن  وا  اب  ییوش  انز  دنویپ 

اجنیا رد  اریز  دریذپ ؛ یمن  ققحت  قالط  دوش  هناخ  دراو  سپـس  دیآ و  رد  درم  جاودزا  هب  دـیدج  يدـقع  اب  نز  رگا  هلأسم  نیا  ضرف 
.درادن دوجو  دوب ] هتفریذپ  تروص  نیشیپ  دقع  نمض  رد  هک   ] طرش هب  قیلعت  نآ  رگید 

ای صخـش ، رب  بجاو  هقفن )  ) یجرخ طاقـسا  يارب  هلیح  دـننامه  تسا ، بجاو  لـعفلاب  هـچنآ  بوـجو  ندرک  طـقاس  يارب  هـلیح  - 3
رد راسعا ، ات  دروآ  رد  شیوخ  دنزرف  ای  رـسمه  تیکلم  هب  ار  دوخ  ییاراد  همه  هک  هویـش  نیا  اب  یهدـب  تخادرپزاب  بوجو  طاقـسا 

دسر و ارف  ناضمر  هام  هک  نآ  دننامه  ای  یهدب ؛ تخادرپزاب  هن  دشاب و  بجاو  وا  رب  نداد  یجرخ  هن  هجیتن  رد  دنک و  قدص  وا  دروم 
.درادن نتفرگن  هزور  زج  رفس  زا  یفده  چیه  هک  یلاح  رد  دور ، ترفاسم  هب  دریگب  هزور  دهاوخ  یمن  هک  صخش 

یـصخش هک  نآ  دـننامه  تسا ، ندـش  بجاو  هب  ور  یلو  هدـشن  بجاو  زونه  هک  يزیچ  بوجو  ببـس  ندرب  ناـیم  زا  يارب  هلیح  - 4
ار نآ  يدـنچ  زا  سپ  دروآ و  رد  شناسک  زا  یکی  تیکلم  هب  ار  دوخ  ییاراد  لاس ، ندیـسر  ارف  زا  شیپ  تاکز ، ندرک  طـقاس  يارب 
(2) هیاسمه ای  کیرش  زا  ررـض  عفد  يارب  ًاساسا  هک  هعفـش  قح  طاقـسا  يارب  یـسک  هک  نآ  دننامه  ای  دنادرگزاب ، شیوخ  کلمت  هب 

هعفش مکح  ببس  نیا  اما  دراد ، دوجو  یگیاسمه  ای  تکرش  ینعی  قح  ببس  ریخا  دروم  نیا  رد  .دزادرپ  يا  هلیح  تسا  هدش  عیرـشت 
هلأسم رد  لاس  کی  نتـشذگ  دننامه  عیب  اجنیا  رد  نخـس  رگید  هب  و  دـنک ، یم  اضتقا  تسا  عیب  نامه  هک  یطرـش  هب  طورـشم  اهنت  ار 

رد کنیا  .تسا  تاکز 

ققحت طرش  نیا  هک  دنز  یم  يراک  هب  تسد  دهدن  رد  نت  هعفش  قح  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک  دروم  نیا 

.دنک اضتقا  ار  شیوخ  صاخ  مکح  ، قح نیا  يارب  دوجوم  ببس  دراذگن  بیترت  نیدبات  دریذپن 

ص:50

هعیـش ياهقف  همه  هکلب  رثکا ، هاگدـید  زا  هک  یلاح  رد  .دـشاب  حیحـص  طورـشم  اـی  قلعم  قـالط  هک  تسا  نیا  رب  عرف  مکح  نیا  - 1
لالحلا و لئاسم  یف  مالـسالا  عئارـش  نسح ، نب  رفعج  نیدـلا  مجن  مساـقلاوبا  یلح ، ك.ر : .تسین  حیحـص  قلعم  طورـشم و  قـالط 

.م ص 584 -  ق ،  - . توریب 1403 ه ءافولا ،  هس�وم  هخسن  يور  زا  تسفا  ات ، یب  مق ، يدهلاراد ، مارحلا ،
.م .هیاسمه -  يارب  هن  تسا  کیرش  يارب  اهنت  ام  هاگدید  زا  هعفش  - 2
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ص:51
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تسا ضقانترد  عرش  فادهااب  هک  ییاه  هلیح  مود : شخب 

هراشا

ص:52
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تسا هدش  یهن  يا  هلیح  نینچ  زا  نیقی  هب  هک  نیا  نایب  مارح و  هلیح  میسرت  لوا : لصف 

نتـشادرب يارب  فلکم  ناسنا  رگا  .تسا  هدرک  مارح  ار  ییاهزیچ  بجاو و  ار  ییاهزیچ  نیعم  ییاهتمکح  ياضتقا  هب  یلاعت  دـنوادخ 
هک یببس  شیوخ  رب  یمارح  ندرک  حابم  ای  دوخ  زا  یبجاو 

بجاو ریغ  ار  بجاو  نآ  هلیسو  نادب  ات  دروآ  شیپ  تسا  هدشن  عیرشت  يروظنم  نانچ  يارب  ًاعرش 

رد هتـسج  هرهب  نآ  زا  صخـش  هک  يا  هلیـسو  ببـس و  هاوخ  دریگ ، یم  مان  ندیزرو  هلیح  ای  هلیح  راک  نیا  دنک  لالح  ار  مارح  نآ  و 
رگا هنومن ، يارب  .عورشم  ان  مارح و  ای  دشاب  عورشم  لالح و  رهاظ 

هک یسک  تلاح  نیا  رد  ددرگ  یم  بجاو  يو  رب  زامن  تعکر  راهچ  دوش  لخاد  رهظ  زامن  تقو  تسین  رفس  رد  صخش  هک  یماگنه 
رفس هب  دروآ  شیپ  زامن  زا  یشخب  طاقسا  يارب  یببس  دهاوخ  یم 

زا زامن  ریخأت  يارب  یببس  دهاوخ  یم  هک  یصخش  ای  دروآ ، ياج  هب  هتسکش  ار  شزامن  ات  دور  یم 

دبای نایاپ  تسا  شوه  یب  وا  هک  یتلاح  رد  زامن  تقو  ات  دروخ  یم  هدـننک  شوه  یب  ییوراد  ای  بارـش  دروآ  شیپ  دوخ  يادا  تقو 
نیمه زا  .دهدن  ماجنا  دوخ  تقو  رد  ار  زامن  يو  هجیتن  رد  و 

ات دور  یم  رفـس  هب  ور  نیا  زا  دنکفا  ریخأت  يرگید  هام  هب  ار  دوخ  هزور  دـهاوخب  یـسک  دـسر و  ارف  ناضمر  هام  رگا  هک  تسا  تسد 
یم يرگید  هب  ار  نآ  هلیح  کـی  ناونع  هب  یلو  تسا  دـنمناوت  جـح  ندروآ  ياـج  هب  رد  دراد و  یتورث  هک  یـسک  اـی  .دروـخب  هزور 

نآ جح  نامز  ِنتشذگ  زا  سپ  ات  دشخب 

لیبق نیمه  زا  .دشابن  بجاو  وا  رب  هضیرف  نیا  ماجنا  جح  نامز  رد  بیترت  نیدب  دنادرگرب و  ار 

دنک و یم  بصغ  ار  وا  دوش  رتسبمه  تسا  يرگید  کلم  هک  يزینک  اب  دهاوخب  یسک  رگا  تسا 

ص:54
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ياهب هک  هناهب  نیا  هب  نآ  زا  سپ  ددرگ و  موکحم  نآ  ياـهب  تخادرپ  هب  بیترت  نیدـب  اـت  تسا  هدرم  وا  هک  دوش  یم  یعدـم  سپس 
مهرد تسیب  نآ  ربارب  رد  دـهد و  ضرق  يرگید  هب  دـقن  مهرد  هد  دـهاوخب  یـسک  رگا  اـی  .دوـش  رتـسبمه  وا  اـب  هتخادرپ  ار  زینک  نآ 

ياهب هب  يا  هماج  راک  نیا  يارب  دناتسب ،

ناسنا دـهاوخب  یـسک  رگا  ای  .درخ  یم  دـقن  رانید  هد  هب  ار  هماج  ناـمه  سپـس  دـشورف و  یم  وا  هب  هلاـسکی  هیـسن  هب  راـنید و  تسیب 
یـسک رگا  ای  .دزاسب  نآ  دـننامه  رگید  یببـس  ای  دـنکب  وا  هار  رـس  رب  یهاچ  دوشن  صاـصق  هب  موکحم  دـناسرب و  لـتق  هب  ار  يرگید 
هقدـص اـی  دـنک  هبه  دـعب  لاـس  رد  نتفرگ  سپ  زاـب  ِّتین  هب  ار  نآ  لاـس  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  دـنک  رارف  تاـکز  بوـجو  زا  دـهاوخب 

طاقـسا اـهمارح و  ندرک  لـالح  رد  تسد  نیا  زا  یناوارف  ياـه  هنومن.دروآ  يور   (2) عمتجم قیرفت  قرفتم و  عـمج  هب  اـی  ، (1) دهد
ای رهوـش و  ریغـص  زینک  نز ، هک  نآ  دـننامه  تسا ، يراـج  زین  لـالح  ندرک  مارح  رد  مکح  نیمه  سکع ، رب  .دراد  دوـجو  اـهبجاو 

مارح رهوش  رب  ات  دهد  ریش  ار  دوخ  لاسدرخ  يوشمه 

ص:55

، هداد ماـجنا  فلکم  هچنآ  لـتق -  ببـست  ضرق و  ياـبر  زا  رارف  زج  هب  هدرک -  رکذ  لاـثم  ناونع  هب  فلؤم  هک  يدراوـم  همه  رد  - 1
رد عوضوم و  ندرب  ناـیم  زا  تمرح  رب  يراوتـسا  لـیلد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا و  یفیلکت  مکح  قـلعت  زا  شیپ  عوـضوم  رییغت 
ای ینیقی  لیلد  هب  هک  اجنآ  رگم  تسین ، تسد  رد  اـم  يارب  مک  تسد  نآ  رارقتـسا  قلعت و  زا  شیپ  یفیلکت  مکح  لومـش  زا  عنم  عقاو 
زا زین  نیا  تسا و  هقف  هفسلف  نتسکش  عراش و  فده  ضقن  ییاهراک  نینچ  دوش  تباث  دشاب  هدرک  رابتعا  ار  نآ  عراش  هک  ینیقی  ریغ 

فلاخم نینقت  عیرـشت و  هفـسلف  اب  راگزاسان  ياهراک  هب  ندز  تسد  هک  ددرگ  تباث  عیارذ  حـتف  دـس و  باوبا  ای  لـقع و  مکح  باـب 
.م .تسا -  مارح  ًاعرش  راذگنوناق و  فده 

دح هب  دریگ و  یمن  رارق  تاـکز  لومـشم  ییاـهنتب  مادـک  ره  هک  ییاـهالاک  زا  رادـقم  ود  هک  تسا  نآ  قرفتم  عـمج  زا  دوـصقم  - 2
تسا ترابع  سکع ، رب  عمتجم ، قیرفت  .دنریگ  رارق  تاکز  بوجو  عوضوم  هجیتن  رد  ات  دنوش  هتـشاذگ  مه  يور  دسر  یمن  باصن 

هک نآ  دننامه  دتفیب ، باصن  زا  ات  دوش  تمـسق  تاکز ، بوجو  زا  شیپ  دـسر  یم  باصن  دـح  هب  هک  لام  زا  رادـقم  کی  هک  نآ  زا 
هب دـناوت  یمن  قرفتم  عمج  میوش  یم  روآ  دای  .دریگن  قلعت  تاکز  اـت  دـنک  هیدـه  یـسک  هب  ار  اـهنآ  ياـتود  دراد  رتش  جـنپ  درف  رگا 

دـشاب رگیدمه  زا  لام  تمـسق  ود  یناکم  ندرک  ادج  هب  اهنت  قیرفت  رگا  زین  عمتجم  قیرفت  رد  و  دوش ، هتفرگ  راک  هب  يا  هلیح  ناونع 
ادـج هب  قیرفت  مه  رگا  .ناکم  تدـحو  هن  تسا  كالم  تیکلم » تدـحو   » تاکز بوجو  رد  اریز  دوش  یمن  عنام  ار  تاکز  بوجو 
دریگ ماجنا  بوجو  قلعت  زا  شیپ  مه  راک  نیا  هچنانچ  دـشاب  دوخ  تیکلم  زا  لام  زا  یـشخب  ندرک  جراخ  عقاو  رد  تیکلم و  ندرک 
مکح عناـم  دریگ  ماـجنا  بوجو  قلعت  زا  سپ  رگا  درک و  مکح  نآ  تمرح  هب  یگداـسب  ناوت  یمن  هک  تسا  عوـضوم  ندرب  ناـیم  زا 

.م درادن - .  يرثا  دوش و  یمن  تاکز  تخادرپ  بوجو  ینعی  یعرش 
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هب رارقا  بلاـق  رد  صخـش  هک  نآ  دـننامه  دـبای : یم  قادـصم  زین  درادـن  دوجو  دوخ  يدوخ  هب  هک  یقح  تاـبثا  رد  ماجنارـس  دوش ؛
(1) .دنک تیصو  دوخ  ثراو  يارب  یلبق ، یهدب 

، بجاو کی  بوجو  يرهاظ  طاقـسا  فده  هب  هک  يراک  ره  زا  تسا  ترابع  ندیزرو  هلیح  ای  هلیح  هک  دوش  یم  نشور  ناس  نیدـب 
ریغ عورشمان و  هاوخ  دشاب و  زیاج  عورـشم و  دوخ  يدوخ  هب  راک  نآ  دوخ  هاوخ  دریذپ -  تروص  مارح  کی  يرهاظ  ندرک  حابم  ای 

هک يا  هنوگ  هب  زیاج - 

نآ درف  يور  نیمه  زا  دوشن و  لالح  رهاظ  رد  هلیسو  نادب  زج  زین  مارح  نآ  دتفین و  بوجو  زا  رهاظ  رد  هلیـسو  نادب  زج  بجاو  نآ 
.دسرب دراد  رظن  رد  هک  یفده  هب  نآ  قیرط  زا  ات  دهد  یم  ماجنا  هلیسو  کی  ناونع  هب  ار  راک 

، تنس باتک ، تسوا و  ماکحا  نتفرگ  يزاب  هب  یهلا و  تایآ  نتفرگ  دنخـشیر  هب  ادخ ، اب  گنرین  هتفگ  شیپ  يانعم  هب  نید  رد  هلیح 
هرامـش زا  تفگ  ناوت  یم  هک  دنناوارف  هزادـنا  نآ  هلدا  نیا  .دراد  تلالد  نآ  تمرح  رب  نید  یمومع  لوصا  و  حـلاص ، فلـس  عامجا 

رد دـننک و  دـیکأت  تیوقت و  ار  رگیدـمه  دـنوش  ناوارف  تقیقح  کی  زا  یکاـح  هلدا  نوچ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دنتـسه و  نوریب 
.تسین دارفا  کی  کی  رد  هک  تسا  یتردق  ار  عامتجا  هچ  دنروآ ؛ یپ  رد  نیقی  عطق و  دوخ  عومجم 

.میزادرپ یم  هلدا  نیا  زا  یخرب  یسررب  هب  دیراد  يور  ارف  هک  ییاهلصف  رد  کنیا 

ص:56

هقف بتک  رد  دوخ  ياج  رد  اما  تسین ، تسرد  ثراو  يارب  تیـصو  هک  تسا  تنـس  لها  بهاذـم  هاگدـید  نیا  هیاپ  رب  لاـثم  نیا  - 1
.دشاب بابحتسا  داشرا و  دناوت  یم  دنس  تحص  ضرف  رب  درادن و  دنس  تحص  ثراول » هیـصوال   » ثیدح هک  تسا  هدش  تباث  نراقم 

.م .تسا -  ذفان  حیحص و  يراک  تیصو  تحص  هلدا  قالطا  دانتسا  هب  ثراو  يارب  تیصو  هعیش  هاگدید  هیاپ  رب  يور  ره  هب 
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تسا ضقانت  رد  عرش  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح  تمرح  رب  نآرق  تلالد  مود : لصف 

هراشا

نیا نیرت  هتسجرب  هب  لصف  نیا  رد  ام  و  دنک ، یم  تلالد  اه  هلیح  هنوگ  نیا  ندوب  لطاب  مارح و  رب  يرایـسب  ياه  هبنج  زا  میرک  نآرق 
: مینک یم  هدنسب  دنب  دنچ  نمض  رد  هبنج 

نید عورف  لوصا و  رد  قافن  شهوکن   : 1

: دیامرف یم  دندوب  رفاک  لد  رد  هدرک و  رهاظت  مالسا  هب  هک  یناقفانم  هراب  رد  دنوادخ 

َام ْمُهَـسُْفنَأ َو  َّالإ  َنوُعَدْـخَی  َام  َو  اُونَمآ ، َنیِذَّلا  َهّللا َو  َنوُعِداَُـخی  َنِینِ�وُِمب * ْمُه  اـم  ِرِخـآلا َو  ِمْوَیلاـِب  ِهّللاـِب َو  اَّنَمآ  لوُقَی  ْنَم  ساَّنلا  َنِم  «و 
(1) «. َنُوبِذْکَی اُوناَک  اَمب  ٌمِیلَأ  ٌباَذَع  ْمَُهل  ًاضَرَم َو  ُهّللا  ُمُهَداَزَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  َنوُرُعْشَی *

ِهَالَّصلا َیلإ  اُوماَق  اَذإ  َو  ْمُهُعِداَخ ، َوُه  َهّللا َو  َنوُعِداَُخی  َنیِِقفاَنُملا  ّنإ  : » دومرف زین  رگید  ياج  رد 

ص:57

.دنا هدرواین  نامیا  هک  یلاح  رد  میا ، هدروآ  نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  دنیوگ  یم  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یناسک  : 10  - 8 هرقب / - 1
رد .دنبای  یمن  رد  دوخ  دـننک و  یمن  گنرین  دوخ  اب  زج  نانآ  .دـننک  یم  گنرین  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  وا و  لوسر  ادـخ و  اب 

.تسا كاندرد  یباذع  دنتفگ  یم  غورد  هچنآ  ببس  هب  ار  نانآ  هدوزفا و  ضرم  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  .تسا  ضرم  نانآ  ياهلد 
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(1) «. ًالیلَق َّالإ  َهّللا  َنوُرُک  ْذَیَال  َساَّنلا َو  َنوُءآَُری  َیلاَسُک ، اُوماَق 

دهاش نایب  هیآ و  ریسفت  رب  يا  همدقم 

.تسا هدیهوکن  ار  ناقفانم  قافن و  نیقفانم ، هبوت و  ءاسن ، هرقب ، نوچمه  میرک  نآرق  یندم  ياه  هروس  زا  يرایسب  رد  دنوادخ 

تروص نآ  هدرپ  سپ  رد  اهیدب  نتـشاد  ناهنپ  اهیبوخ و  ندـنایامن  اب  هک  تسا  يزاب  گنرین  ندـیزرو و  هلیح  زا  يا  هنوگ  دوخ  قافن 
زا یخرب  دـنتخاس و  یم  راکـشآ  ار  نامیا  یناملـسم و  يوس  نآ  زا  و  دنتـشاد ، ناهن  لد  رد  ار  رفک  ناـقفانم  هک  ناـنوچ  دریذـپ ، یم 

ناشیاهندب اب  اهنت  ار  ینید  لامعا 

میظعلا نآرقلا  ریسفت  رد  ریثک  نبا  ظفاح  .دنداد  یم  ماجنا  نامدرم  دزن  رد  ایر  يارب  مه  نآ  و 

: دیوگ یم 

رب هکلب  تشادن ، دوجو  قافن  مان  هب  يا  هدـیدپ  هکم  رد  هک  تسا  هدـش  لزان  یندـم  ياه  هروس  رد  اهنت  ناقفانم  تافـص  يور  نآ  زا 
شیوخ نامیا  اما  دندرک  یم  رفک  هب  رهاظت  نارفاک  تردق  ناناملسم و  فعض  لیلد  هب  هک  دندوب  یناسک  مدرم  نایم  رد  یتح  سکع 

.دنتشاد یم  ناهنپ  ار 

هویـش رب  دوـخ  یناملـسم  زا  شیپ  نارود  رد  هک  دنتـسیز  یم  جرزخ  سوا و  هلیبـق  ود  هب  هتـسباو  راـصنا  مه  هنیدـم  رد  ناـمز  نآ  رد 
، عاقنیق ینب  هلیبق  هس  هب  هتـسباو  هدوب و  شیوخ  ناینیـشیپ  هویـش  رب  هک  باتک  لها  نایدوهی  مه  و  دـندیتسرپ ، یم  تب  برع  ناکرـشم 

نانامیپ مه 

زا راصنا  زا  یناسک  دمآ و  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  ینامز  .سوا  نانامیپ  مه  هظیرق ، ینب  ریـضن و  ینب  جرزخ و 
اریز دوبن ؛ قافن  هدیدپ  زین  رهـش  نیا  رد  زونه  دندیورگ  مالـسا  هب  مه  نایدوهی  زا  یکدنا  و  دـندروآ ، مالـسا  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود 

تردق نانچ  زا  ناناملسم 

نوماریپ ياه  هلحم  رد  هک  يرایسب  لیابق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتح  هکلب  دنرب ؛ میب  نآ  زا  هک  دندوبن  رادروخرب  یهوکـش  و 
نییآ دـنوادخ  تفرگ و  رد  ردـب  دربن  هک  نآ  زا  سپ  اما  .دوب  هتـسب  حلـص  نامیپ  نانآ  اـب  هدـمآ  رد  یتشآ  رد  زا  دنتـسیز  یم  هنیدـم 

زا هنیدم و  سانشرس  هک  لولس -  نبا  یبا  نب  هللادبع  دیشخب ، يدنلب  رس  ار  ناناملسم  مالسا و  داد و  یگریچ  ار  شیوخ 

رب مالسا  زا  شیپ  نارود  رد  ار  جرزخ  سوا و  نادناخ  ود  ره  ییاوشیپ  دوب  نایجرزخ 

ص:58

ایر دنزیخرب ، تبغر  یب  دنزیخرب  زامن  هب  نوچ  .دـنک  هعدـخ  نانآ  اب  دوخ  ادـخ  دـننک و  یم  هعدـخ  ادـخ  اب  ناقفانم  : 142 ءاسن / - 1
.دنشابن دنوادخ  روآ  دای  یکدنا  زج  دننک و 
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ار وا  هدروآ و  مالسا  مدرم  دمآ و  رد  رهـش  نیا  هب  مالـسا  دننیزگرب ، دوخ  یهاشداپ  هب  ار  وا  دنتـساوخ  نانآ  هک  ینامز  .تشاد  هدهع 
يو .دوش  هتفریذپ  دناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  مالـسا ]  ] نیا تفگ : دـش -  ناناملـسم  مالـسا و  هاوخدـب  وا  ناس  نیدـب  دـندرب و  دای  زا 
لها زا  رگید  یناسک  وا و  ناکلـسم  مه  ناشیک و  مه  زا  یهورگ  نآ  زا  سپ  .تسا  هدیورگ  مالـسا  هب  هک  درک  دومناو  بیترت  نیدـب 
لکـش رهـش  نیا  نوماریپ  نکاس  بارعا  هنیدـم و  نامدرم  نایم  رد  قافن  اـج  نیمه  زا  دـندمآ و  رد  مالـسا  هب  هویـش  نیمه  اـب  باـتک 

هب دـندرک  یم  ترجاـهم  هک  ناـنآ  هکلب  دـشاب ، هدرک  ترجه  روز  هب  هتـساوخان و  هک  دوـبن  یـسک  نارجاـهم  ناـیم  رد  اـما  .تـفرگ 
نیمزرـس دـنزرف و  نز و  ییاراد و  زا  تسد  دـندیزگ و  یم  ترجه  تسا  دـنوادخ  دزن  رگید  يارـس  رد  هچنآ  قوـش  تشادمـشچ و 

(1) .دنتسش یم  شیوخ 

: تشاد یم  قافن  نیا  رب  ار  نانآ  دنچ  یلماوع  نایم  نیا  رد 

رگید اب  هک  يدروخرب  دننامب  ناشیا  اب  دروخرب  زا  نانآ و  اب  گنج  زا  ناناملسم  هک  نیا  کی :

.دنزرو يراددوخ  دنتشاد  نارفاک 

.دنوش رادروخرب  دنتشاد  ناناملسم  هک  نآ ، دننامه  یگنج و  ياه  هرهب  یکین ، تشادیمارگ ، زا  هک  نیا  ود : 

ندناسر رارسا و  نیا  نتسناد  هب  نانآ  هچ  دنوش ، هاگآ  ناناملسم  ینورد  رارسا  زا  هک  نیا  هس :

نتخیمآ رد  هار  و  دوبن ، ریذپ  ناکما  مالسا  ناوریپ  اب  نتخیمآ  رد  زج  هویش  چیه  هب  نیا  و  دنتشاد ، رایـسب  هقالع  رفاک  نانمـشد  هب  اهنآ 
ناناملسم بیترت  نیدب  ات  دوب  مالسا  هب  رهاظت  زین  نانیا  اب 

.دننک نانیمطا  نانآ  هب  دنروخب و  ار  نانآ  رهاظ  بیرف 

هب نانآ  زا  دناشوپب و  ناقفانم  رب  دنوادخ  هک  تسا  هدوب  نیا  رد  یتمکح  هچ  دیسرپب  رگا  کنیا 

نآ زا  تسا ، گرزب  ییاهتحلـصم  دـنلب و  ییاهتمکح  راک  نیا  رد  هک  دینـش  دـیهاوخ  خـساپ  دـنک ، داـی  ناـشیاهمان  هب  هن  فاـصوا و 
: هلمج

نیا هب  دنرادن  ربخ  نانآ  لاح  تقیقح  زا  هک  ار  ینارفاک  ات  دناشوپ  یم  نانآ  رب  دنوادخ  کی :

یم نآ  رب  ار  نانآ  دروآ و  یم  یپ  رد  نارفاـک  رد  سرت  ساـسحا  یعون  دوخ  نیا  .دنناناملـسم  رامـش  رد  زین  اـهنآ  هک  دـنکفیب  ماـهبا 
يراددوخ اهنآ  اب  گنج  زا  ناناملسم  ناوارف  رامش  میب  زا  هک  دراد 

.دننک

ص:59
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دنتـشاد یم  زیمآ  تنوشخ  يراتفر  دنناشیا  رامـش  رد  هک  دندرک  یم  دومناو  دندوب و  ناشیا  رانک  رد  هک  نانآ  اب  ناناملـسم  رگا  ود : 
.دش یم  شناوریپ  مالسا و  زا  نارگید  زیرگ  ببس  دوخ  نیا 

ياههورگ دزاس و  دـنم  هقالع  مالـسا  هب  ار  نانآ  تسناوت  یم  اسب  هچ  ناقفانم  اب  هنیدـم  نامدرم  زیمآ  تمیالم  هدیدنـسپ و  راتفر  هس :
تیوقت ببس  نانیا  دناشکب و  نییآ  نیا  يوس  هب  مه  ار  رگید 

.دنوش ادخ  نید 

مغر هبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدوب  نیا  رد  یتمکح  هچ  هک  دـنا  هدرک  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  نارـسفم  رگید  یبطرق و 
ثیدح نامه  همه  نیرتراوتسا  هک  دنا  هداد  شسرپ  نیا  هب  ییاهخساپ  سپس  دیزرو ؟ یم  يراددوخ  اهنآ  نتـشک  زا  ناقفانم  نتخانش 

یم ار  دوخ  باحـصا  دمحم  دنیوگب  اهبرع  مراد  نآ  میب  : ) دومرف رمع  هب  ناشیا  .تسا  نیحیحـص  لقن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
يرایسب يزیرگ  مالسا  ببس  يراک  نینچ  هک  تشاد  نآ  میب  هورگ  نیا  نتشک  زا  ربمایپ  هک  تسانعم  نادب  نخس  نیا  دشک .)

هدوب رفاک  عقاوب  هک  یلاح  رد  ار  نانآ  ربمایپ  دنا  هتـسناد  یمن  هدوب و  ربخ  یب  هورگ  نیا  ندـش  هتـشک  هفـسلف  زا  هک  دوش  ییاهبرع  زا 
ناشرظن هب  رهاظ  رد  هچنآ  ساسارب  اهنت  نارگید  هچ ، تسا ؛ هتشک  دنا 

هورگ نیا  نتشک  زا  ترـضح  نآ  ندیزرو  يراددوخ  .دشک  یم  ار  دوخ  باحـصا  دمحم  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  مکح  دیـسر  یم 
یتسردان زا  یهاگآ  مغر  هب  هک  هدوب  ریبدت  نیا  فیدر  رد  رگید  يراک 

.دوش نارگید  نانآ و  ندرک  مار  ببس  نداد  تاکز  نیا  ات  تسا  هداد  یم  تاکز  نانآ  زا  یخرب  هب  نارفاک  هدیقع 

اه هیآ  هراب  رد  يا  هصالخ  حرش 

َو تسا « ؛ ناشیا  ناکلـسم  مه  رگید  جرزخ و  سوا و  ناقفانم  هورگ  نیازا  دوصقم  ِرِخآلا ؛» ِمْوَیلِاب  ِهّللِاب َو  اَّنَمآ  لوُقَی  ْنَم  ساَّنلا  َنِم  «ِو 
دندیزرو یم  كرش  دنوادخ  هب  تقیقح  رد  نانآ  هچ  دوبن  یقیقح  ینامیا  نیـسپاو  زور  هب  ایادخ  هب  نانآ  نامیا  اریز  َنِینِ�وُِمب ،» ْمُه  ام 

نینچمه دوخ و  راتفگ  زا  ناقفانم  هزیگنا  هلمج  نیا  اُونَمآ ؛» َنیِذَّلا  َهّللا َو  َنوُعِداَُخی  » .دنتشادن رواب  زین  ار  ترخآ  و 

رفک و نتشاد  ناهنپ  اب  نانآ  هک  تسانعم  نادب  دنک و  یم  نشور  ار  ییورود  نیا  زا  نانآ  فده 

تسردان نامگ  هب  نانآ  .دنـسرب  دوخ  يویند  ياه  هرهب  هب  رذگهر  نیا  زا  ات  دننک  یم  گنرین  نان�وم  ادخ و  اب  نامیا  نتخاس  راکـشآ 
تقیقح داتفا و  دهاوخ  دنمدوس  ار  نانآ  وا  دزن  راک  نیا  دنا و  هتفیرف  ار  ادـخ  هویـش  نیدـب  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  شیوخ  هناهاگآان 

.دنام یم  هدیشوپ  زین  وا  رب  هدنام  ناهنپ  نان�وم  زا  یخرب  رب  هک  نانوچ  رما 

هب دنرفاک و  عقاو  رد  هک  رظن  نیا  زا  دنوادخ ، اب  نانآ  راتفر  هک  تسا  نیا  هیآ  هرابرد  مود  ریسفت 

ص:60
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ریسفت ربانب  دوش  یم  نشور  ناس  نیدب  .تسا  ناگدنهد  بیرف  نارگ و  هلیح  راتفر  نوچمه  لکـش  ظاحل  هب  دننک ، یم  رهاظت  مالـسا 
زا يزاجم و  یتبسن  مّود  ریـسفت  هب  انب  تسا و  یقیقح  یتبـسن   [ دننز یم  گنرین  ادخ  هب  هک  نیا  ینعی   ] ادخ هب  گنرین  تبـسن  تسخن 

.لیثمت باب 

هک تقیقح  نیا  هب  هراشا  يارب  اما  .ار  ادـخ  هن  دـنبیرف ، یم  دـننک و  یم  گـنرین  ار  ناـن�وم  اـهنت  ناـقفانم  هک  تسا  نآ  ریـسفت  نیموس 
نان�وم تشادیمارگ  هدنراد  رب  رد  هیآ  بیترت  نیدب  و  هدش ، هدروآ  زین  دنوادخ  مان  تسا  دـنوادخ  اب  گنرین  عقاو  رد  نان�وم  اب  گنرین 

ناشیا هاگیاج  يدنلب  زا  تسا و 

بازحا هروس  هیآ  دننامه  رظن  نیا  زا  هیآ  نیا  .دنک  یم  موکحم  ار  ناقفانم  رادرک  دیوگ و  یم  نخس 

زا نخس  هیآ   ] (1) «. ِهَرِخْالا اْینُّدلا َو  ِیف  ُهّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َنوُذ�ُوی  َنیذَّلا  َّنِا  : » دیوگ یم  هک  تسا 

هک تسا  نیا  دوصقم  سپ  .تسا  لاحم  دنوادخ  نداد  رازآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنرازآ و ] یم  ار  لوسر  ادخ و  هک  دراد  یناسک 
ینانآ هانگ  یتشز  هب  هراشا  يارب  هدش  هدروآ  دـنوادخ  مان  هیآ  رد  مه  رگا  .دـنرازآ  یم  ار  ادـخ  ربمایپ  هک  یناسک  رب  دـنوادخ  تنعل 
یتلالد هدـنرادرب  رد  ماجنارـس  و  هدرزآ ، ار  يادـخ  درازایب  ار  ربمایپ  سک  ره  هک  نیا  هب  هراشا  زین  و  دـنرازآ ، یم  ار  ربمایپ  هک  تسا 

.تسوا ماقم  تمظع  ربمایپ و  هاگیاج  يدنلب  رب  راکشآ 

يا هغلابم  رب  ات  تسا  هتفگن  َنوُعَدْخَی »  » هدروآ و َنوُعِداُخی »  » يور نآ  زا  ثحب  دروم  هیآ  رد 

هژاو فیرعت  .دندوب  تسد  هریچ  هتخومآ و  ندرک  گنرین  رد  ناقفانم  هچ ، دنک ؛ تلالد  هزادنا  یگنوگچ و  رظن  زا  گنرین  رد  لماک 
دنکفیب دناسرب  وا  هب  دهاوخ  یم  هک  يدنیاشوخان  نآ  فالخ  یمهوت  هب  ار  يرگید  یصخش ، هک  تسا  نیا  هدمآ  هیآ  رد  هک  عدخ » »
هتساوخ هب  ندناسر  رد  وا  يرای  گنهآ  هک  دزادنا  نامگ  نیا  هب  ار  يو  ای  دروآ ، وا  رس  رب  ار  راک  نآ  هناریگلفاغ  دناوتب  ناس  نیدب  ات 

بض : » دنیوگ یم  هک  تسا  برع  هتفگ  نیا  زا  هتفرگ  رب  انعم  نیا  .دبای  ییاهر  وا  زا  یناسآب  دبیرفب و  ار  وا  ناس  نیدب  ات  دراد  شیاه 
لاح رد  هک  دزادنا  نامگ  نیا  هب  ار  يو  درب ، شا  هنال  هب  ار  دوخ  تسد  یچراکش  نوچ  هک  تسا  يرامسوس  نآ  و  ٌعِدَخ ، » ای  ٌعداخ 

يوس هب  ندمآ 

دنتساوخ یم  ناقفانم  اریز  تساجنیا ؛ بسانم  عدخ »  » هژاو يانعم  ود  زا  کی  ره  يور  ره  هب  .دور  نوریب  رگید  رد  زا  سپس  تسوا و 
ریاس هب  ار  هچنآ  ای  دنرازایب ، ار  نان�وم  ناس  نیدب  دنهد و  رارق  نانمشد  رایتخا  رد  ار  اهنآ  دنبای و  یهاگآ  نان�وم  رارسا  زا  دوخ  راک  اب 

.دنزاس رود  دوخ  زا  دسر  یم  نارفاک 

ص:61

.دنک تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دنوادخ  دنرازآ  یم  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  یناسک   : 57 بازحا / - 1
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هب مه  نآ  ددرگ ، یم  رب  اهنآ  دوخ  هب  اهنت  گنرین  نیا  نایز  هک  دـنک  یم  نایب  هیآ  نیا  َنوُرُعْـشَی ؛» اَم  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َّالإ  َنوُعَدْـخَی  اَـم  «َو 
یماجرف دـب  لاح  نیع  رد  دـنرب و  یم  نایز  شیوخ  گـنرین  زا  دوخ  اـهنت  هک  نآ  ینعی  دـننک ؛ یمن  كرد  ار  نآ  دوخ  هک  يا  هنوگ 

دروآ یم  رب  ار  شیوخ  نامرآ  هک  دنایامن  یم  نینچ  زین  دوخ  هب  شرادرک  اب  قفانم  هچ  دنبای ؛ یمن  رد  زین  ار  دسر  یم  ناشیا  هب  هچنآ 
رد هک  نآ  اب  .تسوا  یگنشت  هدنروآ  رب  اراوگ و  لالز و  یبآ  دنک  یم  هچنآ  دزیر و  یم  دوخ  ماک  هب  يداش  ماج  و 

یم اور  شیوخ  رب  دنوادخ  بناج  زا  یمـشخ  نانوچ  كاندرد و  یباذـع  نانوچ  دزیر و  یم  شیوخ  ماک  هب  ار  باذـع  ماج  تقیقح 
؛» ٌضَرَم ْمِِهبُوُلق  یف   » .دنک یم  یکین  شیوخ  هب  هک  نامگ  نیا  رب  تسا ، دوخ  هب  قفانم  گنرین  نیا  .تسا  هدیدن  شدـننامه  هک  دزاس 
يا هدیهوکن  تشز و  يوخ  و  دنراد ، شیوخ  یناملسم  رانک  رد  هک  تسا  يدیدرت  نآ  زا  دارم  و  نت ؛ هن  تسا ، نید  يرامیب  دوصقم 
رفک رارمتسا  موهفم  لیلعت  ای  ریرقت  دوخ  هلمج  نیا  .تسا  هتشاد  زاب  اهتلیذر  زا  ندش  رود  اهتلیـضف و  ندروآ  تسد  هب  زا  ار  نانآ  هک 

یهارمگ يدب و  رب  يدـب  دـنوادخ  ینعی  ًاضَرَم ؛»  ُهّللا  ُمُهَداَزَف  » .دـیآ یم  رب  َنینِم�وُِمب » ْمُه  ام  َو   » ترابع زا  هک  تسا  هورگ  نیا  قافن  و 
یباذع َنُوبِذْکَی » اُوناَک  اََمب  ٌمِیلَأ  ٌباَذَـع   » يارـس نآ  رد  نانآ  ْمَُهل » َو   » .تسایند رد  اهنآ  تیعـضو  نیا  .دـیازفا  یم  ناشیا  یهارمگ  رب 

زا اهنت  نانآ  ناوارف  ناهانگ  همه  نایم  زا  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  نیا  ییوگغورد و  رب  یهلا  باذع  نتخاس  بترتم  .دـنراد  كاندرد 
.ییوگغورد یتشز  هب  تسا  يا  هراشا  هدرب ، مان  ناش  ییوگغورد 

هرابرد نیا  زا  شیپ  ْمُهُعِداَخ .» َوُه  َهّللا َو  َنوُعِداَُخی  َنیِِقفاَنُملا  ّنإ  :» دیوگ یم  اجنآ  رد  .میزادرپ  یم  ءاسن  هروس  هیآ  یـسررب  هب  کنیا 
هب ایند  رد  هدروآ ] نایم  هب  نخس  نآ  زا  هیآ  نیا  رد  هک   ] نانآ اب  ادخ  گنرین  اما  .میتفگ  نخس  دننک  یم  گنرین  ادخ  اب  نانآ  هک  نیا 
یپ ار  شیوخ  ياهتمعن  دـنیوا ، نانمـشد  نیرتزوت  هنیک  هک  نیا  اب  دـنک  یم  يراج  نانآ  هرابرد  ار  دوخ  يایلوا  ماـکحا  هک  تسا  نیا 

یپرد

تـسمرس نامداش و  دنا ، هدش  هداد  هچنآ  هب  نوچ  ات  تسا ، ماقتنا  باذـع و  نیع  اهنآ  تقیقح  هک  یلاح  رد  دتـسرف ، یم  ورف  نانآ  رب 
و دریگ ، ورف  شیوخ  مشخ  باذع و  هب  دـنا  هتفاترب  يور  راگدرورپ  تیادـه  زا  دـنراتفرگ و  سیبلت  هب  هک  یلاح  رد  ار  اهنآ  دـنوش و 

تسا نآ  هب  زین  ترخآ  رد  ادخ 

نیمی لها  زا  ناگتفای و  برقت  زا  هک  دهد  ياج  نانآ  نهذ  رد  ناس  نیدب  دزیگنارب و  نان�وم  رامـش  رد  دنرفاک  هک  نآ  اب  ار  ناشیا  هک 
تسود هچنآ  نانآ و  نایم  نان�وم  زا  اهنآ  ندرک  ادج  اب  سپس  دنا ،

دبای یم  ینوزف  نانآ  هودنا  ترسح و  و  دوش ، یم  الم  رب  قیاقح  هک  تساجنیا  .دنکفا  ییادج  دنراد 

دنا هدوب  راتفرگ  جاردتسا »  » هب هتـسنادن  دنبای  یم  رد  نیقیب  اج  نیمه  و  دنبوک ، یم  شیوخ  یناشیپ  رب  یهلا  مشخ  شتآ  يافرژ  رد  و 
رد کنیا  هداد و  یتلهم  ار  نانآ  دوخ  نیتمدیک  هب  دنوادخ  و 
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اَذإ َو   » .تسا هدرک  لباقتم  يرکم  هعدخ و  هورگ  نیا  اب  هچ  رگا  تسا ، هدوب  لداع  میکح و  هکلب  هدوبن  رگمتـس  هدرک  ناشیا  اب  هچنآ 
َنو�واُری » .دننک یم  كرد  ار  شیانعم  هن  دـنن�وم و  نآ  هب  هن  دـنراد ، زامن  ّتین  هن  تقیقح  رد  هک  ارچ  َیلاَسُک ؛» اُوماَق  ِهَالَّصلا  َیلإ  اُوماَق 

یم ایر  نانآ  نتفیرف  یپ  رد  مدرم و  میب  زا  هکلب  دـننک ، یمن  هلماعم  ادـخ  اـب  دوخ ، راـک  رد  دـنرادن و  یـصالخا  چـیه  ینعی  َساَّنلا ؛»
هب یتیعقوم  نینچ  ودنرازگ  زامن  مدرم  مشچ  ربارب  رد  اهنت  اهنآ  اریز  دنرازگ ؛ یم  زامن  یکدـنا  ًالیلَق ؛» َّالإ  َهّللا  َنوُرُک  ْذَـیَال  «َو  .دـنزرو

نیا هیآ  ریسفت  رد  رگید  رظن  .تسا  كدنا  اهتیعقوم  رگید  تبسن 

.دنروآ یم  نابز  رب  وا  رکذ  میلست  ریبکت و  ماگنه  اهنت  كدنا و  رایسب  زامن  رد  هک  تسا 

شرهاظ هک  يا  هلیح  تسا ، هلیح  کـی  دوخ  قاـفن  هک  تساـجنیا  رد  هلیح  شهوکن  رب  هیآ  یهاوگ  هلیح : شهوکنرب  اـه  هیآ  دـهاش 
ره ربارب  رد  ندروآ  دورف  رس  نتشادرواب و  میلست ، نامیا ،

مهـس مه  شیوخ و  ییاراد  ناج و  تشادـساپ  زین  نآ  زا  فدـه  و  يدـب ، تثابخ و  يرواـب ، یب  رفک ، شنطاـب  و  هدروآ ، ربماـیپ  هچ 
.تسا نارفاک  هب  ناشیا  رارسا  ندرپس  نان�وم و  رازآ  ماجنارس  و  ناشیاهدرواتسد ، میانغ و  رد  ناناملسم  اب  ندش 

هعدخ نانآ  اب  زین  ادخ  دننک و  یم  هعدـخ  ادـخ  اب  هک  تسا  هتـشون  نانآ  رب  هدرک و  دـیدهت  كاندرد  یباذـع  هب  ار  ناقفانم  دـنوادخ 
رکم دوخ  اب  اهنت  هک  یلاح  رد  دنزرو  یم  رکم  ادخ  اب  .دنک 

.تسا ناشیا  راظتنا  رد  كاندرد  یباذع  يور  نیمه  زا  دنتسین و  وگتسار  دننک  یم  دنیوگ و  یم  هچنآ  رد  دنا ، هدرک 

: تسا نوگانوگ  زین  نآ  زا  فده  ینامرفان و  تیصعم و  شنطاب  يربنامرف و  تعاط و  شرهاظ  تسا  هلیح  ره  دمآ  رس  هک  قافن  هلیح 
دصق هب  ندروآ  نامیا  دننام  تسا ، هدشن  عیرـشت  ینمـض ، یعبت و  هن  یلـصا و  هن  تروص ، چیه  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  فده  هاگ 

(14 هرقب / « ) َنو�وِزْهَتْسُم ُنَْحن  امَّنِا   » دنتفگ یم  دوخ  هک  نانوچ  ناشنید  نانآ و  ندرک  دنخشیر  ناشنانمشد و  دزن  نان�وم  رارسا  ياشفا 
هب هدش  عیرشت  ینمض  یعبت و  تروص  هب  عرش  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  فده  زین  هاگ  و  دنهد ، رازآ  ار  نانآ  هلیـسو  نیدب  ات 

رایتخا و يور  زا  ناسنا  هک  هدرک  عیرشت  نآ  يارب  تسخن  هجرد  رد  ار  نامیا  دنوادخ  هک  نانوچ  دروآ ، رد  دوصقم  لصا و  تروص 
تعاط هب  یبلق  رواب 

هرهب میانغ  زا  دوش و  هدرمـش  مرتحم  نییآ  نیا  هب  ناگدـنورگ  لام  ناج و  یعبت  يدـمایپ  ناونع  هب  نآ و  راـنک  رد  هتبلا  دـیآ و  رد  وا 
یم رارق  دوخ  دوصقم  لصا و  تسا  نامیا  یعبت  هجیتن  هک  ار  میانغ  زا  ندش  دنم  هرهب  دوخ و  لامو  ناج  ندنام  نمیا  قفانم  اما  دـنرب ،

عراش اب  یتیدض  دوخ  نیا  .دهد 

نیرتورف راوازس  شرفیک  هب  هک  نامه  ینعی  تسوا ؛ نید  نتفرگ  يزاب  هب  ینعم  هب  وا و  دصق  رد 

.دنا هدش  خزود  رد  هدر 
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رواب ار  نآ  هدرپسن و  دوخ  نخـس  تقیقح  هب  لد  هک  یلاح  رد  یقفانم ، هک  نیا  نایم  تسین  یتوافت  مییوگ : یم  همدـقم  نیا  اب  کنیا 
نیدـب و  مدروآ - ، نامیا  نیـسپزاب  زور  هب  ادـخ و  هب  : » دـیوگب شیوخ  ییاراد  ظفح  یناج و  تینما  هب  ندیـسر  يارب  اـهنت  درادـن و 

و تحکن »  » ای تیرتشا »  » و تعب » : » دـیوگب هلیح  لـها  یناملـسم  هک  نیا  ناـیم  و  دـهد -  ربخ  نآ  زا  اـی  دـنک  ءاـشنا  ار  ناـمیا  هلیـسو 
نانیمطا اهنآ  راثآ  بیترت  نومـضم و  ندروآ  لصاح  هب  زا  ای  دـشاب ، دوقع  نیا  یناعم  نتخاـس  ققحم  شفدـه  هک  نآ  یب  تحکنا ،» »
ناوخمه ان  اه و  هغیص  نیا  ماکحا  اب  راگزاسان  ییاه  هتساوخ  هب  هلیـسو  نیدب  ات  دروآ  یم  نابز  هب  ار  ظافلا  نیا  اهنت  هکلب  دشاب  هتفای 

نتفرگ دنخشیر  هب  نیمز ، رد  ندرک  یهابت  تسا : یکی  فده  ود ، ره  نیا  رد  .دبای  هار  اهنآ  عیرشت  لعج و  رد  عرش  فادها  اب 

رب بلق  هک  ینخس  تسا : یگیزین  هلیسو  هک  نانوچ  وا ؛ دودح  نتفرگ  يزاب  هب  و  دنوادخ ، ماکحا 

لصا رد  یقافن  تسخن  قافن  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  توافت  کی  اهنت  نایم  نیا  رد  هتبلا  .تسا  هدشن  هارمه  نآ  اب  لد  تسین و  نآ 
اب هعدـخ  لـها  اـی  قفاـنم »  » ود نآ  زا  ار  یکی  اـهنت  ناوت  یم  هنوگچ  دوجو  نیا  اـب  نوـنکا  .تسا  عورف  رد  یقاـفن  مود  قاـفن  و  نید ،

ضوع گنر  ینعی  تقیقح  مه  هدروآ ، هدر  کی  رد  ار  ود  نیا  تسا -  رهاظ  هک  نانوچ  فرع -  مه  هک  یلاـح  رد  دـناوخ  دـنوادخ 
و دراد ، ییاضتقا  نینچ  شیوخ  هتساوخ  ندروآ  رب  يارب  نآ  فالخ  نتشاد  ناهنپ  ریخ و  نتخاس  راکشآ  اب  ندیزرو  گنرین  ندرک و 

زا هنومن ، يارب  نیعبات ؛ هباحص و  زا  هدیسر  راثآ  مه 

شیارب ار  وا  رگید  يدرم  اـیآ  تسا ؛ هدرک  هقـالط  هس  ار  دوخ  نز  نم  يومع  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  يدرم  هک  تسا  لـقن  ساـبع  نبا 
دنک هعدخ  ادخ  اب  سک  ره  تفگ : خساپ  رد  سابع  نبا  دنک ؟ لیلحت 

زا هک  تسا  هدـمآ  حیحـص  تیاور  رد  نینچمه  .تسا  هدرک  تیاور  روصنم  نب  دیعـس  ار  ترابع  نیا  .دـنک -  هعدـخ  وا  اب  مه  ادـخ 
ادـخ و هک  تسا  يزیچ  نیا  درک ؛ ناوتن  هعدـخ  دـنوادخ  اب  دـنداد : خـساپ  ود  نآ  دندیـسرپ و   (1)« هنیع  » هراـبرد ساـبع  نبا  سنا و 

، رمع نبا  زا  .دنا  هدرک  مارح  شربمایپ 

اهنت دنا : هتفگ  هقالط  هس  نز  هرابرد  هک  تسا  هدش  لقن  تسرد  يدنس  هب  مه  نارگید  نامثع و 

هک مه  ینایتخس  بوقعیوبا  .هعدخ  سیلدت و  جاودزا  هن  دنک ، یم  لالح  نیـشیپ ] رهوش  رب   ] ار وا  دشاب  تبغر  يور  زا  هک  یجاودزا 
هلیح هب  ناگدروآ  يور  شهوکن  رد  تسا  یعبات  ناروآ  مان  زا 
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دنداد یم  ماجنا  اراکـشآ  دنهد  یم  ماجنا  هچنآ  رگا  .دننک  هعدخ  یکدوک  اب  هک  نانوچ  دننک ، یم  هعدـخ  ادـخ  اب  نانآ  دـیوگ : یم 
ناسک نیرتهاگآ  نیعبات  هباحـص و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدیـسر و  ام  هب  هنومن  نیا  زا  دـنچ  يراـثآ  .دوب  رتاور  رتناـسآ و  نم  يارب 

زین ازـس  تسیاب  یم  تسا  نینچ  هک  نونکا  و  دنا ، هدیمان  هعدخ  ار  هلیح  یفـصو  نینچ  اب  نانآ  .دنربمایپ  وادخ و  مالک  یناعم  هب  تما 
َام َو  اُونَمآ ، َنیِذَّلا  َهّللا َو  َنوُعِداَُـخی  «،» ْمُهُعِداَـخ َوُه  َهّللا َو  َنوُعِداَُـخی  َنیِِقفاَـنُملا  َّنِا  «؛ دـشاب مرج  نوـگمه  زین  رفیک  رادرک و  سنجمه 

«. َنُوبِذْکَی اُوناَک  اِمب  ٌمیلَا  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمُهَسُْفنَأ « ،» َّالإ  َنوُعَدْخَی 

هعدخ دوش  یم  بترتم  نآ  رب  لطاب  تابثا  ای  قح  لاطبا  هک  ییاه  هلیح  هک  نآ  لیلد  نیا  هدیکچ 

فصو نیا  هب  ناقفانم  هنرگو  تسا ، مارح  زین  دنوادخ  اب  هعدخ  يوس  رگید  زا  و  تسا ، دنوادخ  اب 

ای لـطاب و  ار  یقح  هک  يا  هلیح  ره  بیترت ، نیا  هب  .دـندوب  هدـشن  هدـیدهت  یهلا  كاـندرد  باذـع  هب  مرج  نیا  رب  هدـشن و  شهوکن 
(1) .تسام بولطم  زین  نیمه  تسا و  مارح  دنک  تباث  قح و  ار  یلطاب 

هبنش هلیح  ناتساد   : 2

اَْهیَدَی َو َْنَیباَِمل  ًالاَکَن  اهاَْنلَعَجَف  َنِیئِـساَخ * ًهَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اَْنلُقَف  ِْتبَّسلا  یف  ْمُْکنِم  اْوَدَتْعا  َنیِذَّلا  ُمتِْملَع  ْدََقلَو  دومرف « : یلاعت  دـنوادخ 
(2) «. َنیِقَّتُْمِلل ًهَظِعْوَم  اَهَْفلَخ َو  َام 

: تسا هدروآ  نینچ  فارعا  هروس  رد  ار  ناتساد  نیا  رتشیب  تایئزج  دنوادخ 

َنُوِتبْـسَی َال َمْوَی َال  َو  ًاعَّرُـش ، ْمِِهْتبَـس  َمْوَی  ْمُُهناَتیح  ْمِهیتأَـت  ْذإ  ِْتبَّسلا ، یف  َنوُدـْعَی  ْذإ  ِرحبلا ، َهَرِـضاَح  َْتناَـک  ِیتَّلا  ِهَیْرَقلا  ِنَع  ْمُْهلئْـسَو  »
َنوُظِعَت َِمل  ْمُْهنِم  ٌهَّمأ  َْتلاقْذإ  َو  نوُقُسْفَی * اُوناَک  اَِمب  ْمُهُوْلبَن  َِکلَذَک  ْمهِیتْاَت ،

ص:65

تسا يا  هلوقم  نآ  تسا و  ییور  ود  قافن و  شهوکن  رد  هدش  دانتـسا  نادب  هک  يا  هیآ  ود  هتفریذپ ، دوخ  فلؤم ، هک  نانچ  هتبلا  - 1
هلیح هلیح ، ناگدنرمـش  زیاج  هاگدـید  زا  هک  یلاـح  رد  ددرگ ، یم  رب  اـهرادرک  اـب  دـیاقع  ینوگمهاـن  هب  رثکادـح  اـی  دـیاقع  هب  هک 
رظن هب  رت  بسانم  وا  يارب  هک  ار  یهار  لیلد  رد  دوجوم  هعـس  زا  هدافتـسا  اب  فلکم  تسا و  فیلکت  هب  لمع  رد  ن�وم  يارب  یـشیاشگ 

تشادرب هیآ  نیا  زا  انعم  مامشتسا  باب  زا  هک  نآ  رگم  درادن  یحیرص  تلالد  هیآ  مجرتم  هاگدید  زا  يور  ره  هب  .دنیزگ  یم  رب  دسر 
مه نآ  هلیح ، تمرح  تابثا  اجک و  نیا  اما  .تسا  دنسپان  دریذپ  ماجنا  یـصخش  عفانم  یپ  رد  هک  هنوگ  ود  دروخ  رب  عون  ره  هک  دوش 

.م اجک - ؟ تسا  عوضوم  ققحت  زا  يریگولج  اب  هک  ییاهتروص  رد 
.دیشاب راوخ  یناگنیزوب  میتفگ : نانآ  هب  سپ  .دندرک  زواجت  هبنش  زور  رد  هک  ارامـش  زا  هورگ  نآ  دیا  هتخانـش  65 و 66 :  هرقب / - 2

.میداد رارق  ناراگزیهرپ  يارب  يزردنا  ناینیسپو و  ناگدنیآ  تربع  ار  ناتساد ]  ] نیا هاگنآ 
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ِنَع ْنوَْهنَی  َنیِذَّلا  اَْنیَْجنَأ  ِِهب  اورِّکُذ  اَم  اوُسَن  اّمَلَف  َنوُقَّتَی * ْمُهَّلََعل  ْمُکِّبَر َو  َیلإ  ًهَرِذْعَم  اُولاَق  ًادیِدَش ، ًاباَذَـع  ْمَُهبِّذـعُم  ْوَأ  ْمُهُِکلْهُم  ُهّللا  ًامْوَق 
(1)« َنِیئِساَخ ًهَدِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اَْنُلق  ُْهنَعاوُُهن  ام  ْنَع  اْوَتَع  اّمَلَف  َنوُقُسْفَی * اُوناَک  َاِمب  ٍسِیَئب  ٍباَذَِعب  اوَمَلَظ  َنیِذَّلا  اَنْذَخَأَو  ِءوُّسلا 

ناتساد هدیکچ 

هعمج هدش -  ررقم  ام  نییآ  رد  هک  نانوچ  نانآ -  یگتفه  دیع  دومرف  نایدوهی  هب  دـنوادخ  هک  دـنا  هدروآ  دـیدج  میدـق و  نارـسفم 
ماجنارس .دندز  زاب  رس  هبنش  زج  يزور  نتفریذپ  زا  نانآ  اما  دشاب ،

دیص دنوادخ  .دنزادرپب  تدابع  هب  هبنش  زور  رد  دنتفای  نامرف  تشگ و  هدروآ  رب  نانآ  هتساوخ 

هبنش زور  رد  هک  بیترت  نیدب  دومزآ ، ار  اهنآ  سپس  درک و  مارح  نانآ  رب  ار  زور  نیا  رد  نایهام 

، چیه هتفه  رـساترس  رد  دنتفر و  یم  بآ  ریز  هب  دـش  یم  يرپس  زور  نیا  نوچ  دـندمآ و  یم  بآ  يور  ایرد و  ياه  هرانک  هب  نایهام 
ار عضو  نیا  یتدـم  نانآ  دـش  یم  رارکت  هتـشذگ  يارجام  نامه  دیـسر و  یم  ارف  دـعب  هتفه  هبنـش  هک  نآ  ات  دـش  یمن  هدـید  ییهاـم 
دش و هریچ  اهنآ  رب  نایهام  نآ  راکـش  سوه  يدنچ  زا  سپ  .دنتخیهرپ  یم  دیـص  زا  دوب  هدومرف  دنوادخ  هک  نانوچ  دندرک و  لمحت 

يزور رد  دیـص  رهاظب  ات  دـنتخادرپ  دوب  ینامرفان  شنطاب  يربنامرف و  شرهاـظ  هک  نوگاـنوگ  ییاـه  هلیح  هبنـش  زور  رد  دیـص  يارب 
مدرم تحیـصن  هب  رابحا  نابهار و  تفای  راکـشآ  یتروص  دـش و  هدرتسگ  ناـنآ  ناـیم  رکنم  نیا  نوچ  .دـشاب  هتفریذـپ  تروص  رگید 

میسقت هتسد  ود  هب  ناگدنهد  زردنا  نیا  هجیتن  رد  .دنتفریذپن  نانآ  زا  مدرم  اما  دندرک ، تحیصن  مه  رایسب  دنتخادرپ و 

يا هتـسد  و  دندیـشک ؛ تسد  نانآ  یهن  زا  ناشیا ، نتفای  هار  زا  يدیما  ان  مدرم و  نآ  تیعـضو  زا  یهاگآ  ببـس  هب  يا  هتـسد  دـندش :
دنداد همادا  مدرم  نتشگ  روآ  دای  ندرک و  یهن  هب  نانچمه  نارگزواجت ، تیاده  هب  يدنم  هقالع  رس  زا  ینید و  روش  هزیگنا  هب  رگید 

ینعی لوا  هتسد  هک  ییاج  ات 

ص:66

زور رد  هچ  دـندرک ؛ یم  زواجت  هبنـش  زور  رد  هک  هاگنآ  سرپب .  ایرد  کیدزن  يدابآ  نآ  هرابرد  ناـنآ  زا  : 166  - 163 فارعا / - 1
دندیزرو یم  قسف  هک  ببس  نادب  ار  نانآ  .دندمآ  یمن  دنتشادن  هبنش  هک  يزور  دندمآ و  یم  هتسد  هتسد  نایهام  دنتـشاد  نانآ  هبنش 

هب ای  دـنک  یم  ناشکاله  دـنوادخ  هک  دـیهد  یم  دـنپ  ار  یمدرم  ارچ  دـنتفگ : نانآ  زا  یهورگ  هک  هاـگنآ  .مییاـمزآ  یم  ناـس  نیدـب 
نوچ .دننکاورپ  نانآ  مه  دیاش  ناتراگدرورپ و  هاگرد  هب  دشاب  يرذعات  میهد ] یم  زردنا  : ] دـنتفگ دـهد ، یم  رفیک  تخـس  یباذـع 

هب دندیزرو  متس  هک  ار  یناسک  میداد و  تاجن  دندرک  یم  یهن  يدب  زا  هک  ار  یناسک  دندرب  دای  زا  دندوب  هدش  ناشروآ  دای  ار  هچنآ 
: میتـفگ ار  ناـنآ  دـنتفات  رب  رـس  دـندوب  هدـش  هتـشادزاب  هچنآ  زا  نوچ  سپ  .میتـفرگ  تخـس  يرفیک  هب  دـندرک  یم  هک  یقـسف  ببس 

.دیشاب نوبز  راوخ و  یناگنیزوب 
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ار نانآ  يارس ] نآ  رد   ] ای دنک  یم  ناشکاله  دنوادخ  هک  دیهد  یم  زردنا  ار  یناسک  ارچ  : » دنتفگ نانآ  هب  یهن  زا  ناگدیشک  تسد 
زا یهاگآ  ببـس  هب  نانآ  هک  ارچ  دوب ؛ مدرم  نداد  زردـنا  هزیگنا  هرابرد  هناهاوخ  حیـضوت  یـشسرپ  نیا  دـهد »؟ یم  تخـس  يرفیک 

رد يدرواتسد  چیه  مدرم  تیعضو 

 - هدروآ ناشیا  نابز  زا  دنوادخ  هچنآ  ربانب  دـنداد -  یم  همادا  يروآ  دای  ییامنهار و  هب  هک  هتـسد  نآ  اما  .دـندید  یمن  نانآ  زردـنا 
يدوس ار  نانآ  اهیروآ  دای  نآ  همه  دوجو  نیا  اب  دـننک .» اورپ  هک  دـشاب  دـشاب و  يرذـع  ناتراگدرورپ  دزن  ار  اـم  اـت  : » دـنداد خـساپ 

.دنتفرگ یپ  ار  شیوخ  زواجت  نانچمه  دیشخبن و 

هک ار  یناسک  ِءوُّسلا » ِنَع  َنْوَْهنَی  َنیذَّلا  اَْنیَْجنَا  ، » دندرب دای  زا  دندوب  هدـش  يروآدای  نادـب  هک  ار  هچنآ  نوچ  ِهب ؛» اوُرّکذام  اْوَسَن  اّمَلَف  » 
داد و زردنا  هک  يرگید  دیـشک و  تسد  سپـس  داد و  زردنا  یکی  هک  هتـسد  ود  نامه  ینعی  میداد ؛ تاجن  دندرک  یم  یهن  يدـب  زا 

دندرک متـس  ناگدنهد  زردـنا  زردـنا  زا  نتفات  رب  رـس  اب  دوخ و  زواجت  اب  هک  ار  نانآ  اوُمَلَظ ؛» َنیذَّلااَنْذَـخَاَو   » درکن هدنـسب  مه  زگره 
نآ خسم  مه  تخس  رفیک  نآ  .دنتشاد  هک  یقسف  نآ  يازـس  هب  َنوُقُـسْفَی ؛» اُوناک  اِمب   » میداد رفیک  تخـس  یباذع  هب  ٍسیَئب ؛» ٍباذَِعب  »

ریرقت َنِیئِـساخ » ًهَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنُلق  ُْهنَع  اوُُهن  ام  نَعاوَتَع  اّمَلَف   » ترابع نیا ، ربانب  .دوب  نومیم  تروص  هب  ناشیا  ندروآ  رد  نامدرم و 
ریرج و نبا  و  دهد -  یم  یهاوگ  نآ  رب  ناگتشذگ  زا  هدیسر  راثآ  هک  تسا  هیآ  رهاظ  نیا  .تسا  لبق  هیآ  لیصفت  و 

رد نامدرم و  ندش  خسم  هیآ  نیا  رد  هچ  تسا ؛ هاوگ  نآ  رب  مه  هرقب  هیآ  و  دـنا -  هدـش  روآدای  ار  نآ  دوخ  ياهریـسفت  رد  ریثک  نبا 
َنیِذَّلا ُُمتْملَع  ْدََـقلَو  تسا « : هدومرف  هک  اجنآ  هدـش ، بترتم  هبنـش  زور  رد  دودـح  زا  ناشیا  زواجت  رب  نومیم  تروص  هب  نانآ  ندـمآ 

یعیرـشت رما  هن  تسا ، يریدـقت  ینیوـکت  رما  هیآ  نـیا  رد  اوـُنوُک »  » رما َنِیئِـساَخ .» ًهَدَِرق  اوـُنوُک  ْمَُـهل  اَْـنلُقَف  ِتـْبَّسلا  ِیف  ْمُْـکنِم  اْوَدَـتْعا 
رما نخس ، رگید  هب  .دنروآ  رد  نومیم  تروص  هب  ار  دوخ  هک  تسا  هدوبن  اهنآ  ناوت  رد  نیا  هچ ، یفیلکت ؛

یکی دراد : دوجو  لامتحا  ود   (1) «. نوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَن  ْنَا  ُهانْدَرَا  اِذا  یِشل ٍء  اُنلْوَق  امَّنِا   » هیآ رد  نک »  » رما ناس  هب  هیآ  نیا  رد  دوجوم 
لوصح تعرـس  نایب  يارب  یلیثمت  اهنت  هتفگ  زا  نخـس  دـشابن و  نایم  رد  يا  هتفگ  هک  نآ  رگید  و  دـشاب ؛ ناـیم  رد  يا  هتفگ  هک  نآ 

.دشاب یهلا  هدارا 

هب هک  ار  یباذـع  اـت  دـنام  یمن  یلقع  مهف و  ناـنآ  يارب  دـندمآ  رد  نومیم  تروص  هب  مدرم  هک  نآ  زا  سپ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
نیا زا  دنناوت  یم  هنوگچ  نیا ، ربانب  .دننک  كرد  هدیسر  نانآ 

ص:67

.دوشب وشب و  مییوگب : نادب  هک  تسا  نآ  مینک ، شا  هدارا  هک  هاگنآ  يزیچ ، يارب  ام  هتفگ  : 40 لحن / - 1
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اب ِلقاع  ناسنا  هک  تسین  رود  چیه  دنوادخ  تردق  زا  دنا : هتفگ  ناملاع  یشسرپ ، نینچ  خساپرد  دنشاب ؟ هتـشاد  درد  ساسحا  باذع 
شلکش تروص و  اهنت  دنامب و  تیناسنا  تلاح  نامه  رب  مهف 

نخس ناوت  هک  لاح  نیع  رد  هجیتن ، رد  و  دیآ ، رد  لکش  تروص و  نیرتدنیاشوخان  نیرتتشز و  هب 

ببس هب  هک  ار  یتروص  رییغت  درادن ، تسا  ناسنا  کی  هژیو  هک  ار  ییاهتکرح  رگید  ماجنا  نتفگ و 

نیاربانب .دیآ  راتفرگ  یگدنکفا  رس  ینادرگرس و  نیرتشیب  رد  دنک و  كرد  هدمآ  وا  رس  رب  ینامرفان 

ياج رب  اهنآ  رد  تسا  تیناسنا  هیام  هک  یلقع  مهف و  یلو  دندوب ، هدـش  نوگرگد  ینامـسج  تروص  هب  اهنت  ناگدـش  خـسم  ریـسفت ،
.دنشچب ار  شیوخ  رادرک  دب  ماجرف  ات  دوب  هدنام 

رد خسم  نیا ، ربانب  .دنوش  نومیم  دوش و  خـسم  نانآ  تروص  هک  نآ  هن  دوب ، هدـش  خـسم  مدرم  نیا  ياهلد  اهنت  دـیوگ : یم  دـهاجم 
(1) «. ارافسا ُلِمْحَی  رامحلا  ِلَثَمَک  : » دیامرف یم  هک  نانوچ  تسا ، لیثمت  کی  اهنت  اجنیا 

: دیوگ یم  ریرج  نبا 

ار نانآ  هک  هداد  ربخ  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هچ ، دراد ؛ تلالد  نآ  رب  باتک  هچنآ  رهاظ  اب  فلاخم  تسا  ینخـس  دهاجم  هتفگ  نیا 
ار يادـخ  دـنتفگ : دوخ  ربماـیپ  هب  ناـنآ  تسا : هدادربخ  هک  ناـنوچ  هدروآ ، رد  توغاـط  ناگدنتـسرپ  نومیم و  كوخ و  تروص  هب 
دـندیتسرپ و هلاسوگ  نانآ  داتـسرف  يا  هقعاـص  ناـنآ  رب  هتـساوخ  نیا  ماـگنه  هب  هرکذ - لـج  دـنوادخ -   (2) .نایامنب ام  هب  اراکـشآ 

نینچمه .دنشکب  ار  رگیدکی  هک  داد  رارق  نیا  رد  ار  نانآ  هبوت  دنوادخ 

اجنیا ام  هک  دیگنجب  دیورب و  تراگدرورپ  اب  دوخ  وت  دنتفگ : دوخ  ربمایپ  هب  اما  دنیآ ، رد  سدقم  نیمزرـس  هب  هک  دـنتفای  نامرف  نانآ 
دیوگب یسک  هک  نآ  نایم  تسین  یتوافت  نیا  ربانب  .تخاس  التبم  نابایب  رد  ینادرگرـس  هب  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  نآ  زا  و  میا ؛ هتـسشن 

رد كوخ  نومیم و  تروص  هب  ار  نانآ  هک  هداد  ربخ  دوخ  دنوادخ  هک  نآ  اب  دـنا  هدـماین  رد  نومیم  تروص  هب  هدـشن و  خـسم  نانآ 
نآ همه  ینعی  درادن ، یتیعقاو  هداد  ربخ  لیئارسا  ینب  هرابرد  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  زا  مادک  چیه  دیوگب  هک  نآ  نایم  و  تسا ، هدروآ 

ار يرگید  دریذـپن و  ار  اهدادـخر  نیا  زا  یکی  سک  ره  ناشیا ، هب  هدیـسر  ياهرفیک  اهتازاجم و  نآ  همه  ناشناربمایپ و  اب  اـهتفلاخم 
هچنآ و  دیسرپ ، نخس  نیا  رب  وا  ناهرب  زا  دیاب  دنک ، راکنا 

ص:68

.تسا راب  وا  رب  باتک  هک  یغالا  دننامه   : 5 هعمج / - 1
: دنتفگ دنتـساوخ و  نیازا  رتگرزب  یـسوم  زا  ًهرْهَج ؛» َهّللاَنِرَا  اُولاقَف  َِکلذ  ْنِم  َرَبْکَا  یـسُوم  اُولَأس  ْدَقَف  : » 153 ءاسن / هب  تسا  هراـشا  - 2

.نایامنب ام  هب  اراکشآ  ار  يادخ 
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ناـیم حیحـص  رثا  اـی  ضیفتـسم  ربـخ  مادـک  رباـنب  درک  ل�وـس  وا  زا  سپـس  و  درک ، هضرع  تسا  هتفریذـپ  هچنآ  راـنک  رد  هتفریذـپن  ار 
نآ رب  قافتا  ناگمه  هتفگ  رگا  هک  ناگمه  هتفگ  فالخ  رب  تسا  ینخس  دهاجم  نخـس  نیا ، رب  نوزفا  .تسا  هداهن  توافت  اهدادخر 

(1) .دنک یم  هدنسب  نآ  یتسردان  رب  يا  هتفگ  فالخ  رب  عامجا  و  درادن ، هار  نآ  رد  بذک  اطخ و  دشاب 

هبنش زواجت  نایب 

هک هدومرفن  نایب  یلو  درک ، خسم  ار  نانآ  ببس  نیمه  هب  وا  دندرک و  زواجت  هبنـش  زور  رد  نانآ  هک  هدومرف  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 
اریز دوب ، تروص  هچ  هب  تفص و  هچ  رب  هنوگ و  هچ  نانآ  زواجت 

عامجا نارسفم  دوجو  نیا  اب  .تسین  هلأسم  نیا  نایب  هب  هتسب  دنشاب  یم  شا  یپ  رد  تایآ  هک  یفده 

نیا زواجت و  نیا  .تخاس  مارح  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  دوب  يدیص  ندنایامن  لالح  يارب  شالت  هبنش  زور  رد  نانآ  زواجت  هک  دنا  هدرک 
: دراد دوجو  رظن  دنچ  هلیح  نیا  یگنوگچ  رد  هک  هچرگ  تفریذپ ، یم  تروص  دساف  لیوأت  هلیح و  هار  زا  نارسفم  عامجا  هب  شالت 

ایرد هب  یهار  اجنآ  زا  دـنک و  یلادوگ  سپ  .تساوخ  یهام  نانآ  زا  یکی  : (2) تـسا هدمآ  ریرج  نبا  دزن  يدس  تیاور  رد  لوا : رظن 
نایهام نوچ  دروآ و  یم  لادوگ  يوس  هب  بآ  هارمه  ار  نایهام  جوم  درک و  یم  زاب  ار  بآ  هار  نآ  دش  یم  هبنـش  زور  نوچ  .دیـشک 

هب دنورب  نوریب  دنتساوخ  یم 

و دندنام ، یم  لادوگ  نامه  رد  هجیتن  رد  دندرگ و  زاب  ایرد  هب  دنتسناوت  یمن  هار  نآ  كدنا  بآ  ببس 

دیلقت هب  راک  نیا  رد  مدرم  يدنچ  زا  سپ  .درک  یم  دیص  ار  اهنآ  دمآ و  یم  دش  یم  هبنشکی  نوچ 

.تفای جاور  درتسگ و  همه  نایم  رد  اراکشآ  هک  نآ  ات  دنتخادرپ  رگیدکی 

میسرت نینچ  نانآ  يارب  سیلبا  : (3) دنا هدروآ  ار  نآ  یبرع  نبا  یبـطرق و  هک  تسا  يزیچ  لوا و  رظن  هب  کـیدزن  رظن  نـیا  مود : رظن 
نوچ ات  دندنبب  ار  اهزوح  اهجیلخ و  هناهد  هبنش  زور  رد  هک  درک 

نیدب دنباین و  یهار  دندرگ  زاب  ایرد  يافرژ  گرزب و  رهن  هب  دنهاوخب  نایهام  دوش  ناهاگماش 

.دندش خسم  دندرک و  نینچ  زین  نانآ  .دننک  دیص  اهزور  رگید  رد  ار  اهنآ  دنناوتب  مدرم  بیترت 

ار دوخ  ياهنامسیر  اهروت و  مدرم  : (4) دنیوگ یم  ریثک  نبا  یلعیوبا و  یلبنح  یضاق  موس : رظن 

ص:69

 - ص 332 ج1 ،  ق ،  1337 ه . - هرهاق ، یبلح ، پاچ  نآرقلا ، لیوأت  یف  نایبلا  عماج  ریرج ، نب  دـمحم  رفعج  وبا  يربط ، ك.ر : - 1
 . م
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ص 231. ج1 ،  ق ،  1337 ه . - هرهاق ، یبلح ، پاچ  نآرقلا ، لیوأت  یف  نایبلا  عماج  ریرج ، نب  دمحم  رفعج  وبا  يربط ، ك.ر : - 2
ص ج 1 ،  ق ،  1372 ه . - توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  دمحا ، نب  دمحم  هللادبعوبا  یبطرق ، ك.ر : - 3

.م 438 و 439 - . 
ص 183 و184. ج1 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  ریثک ، نبا  ك.ر :  - 4
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.دندرک یم  عمج  هبنشکی  زور  دندنارتسگ و  یم  هعمج  زور 

زا یخن  درک و  خاروس  ار  نآ  ینیب  تفرگ و  ییهام  ناـنآ  زا  يدرم  : (1) تسا هدمآ  ریرج  نبا  دزن  سابع  نبا  تیاور  رد  مراهچ : رظن 
هب ار  خن  رگید  رس  دیبوک و  لحاس  رد  یخیم  سپس  .داد  روبع  نآ 

رد ار  هویـش  نیا  مدرم  نآ  زا  سپ  .دروخ  درک و  بابک  تفرگ ، ار  نآ  دـش  ادرف  نوچ  .درک  اـهر  بآ  رد  ار  یهاـم  تسب و  خـیم  نآ 
.دنتفرگ شیپ 

ار شرگید  رـس  تسب و  نآ  مد  هب  یخن  تفرگ و  ییهام  مدرم  زا  یکی  : (2) تسا هدمآ  ریرج  نبا  دزن  دیز  نبا  تیاور  رد  مجنپ : رظن 
نوچ .تشاذگ  اهر  بآ  رد  ار  نآ  درک و  هرگ  لحاس  رد  یکریت  هب 

نیا دادن  رفیک  دوز  ار  نانآ  دنوادخ  هک  يور  نآ  زا  .درک  بابک  دیشک و  شیپ  خن  اب  ار  یهام  دیسر  ارف  هبنـشکی  بش  دش و  بورغ 
.دنداد ماجنا  هتسویپ  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  راک 

امش رب  هبنش  زور  رد  یهام  ندروخ  اهنت  تفگ : دمآ و  نامدرم  دزن  ناطیش  : (3) تسا هدمآ  ریرج  نبا  دزن  هداتق  تیاور  رد  مشش : رظن 
دعب ياهزور  رد  دینک و  دیص  هبنش  زور  ار  اهنآ  تسا ، مارح 

.دندرک نینچ  زین  نانآ  .دیروخب 

.دندرک لیوأت  ندروخ  میرحت  هب  ار  دیص  میرحت  نانآ  هک  تسانعم  نادب  رظن  نیا  و  تسا ، نیمه  زین  سابع  نبا  تیاور 

رد نوگانوگ  ییاه  هویـش  نارگزواجت  نآ  هک  تسه  ناکما  نیا  هچ ، دنرادن ؛ يراگزاسان  رگیدکی  اب  رظن  شـش  نیا  زا  مادـک  چـیه 
ره ای  و  دـنگنرین -  رکم و  هاگتـساخ  نانآ  هک  دنـشاب -  هتفرگ  راـک  هب  گـنراگنر  ییاـهرکم  هتفرگ و  شیپ  رد  شیوخ  يزرو  هلیح 

هتفرگ شیپ  رد  توافتم  ياهنامز  رد  اما  اج  کی  رد  اهنآ  دننامه  اه و  هلیح  نیا  ای  دنشاب  هتـسبراک  هب  هژیو  يا  هلیح  نانآ  زا  یهورگ 
ثیدح و رد  بارطضا »  » بجوم ار  رگیدمه  اب  اهتیاور  نیا  فالتخا  دیابن  نیاربانب ، .دشاب  هدش 

اهتیاور هک  نآ  هب  تسا  طورشم  ثیدح  بارطضا  تسا ، ررقم  ثیدح  ناملاع  دزن  هچنآ  ربانب  اریز ، تسناد ؛ اهنآ  یتسردان  هجیتن  رد 
نایم يراگزاس  عمج و  دنشاب و  هیاپ  کی  رد  تّوق  رظن  زا 

ار اهنآ  ناوت  یم  هکلب  تسین ، یندش  ان  يراک  رگیدمه  اب  فلتخم  ياهتیاور  ندرک  راگزاس  اجنیا  رد  اما  .دشابن  ریذپ  ناکما  زین  اهنآ 
اب هتفگ ، شیپ  هویش  ود  زا  یکی  هب  يراوشد و  هنوگ  چیه  نودب 

.درک راگزاس  ناوخمه و  رگیدکی 

یهورگ دنتفرگ و  یهام  هبنش  زور  رد  نانآ  زا  یهورگ  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  هک  مه  هچنآ 

ص:70
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ص 232. ج 1 ، نایبلا ، عماج  يربط ، ك.ر : - 1

ص 232. ج 1 ، نایبلا ، عماج  يربط ، ك.ر : - 2

ص 232. ج 1 ، نایبلا ، عماج  يربط ، ك.ر : - 3
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دنتخادرپ و دیـص  هب  دننک  زواجت  هبنـش  رد  دنتـساوخ  نوچ  هک  هدـش  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  هک  هچنآ  و  دـندرک ، یهن  ار  نانآ  رگید 
هچنآ ماجنارس  و  دندرک ، یهن  ار  نانآ  ناشناراکتسرد  زا  یهورگ 

نیا زا  هاگ  دندمآ و  یم  رب  دیص  هشیدنا  رد  هاگ  زور  نیا  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  نسح  زا  هک 

همه دنروخ ، ار  نآ  دندروخ  موق  کی  هک  يزیچ  نیرت  ماجرفدب  ناونع  هب  دنتفرگ و  یهام  ماجنارس  هک  نآ  ات  دنتـشگ  یم  رب  هشیدنا 
نیا رد  نتفرگ »  » زا دوصقم  تفگ : ساسا  نیا  رب  هدنادرگ و  رب  هدننک  ریـسفت  ياهتیاور  هب  ار  اهنآ  دیاب  هک  دنتـسه  لمجم  ییاهتیاور 

.تسا لیوأت  هلیح و  هب  نتفرگ  ثیداحا 

ماجنا دوب  هدش  یهن  نآ  زا  هک  ار  يدیص  نیع  هبنش  زور  رد  مدرم »  » هک دوش  یم  تباث  ناس  نیدب 

.دنتخادرپ راک  نیا  ماجنا  هب  دنداد  تروص  دیص  ندرک  لالح  فده  هب  هک  يا  هلیح  اب  هکلب  دندادن ،

: دیوگ یم  هیمیت  نبا  مالسالا  خیش 

زا یندرک  لالح  دنداد  ماجنا  هچنآ  هکلب  دندرکن ، لالح  ار  دیـص  تاروت  هب  رفک  یـسوم و  هب  يروابان  رـس  زا  نانآ  هک  تسا  نشور 
ادـخ ار  زیچ  ره  تقیقح  هچرگ  زین - ببـس  نیمه  هب  و  دوب ، زواجت  شتقیقح  يراـگزیهرپ و  شرهاـظ  و  يزرو ، هلیح  لـیوأت و  باـب 

رد مه  تسه و  ناسنا  تروص  هب  یتهابـش  نومیم  تروص  رد  مه  اریز  دندمآ ؛ رد  نومیم  تروص  هب  دندش و  خسم  دناد -  یم  دوخ 
.تسا توافتم  وا  اب  تقیقح  رد  ّدح و  رد  اما  دراد ، دوجو  ناسنا  فصو  هب  یتهابش  دوش  یم  هتفگ  نآ  زا  هک  یفاصوا 

: دیازفا یم  همادا  رد  هیمیت  نبا 

یتهابـش نآ  تقیقح  هن  نید و  رهاوظ  زا  یخرب  هب  هچنآ  هب  اهنت  هک  اجنآ  ات  دـندرک  خـسم  ار  ادـخ  نید  نارگزواـجت  نآ  هک  یناـمز 
ياـه هبنج  زا  یخرب  رد  اـت  درک  نومیم  خـسم و  ار  ناـنآ  زین  دـنوادخ  دندیـشکن ، تسد  هویـش  نیا  زا  چـیه  دـندنام و  دـنبیاپ  تشاد 

- هک نآ  ریـسفت  نیا  هدـننک  دـییأت  هاوگ  .رادرک  اـب  ربارب  يرفیک  دنـشاب ؛ هتـشاد  تهابـش  نومیم  هب  شیوخ  تقیقح  رد  هن  يرهاـظ و 
نامدرم لاوما  و  دندناتـس ، دندوب  هدش  یهن  نآ  زا  هک  ییابر  لیئارـسا  ینب  هدومرف -  تیاکح  شیوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  نانوچ 

يرفیک هکلب  دندشن ، خسم  دنتفای  رفیک  خسم  هلیسو  هب  هلیح  کمک  هب  مارح  ناگدننک  لالح  هک  نانوچ  اما  دندروخ ، لطاب  هب  زین  ار 
.دیسر ناشیا  هب  دوش  یم  هداد  زین  نارگید  هب  هک  ییاهرفیک  ناسمه  رگید 

زا رت  تخـس  زین  نانآ  رفیک  دوب  رتگرزب  یهاـنگ  ره  زا  هورگ  نیا  هاـنگ  نوچ  هک  دـناد -  یم  دوخ  دـنوادخ  هتبلا  دـیامن -  یم  نینچ 
بویا هک  هنوگ  نآ  نانآ -  هچ  دوب ؛ نارگید  رفیک 

ص:71
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رب دنداد  یم  ماجنا  اراکـشآ  ار  راک  نآ  رگا  .دننک  هعدخ  ناکدوک  اب  هک  نانوچ  دننک  یم  هعدخ  دـنوادخ  اب  دـیوگ -  یم  ینایتخس 
رد تسا ، مارح  راک  نیا  هک  دنادب  دروخب و  مارح  دیص  ای  ابر  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  زین  بلطم  نیا  لیلد  .دوب  رتناور  رتناسآ و  نم 

دوش رایسب  تسا و  ربمایپ  ادخ و  هب  ینامیا  دوخ  نیا  دراد و  فارتعا  راک  نآ  ندوب  مارح  هب  شا ، ینامرفان  رانک 

یناـمرفان دـهد  یم  ماـجنا  ار  نآ  درمـش و  یم  لـالح  ار  مارح  يزرو  هلیح  اـب  هک  یـسک  اـما  .دـناشک  هبوت  يوس  هب  ار  یـصخش  هک 
نآ اب  هدوب  لالح  هداد  ماجنا  هچنآ  هک  ار  دساف  هدیقع  نیا  سکع  رب  هکلب  هدرکن ، هارمه  شراک  ندوب  مارح  هب  فارتعا  اب  ار  شیوخ 
رب شلد  هک  نآ  ات  دنام  یم  ورف  شیوخ  یـشکرس  رد  نانچمه  هکلب  دیآ و  یمن  رب  هبوت  هشیدنا  رد  يور  نیا  زا  تسا و  هدرک  هارمه 

ماـجنا دوهی  ار  هچنآ  : » دومرف تشاد و  رذـح  رب  راـک  نیا  زا  ار  دوخ  تما  ربماـیپ ، هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .دروخ  رهم  يوـخ  نیمه 
هب ات  دیهدن  ماجنا  دنداد 

.تسا تسرد  يدنس  ياراد  ثیدح  نیا  .دینک » لالح  ار  يادخ  ياهمارح  اه  هلیح  نیرتمک 

هلیح تمرح  رب  ناتساد  تلالد  یگنوگچ  لامجا 

نانآ اما  دوب ، هدرک  یهن  هبنش  زور  رد  ندرک  دیص  زا  ار  ناشیا  هک  يور  نیا  زا  درک ، خسم  ار  نانآ  داتـسرف و  تنعل  ار  دوهی  دنوادخ 
هگن بآ و  زا  یهام  ندروآ  نوریب  دیـص  تقیقح  هچ ، دوش ؛ رثا  یب  هدوهیب و  دـنوادخ  یهن  نیا  هک  دـندرک  يراکدوخ  ياه  هلیح  اب 

تواـفت نآ  اـب  تروص  رد  دوب و  یکی  راـک  نیا  اـب  تقیقح  اـنعم و  رد  هک  دـندرک  يراـک  ناـیدوهی  و  تسا ، دایـص  دزن  نآ  نتـشاد 
تفرگ ماجنا  یلیوأت  کمک  هب  هکلب  دنوادخ ، باتک  هب  رفک  يور  زا  هن  دوخ و  ربمایپ  هب  تبسن  يرواب  یب  رـس  زا  هن  راک  نیا  .تشاد 

ریرج نبا  دزن  يدـس  تیاور  رد  هک  ناس  نآ  مه -  لیلد  نیمه  هب  .دوب  هدـش  یهن  راک  نامه  ماجنا  شنطاب  يربنامرف و  نآ  رهاظ  هک 
: دنتفگ نانآ  هب  ناشناملاع  تسا -  هدمآ 

نانآ تسین ؟ لالح  امش  يارب  راک  نیا  هک  یلاح  رد  دینک  یم  دیص  یهام  هبنش  زور  رد  امش ! رب  ياو 

ناهیقف اما  .میتفرگ  یهام  هک  دوب  زور  نآ  رد  میدرک و  دیص  هبنشکی  زور  رد  ام  دنتفگ : خساپ  رد 

.دیا هدرک  دیص  ار  اهنآ  دمآ  رد  اه  هچضوح  نآ  هب  یهام  دیدوشگ و  ار  اه  هچضوح  هب  بآ  هار  هک  زور  نامه  رد  امش  هن ، دنتفگ :

ره هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  زین  و  شرهاـظ ؛ تروـص و  هن  تسا  نآ  تقیقح  فدـه و  راـک  ره  رد  نازیم  هب  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  نیا 
لوصا و زا  یلـصا  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، مارح  هجو  نیرت  تخـس  هب  دروآ  یپ  رد  ار  نید  عورف  زا  یعرف  نتفرگ  يزاب  هب  هک  يا  هلیح 

و نآ ، ياهداینب  زا  يداینب 

ص:72
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نایدوهی ناتساد  رد  دنوادخ  يور  نیمه  زا  .دسر  يو  هب  تخـس  يرفیک  نینچ  هک  تسا  نآ  ضرعم  رد  دزای  تسد  نادب  هک  یـسک 
اَم اَْهیَدَـی َو  َْنَیباََمل  ًالاَکَن  اهاَْنلَعَجَف  : » تسا هدومرف  دـنهن  نانآ  ياهماگ  ياج  رب  ماـگ  دـنیآ و  موق  نیا  زا  سپ  هک  یناـسک  دـیدهت  رد 

یتربع سرد  نانآ ، هتشذگ  ناهانگ  رب  يرفیک  میتخاس  ناشراتفرگ  نادب  هک  ار  یتشز  خسم  نآ  ینعی  َنیِقَّتُْمِلل ،» ًهَظِعْوَم  اَهَْفلَخ َو 

اهنآ نوچمه  دنهد و  ماجنا  نانآ  هانگ  دننامه  یهانگ  دنهاوخب  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  رگید  يارب 

.دنام ياج  رب  هشیمه  هک  میداد  رارق  ناراگزیهرپ  يارب  يزردنا  ماجنارس  و  دنوش ، خسم 

هب ار  دنوادخ  ياهمارح  دندرک و  نایدوهی  هچنآ  هب  ندیزای  تسد  زا  ار  شیوخ  تماهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ور  نیا  زا  مه 
، یهابت راگزور  رد  هک  داد  ربخ  شیوخ  تما  زا  یهورگ  هرابرد  نینچمه  تشاد و  رذـح  رب  دـنتخاس  لالح  دوخ  ياه  هلیح  کـمک 

مهس�ور یلع  فزعی  اهمساریغب  اهنومسی  رمخلا  یتما  نم  سان  نبرـشیل  : » دومرف هک  اجنآ  درک ، دنهاوخ  دندرک  نایدوهی  هچنآ  دننامه 
هدرک تیاور  ود ، ره  هجام ، نبا  دووادوبا و  ار  ثیدـح  نیا  . (1)« هدرق مهنم  لعجی  ضرالا و  مهب  هللا  فسخی  تاینغملا  فزاـعملاب و 

.تسا هجام  نبا  زا  میا  هدروآ  اجنیا  رد  هک  یترابع  دنا و 

: دیوگ یم  هیمیت  نبا  مالسالا  خیش 

دنداد ماجنا  هبنـش  دیـص  هرابرد  نایدوهی  هک  ار  هلیح  نیمه  هک  تسا  نیا  دـناسر  یم  هنارک  هب  ار  ناسنا  یتفگـش  هچنآ  ناـیم  نیا  رد 
هک اجنآ  ات  دنا ، هتسناد  زیاج  نایتفم  زا  ییاههورگ 

نتسب مارحا  زا  شیپ  یسک  رگا  دنا : هتفگ  تسا و  هتفای  هار  زین  نایلبنح  نایم  هب  یتح  رظن  نیا 

ار دیص  دنک و  عمج  ار  نآ  ندوشگ  مارحا  یپ  رد  سپس  دوش و  راتفرگ  نآ  رد  دیص  مارحا  نامز  ات  درتسگب  ار  دوخ  نامـسیر  روت و 
زا یقادـصم  تسا و  هبنـش  زور  رد  نایدوهی  هلیح  نامه  تسرد  يراـک  نینچ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .تسین  مارح  راـک  نیا  دریگب ،

(2) و «. اوُضاخ يذَّلاَک  ُْمتْضُخ  ْمِهقالَِخب َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َعتْمَتْسا  اَمَک  ْمُِکقالَِخب  ُْمتْعَتْمَتْساَف   » هک هیآ  نیا 

بـض رحج  اولخدول  یتـح  هذـقلاب  هذـقلاوذح  مکلبق  نم  ننـس  نعبتتل  دوـمرف : هکهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ثیدـح  نیا  زین 
« - ؟(3) نمف لاق : يراصنلا ؟ دوهیلا و  هللا ، لوسر  ای  اولاق : .هومتلخدل 

ص:73

گنچ نانآ  يارب  ناوخ  هزاوآ  نانز  دنناوخ و  یم  رگید  یمان  هب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دیشون ، دنهاوخ  بارـش  نم  تما  زا  یناسک  - 1
.دنک نومیم  ار  نانآ  زا  یناسک  درب و  ورف  نیمز  هب  ار  نانآ  دنوادخ  .دنزاون  یم 

، دیتفگ اوران  نانخـس  و  دندرب ، دوخ  هرهب  زین  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  هک  ناس  نآ  دـیدرب ، شیوخ  هرهب  سپ   : 69 هبوت / - 2
.دنتفگ نانآ  هک  ناس  نآ 

امش دنشاب  هتفر  يرامسوس  خاروس  هب  نانآ  رگا  یتح  .تفرگ  دیهاوخ  شیپ  رد  ماگ  هب  ماگ  ار  شیوخ  ناینیـشیپ  ياههار  دیکأتب  - 3
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؟ یسک هچ  سپ  دومرف : نانآ ؟] هار  ینعی   ] نایحیسم نایدوهی و  ادخ ، لوسر  يا ، دنتفگ : .تفر  دیهاوخ  زین 
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.تسا حیحص  یثیدح  نیا  و 

هلیح هلیسو  هب  رگیدکی  هب  درم  نز و  ندناسر  نایز  زا  یهن   : 3

: دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ 

َو ِرِخآلا ، ِمْوَیلاَو  ِهّللِاب  َّنِ�ُوی  َّنُک  ْنإ  َّنِهِماَحْرَأ ، یف  ُهّللا  َقَلَخ  اَم  َنُْمتْکَی  ْنَأ  َّنَُهل  ُلِـحَیَالَو  ءوُُرق ، َهَثَـالَث  َّنِهِـسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاَـقَّلَطُملا  «َو 
ٌزیِزَع ُهـّللاَو  ٌهَـجَرَد ، َّنِْـهیَلَع  ِلاـجِّرِللَو  ِفوُْرعَملاـِب ، َّنِْـهیَلَع  يِذَّلا  ُلـْثِم  َّنَُـهلَو  ًاحَالْـصإ ، اوُداَرَأ  ْنإ  َکـِلَذ  ِیف  َّنِـهِّدَِرب  ُقَـحَأ  َّنُُهَتلوـُُعب 

(1) «. ٌمیِکَح

هیآ زا  يا  هدیکچ  ریسفت 

زا َّنِهِـسُْفنَِأب » َنْصَّبَرَتَی  ،» تسا هدرک  يرتسبمه  نانآ  اب  رهوش  دـننیب و  یم  ضیح  هک  قـالط  هب  هدـش  اـهر  ناـنز  ینعی  تاـقلطملا ؛» «و 
هک ءورق  زا  دوصقم  و  تسا ، فرظ  ای  هب و  لوعفم  اجنیا  رد  هثـالث  .قـالط  ماـگنه  زا  ءرق  هس  ءوُُرق » َهَثَـالَث  ، » دـننک يراددوخ  جاودزا 

؛ ضیح ای  رهط  تسا ، ءرق  عمج 

یلیلد دوخ  يارب  زین  مادک  ره  و  تسا ، نایفوک  هدـیزگ  مود  زاجح و  ناملاع  هدـیزگ  لوا  رظن  دراد و  دوجو  رظن  ود  هراب  نیا  رد  هچ 
: دیوگ یم  ربلادبع  نبا  .تسین  اهنآ  هب  نتخادرپ  ياج  کنیا  هک  دنراد 

یم هدارا  رهط  مه  ضیح و  مه  ءرق »  » هژاو زا  هک  دـنرادن  یفالتخا  هراب  نیا  رد  ناهیقف  زین  و  دـنراد ، یهاگآ  یبرع  نابز  هب  هک  ناـنآ 
.دنا هدیزگرب  لوق  ود  هدرک و  فالتخا  رگیدکی  اب  تسانعم  مادک  هب  ءرق  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  رد  اما  .دوش 

قالط زا  سپ  دهد  یم  نامرف  دنا  هدش  هداد  قالط  تسا و  هدرک  يرتسبمه  نانآ  اب  رهوش  هک  یتداع  ياراد  نانز  هب  هیآ  يور ، ره  هب 
نامیپ رگید  يرهوش  اب  تدم  نیا  رد  دننک و  ربص  ءرق  هس 

هیآ .دنوش  رسمه  يرگید  درم  اب  دنناوت  یم  ءرق  هس  نیا  ندش  يرپس  زا  سپ  یلو  دندنبن ، جاودزا 

ْنِم َّنْهیَلَع  ْمَُکل  امَف  َّنُهوُّسَمَت  ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  َُّمث  ِتانِم�وُْملا  ُُمتْحَکَن  اِذا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیَاای  »

ص:74

اور ناشیا  رب  .دنراد  نامیا  نیسپاو  زور  دنوادخ و  هب  رگا  .دنتـسیا  زاب  ندرک  رـسمه  زا  ءرق  هس  هتفای  قالط  نانز  دیاب  : 228 هرقب / - 1
هب تدـم  نیا  رد  دـنهاوخب  حالـصا  ناـشنارهوش  مه  رگا  .دـننک  راـکنا  تسا  هدـیرفآ  ناـشیاهمحر  رد  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  تـسین 

نانآ رب  ار  نادرم  و  تسا ، نانآ  رب  یفیلاکت  هک  هنوگ  نامه  تسا ، درم  رب  هتـسیاش  یقوقح  نانز  يارب  .دنرتراوازـس  ناشندـنادرگزاب 
.تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  تسا  یتبترم 
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.تسین و بجاو  وا  رب  نتـشاد  هگن  هدع  دوش  هداد  قالط  هدشن  يرتسبمه  وا  اب  هک  ینز  رگا  هک  دناسر  یم  نینچ   (1) «. اهنوُّدَتْعَت ٍهّدِع 
َنْعَـضَی ْنَا  َّنُُهلَجَا  ِلامْحَْالا  ُتالُوا  َنْضِحَی َو  َْمل  یئّالا  ٍرُهْـشَا َو  ُهَثالَث  َّنُُهتَّدـِعَف  ُمْتبَتْرا  ِنِا  ْمُکِءاِسن  ْنِم  ِضیحَْملا  َنِم  َنْسئَی  یئّالاَو   » هیآ

هـس دوش  هداد  قالط  هک  یتروص  رد  دوش  یمن  ضیح  یلاسنهک  ای  یلاـسدرخ  ببـس  هب  هک  ینز  هک  دـناسر  یم  نینچ   (2) «. َّنُهَلْمَح
.دراد یم  هگن  هّدع  دراد  هچنآ  نداهن  ات  تسا  نتسبآ  هک  مه  ینز  و  دراد ، یم  هگن  هّدع  هام 

ضیح و هب  ار  َّنِهِماحْرَا » یف  ُهّللا  َقَلَخ  ام   » نارگید دـهاجم و  نسح ، رمع ، نبا  َّنِهِماحْرَا ؛» یف  ُهّللا  َقَلَخ  اـم  َنُْمتْکَی  ْنَا  َّنَُهل  ُّلـحَیالَو  »
نامتک ار  شندید  نوخ  دوش  یم  ضیح  رگا  ای  دناشوپب  ار  دوخ  ندوب  نتـسبآ  رادراب  نز  تسین  زیاج  ینعی  دـنا ؛ هدرک  ریـسفت  لمح 

دوخ يرادراب  ینانز  هاگ  .دنک 

یم هدیـشوپ  ار  دوخ  ضیح  زین  یخرب  هک  ناـنوچ  دـنک ، عوجر  ناـنآ  هب  دزوسن و  لد  دوـخ  دـنزرف  رب  درم  اـت  دنتـشاد  یم  یفخم  ار 
.دزادرپب تسین  مزلم  نآ  هب  نامز  نیا  رد  ًاعرـش  هک  ار  ییجرخ  دـشاب  ریزگان  نانچمه  درم  دوش و  رت  ینـالوط  هدـع  هرود  اـت  دنتـشاد 

ای ندوب  ضئاح  هلأسم  رد  عرش 

ًابلاـغ نآ  يارب  هنیب  هماـقا  دوش و  یم  هتـسناد  نز  دوخ  قیرط  زا  اـهنت  هلأـسم  نیا  هک  ارچ  تسا ؛ هتـسناد  ربتعم  ار  نز  نخـس  يرادراـب 
ار نز  نخس  عرش  يور  نیمه  زا  تسا ، یندشان  راوشد و 

ياهسوه لابند  هب  اه و  هتساوخ  یپ  رد  هک  تسا  هدرک  مارح  وا  رب  لاح  نیع  رد  هدرمش و  ربتعم 

.دناشوپب ار  شندوب  ضئاح  ای  يرادراب  هّدع  تدم  ندرک  هاتوک  ای  ندرک  رت  ینالوط  يارب  دوخ و 

رد هچنآ  زا  نداد  ربـخ  رد  ییوگتـسار  هب  نز  هدـنزیگنارب  تمرح و  نیا  رب  يدـیکأت  دوخ  ِرخـالا » ِمْوَْیلا  ِهّللاـِب َو  َّنِم�وـُی  َّنُک  ْنِا   » طرش
رد اـهنآ  نارهوش  ینعی  َّنِهِّدَِرب ؛» ُّقَـحَا  َّنُُهَتلوـُُعب  َو  « » نکم متـس  نم  هب  ینم  ردارب  وـت  رگا  : » دـیوگ یم  هک  ناـنوچ  تسا ، دراد  محر 

یکین نانز و  اب  دوخ  طباور  حالـصا  دـصق  ندرک  عوجر  اب  رگا  ًاحالِْـصا » اوُدارَا  ْنِا  ، » دـننک عوجر  نانآ  هب  دـنراد  قح  هّدـع  تدـم 
.دننزب ررض  نانآ  هب  دنهاوخب  هک  نآ  هن  دنشاب ، هتشاد  ار  نانآ  هب  ندرک 

رگید یقالط  ثحب  دروم  هیآ  لوزن  ماگنه  تسا و  یعجر  قالط  رد  نتشاد  هگن  هّدع  نیا  هتبلا 

وا هب  زاب  داد  قالط  ار  ینز  مه  راب  دص  رگا  تشاد  قح  درم  نیاربانب  تشادن و  دوجو  نآ  زج 

ص:75

رتسبمه ناشیا  اب  هک  نآ  زا  شیپ  سپـس  دـیتفرگ و  يرـسمه  هب  ار  ن�وم  نانز  رگا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : 49 بازحا / - 1
.دنتسیا زاب  ندرک  رهوش  زا  نآ  رد  هک  تسین  يا  هدع  نانآ  رب  ار  امش  دیداد ، ناشقالط  دیوش 

هدع دنا  هدشن  ضیح  زونه  هک  ییاهنآ  دنا و  هدـش  دـیمون  ضیحزا  هک  ییاهنآ  ناتنانز  نایم  زا  دـیدرک ، دـیدرت  رگا   : 54 قالط / - 2
.دنهنب دوخ  راب  هک  تسا  نآ  مه  نتسبآ  نانز  هّدع  تسا و  هام  هس  ناش 
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دودحم قالط  هس  هب  اهنت  درم  يارب  ار  قح  نیا  يدعب  هیآ  رد  دنوادخ  نآ  زا  سپ  اما  .دنک  عوجر 

هیآ رد  هک  یمکح  نامه  اب  قالط  هس  زا  رتمک  ینعی  یعجر ، قالط  دش : هنوگ  ود  رب  قالط  درک و 

درم يارب  نز  هک  تسا  نآ  زین  شمکح  دسرب و  هس  هب  هک  نآ  ینعی  نئاب ، قالط  و  دمآ ؛ ثحب  دروم 

هک نانوچ  دهد  قالط  ار  وا  سپس  دنک و  جاودزا  وا  اب  رگید  يدرم  هک  نآ  زا  سپ  رگم  تسین  لالح 

.تسا هدمآ  يدعب  هیآ  رد 

نوچمه دـنراد ، نانز  رب  نادرم  هک  دـنراد  نادرم  رب  ار  ییوشانز  قوقح  ناـمه  ناـنز  ینعی  ِفوُْرعَْملاـِب ؛» َّنِْهیَلَع  يذـلا  لـْثِم  َّنَُهل  و  » 
.رگیدکی هب  ندز  ررض  زا  زیهرپ  وکین و  راتفر  هتسیاش ، دروخرب 

کی ره  تسیاب  یم  تسا و  ناسکی  درم  نز و  نایم  اهنآ  هب  ندز  اـپ  تشپ  تمرح  رد  زین  ندرک و  ادا  بوجو  رد  لـباقتم  قوقح  نیا 
ِلاجِّرِللَو  » .دهد ماجنا  دراد  وا  ربارب  رد  هک  ار  يا  هفیظو  دنک و  ادا  تسا  هدیدنـسپ  ًاعرـش  هک  هنوگ  نآ  ار  يرگید  قح  رـسمه  ود  زا 

تسایر و نامه  هاگیاج  يرترب  نیا  .دنک  یم  اضتقا  ار  نانآ  يرترب  هک  تسا  یهاگیاج  نانز  ربارب  رد  ار  نادرم  ینعی  ٌهَجَرَد ؛» َّنِْهیَلَع 
.دراد هراشا  نآ  هب   (1)« ْمهلاومَا ْنِم  اوُقَْفنَا  اِمب  ٍضَْعب َو  یلَع  ْمُهَضَْعب  ُهّللا  َلَّضَفاِمب  ءاسِّنلا  یَلَع  نُوماّوَق  ُلاجِّرلَا   » هیآ هک  تسا  یتیل�وسم 

ییورـشوخ و يراتفرـشوخ و  هب  نادرم  نتخیگنارب  هب  تسا  يا  هراـشا  هتفگ  شیپ  هـیآ  رد  هـجرد »  » هژاو رد  دـیوگ : یم  ساـبع  نـبا 
وکین و نخـس  نیا  دـیوگ : یم  هیطع  نبا  .دـشاب  رادنتـشیوخ  دـیاب  تسا  رترب  هک  نآ  هک  تسا  نآ  دوصقم  و  نانز ، هب  یلام  شیاشگ 

هتسیاش

رد و  زیزع ، دزرو  تیـصعم  وا  ربارب  رد  دـنک و  ینامرفان  ار  وا  هک  ره  زا  ندناتـس  ماقتنا  رد  دـنوادخ  ینعی  ٌمیکَح ؛» ٌزیزَع  ُهّللاَو   » .تسا
.تسا میکح  زین  شیوخ  تعیرش 

هلیح تمرح  رب  هیآ  تلالد  هجو 

لیذ ياـه  هلیح  تمرحت  رب  ِرِخـآلا » ِمْوَْیلا  ِهّللاـِب َو  َّنِم�ُوی  َّنُک  ْنِا  َّنِهِماـحْرَا  یف  ُهّللا  َقَلَخ  اـم  َنُْمتْکَی  ْنَا  َّنَُهل  ُّلِـحَیالَو   » تراـبع کـی : 
: دنک یم  تلالد 

نیب زا  ار  ندرک  عوجر  رد  جوز  قح  هلیـسو  نیدب  ات  مضئاح ، دیوگب  تسا  هدشن  ضیح  هک  نآ  اب  قالط  هب  هدش  اهر  نز  هک  نیا  - 1
.دربب

مزال وا  رب  تسین  بجاو  درم  رب  ًاعرـش  هک  ار  ییجرخ  بیترت  نیدـب  ات  مدـشن ، ضیح  دـیوگب :  ندـش  ضیح  مغر  هب  نز  هک  نیا  - 2
ار درم  هلیح  نیدب  ای  تسا -  جیار  هزورما  هک  نانوچ  دزاس - 

ص:76
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زا هک  نیا  ببـس  هـب  زین  تـسا و  هداد  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  ناـمدرم  زا  یخرب  دـنوادخ  هـک  نآ  ببـس  هـب  نادرم   : 34 ءاسن / - 1
.دنراد طلست  نانز  رب  دنا ، هداد  یجرخ  دوخ  ییاراد 
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دوش و يرپس  هّدع  ات  تسا ، یقاب  ندرک  عوجر  تقو  وا  يارب  زونه  هک  درادب  نامگ  نیا  رب  اطخ  هب 

.دورب نایم  زا  ندرک  عوجر  رد  درم  قح 

رـس هب  وا  يارب  ندرک  عوجر  تلهم  هک  دراد  نامگ  نیا  رب  اطخ  هب  ار  درم  دـنک و  راکنا  ار  نآ  ندـش  رادراب  دوجو  اب  نز  هک  نیا  - 3
.دوش نکمم  ان  وا  هب  درم  عوجر  دروآ و  ایند  هب  ار  دوخ  دنزرف  ات  تسا ، هدمآ 

رد هک  ناس  نآ  دوش ، رگید  يدرم  نآ  زا  شدنزرف  ات  دنک  ناهنپ  ار  ندش  رادراب  نز  هک  نیا  - 4

یم ناهنپ  دندوب  نتـسبآ  يو  هب  هک  ار  يدـنزرف  هک  دوب  نیا  رب  تیلهاج  رد  نانز  تداع  دـیوگ : یم  هداتق  .دوب  مسر  تیلهاج  نارود 
.دش لزان  هیآ  هک  دوب  هراب  نیا  رد  و  دنهد ، تبسن  يدعب  رهوش  هب  ار  وا  ات  دندرک 

رـسمه هب  ندناسر  ررـض  يارب  نآ  زا  دـناوت  یم  نز  دوش و  یمن  نآ  هجوتم  ناسنا  نهذ  ًاتداع  هک  تسا  ناهنپ  ییاه  هویـش  همه  اهنیا 
غورد و ود  ره  رد  هچ  تسا ؛ مارح  هدـش  هتفرگراـک  هب  شندروآ  يارب  هک  يا  هلیـسو  مه  فدـه و  مه  اـجنیا  رد  .دـیوج  هرهب  دوـخ 

دنچ ره  دوش ، یمن  رداص  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  ن�وم  کـی  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسا ، نارگید  قوقح  ندرک  لاـمیاپ  بیرف و 
تباث راکـشآ  نیارق  هلیـسو  هب  شا  ییوگغورد  هک  ینامز  ات  اجنیا  رد  نز  هک  ارچ  ددرگ ؛ يراج  ًارهاـظ  نآ  رب  بترتم  یعرـش  مکح 

.تسا هدش  هتسناد  نیما  دوشن 

تـسا زیاج  یتروص  رد  درم  يارب  اهنت  هک  دنک  یم  تلالد  نآ  رب  ًاحالِْـصا » اوُدارَا  ْنِا  َِکلذ  یف  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَا  َّنُُهَتلوُُعب  َو   » ترابع ود :
نایز وا  هب  نز  هب  عوجر  اب  دـهاوخب  رگا  نیا  ربانب  .دـشاب  هتـشاد  يو  اب  وکین  یتسیزمه  دـصق  هک  دـنک  عوجر  نز  هب  هّدـع  نارود  رد 

هکنانوچ دنک و  یم  اضتقا  اجنیا  رد   (1) طرش موهفم  هک  نانوچ  تسه ، زین  مارح  یتح  هکلب  تسین ، حابم  شیارب  راک  نیا  دناسرب 

ص:77

يارب مکح  نآ  ضیقن  توبث  رب  تسا ، هدـش  طورـشم  یطرـش  هب  مکح  نآ  رد  هک  یظفل  تلـالد  زا  تسا  تراـبع  طرـش  موـهفم  - 1
هک یخرک  يزار و  رخف  جیرـس ، نبا  نوچ  یناـسک  یتح  تسا و  تجح  رثـکا  دزن  موهفم  نیا  .طرـش  نآ  دـقاف  توکـسم و  عوضوم 

ياههاگتـساخ باـتک  رد  یملز  میهاربا  یفطـصم  فـیرعت  نیا  .دـنا  هتـسناد  تـجح  ار  نآ  دنرمـش  یمن  تـجح  ار  فـصو  موـهفم 
هک تسا  روکذـم  ریغ  مکح  يانعم  هب  موهفم  هک  نیا  يروآداـی  زا  سپ  هیاـفک  رد  دـنوخآ  موحرم  .تسا  بهاذـم  هقف  رد  فـالتخا 

ماگنه هب  لیلد  رد  روکذم  مکح  يافتنا  رب  تلالد  ار  طرـش  موهفم  دروآ  یم  یپ  رد  ار  نآ  ظفل  رهاظ  زا  دوصقم  يانعم  تیـصوصخ 
زین ءاهقفلا  هغل  مجعم  فلؤم  دناد و  یم  طرش  رب  مکح  قیلعت  دوخ  ار  طرش  موهفم  هقفلا  لوصا  ملع  رد  هینغم  .دناد  یم  طرش  يافتنا 

اهتوافت نیا  مجرتم  هاگدید  زا  دوش .» نرتقم  یطرش  اب  ماع  یمکح  هک  نآ  زا  تسا  ترابع  : » دنک یم  فیرعت  نینچ  ار  طرـش  موهفم 
.تسناد رتکیدزن  رت و  عماج  یفیرعت  ار  یملز  فیرعت  ناوتب  دـیاش  .تسا  مسالا  حرـش  لیبق  زا  تسین و  يداینب  يوهام و  ییاـهتوافت 

 - ص 194 ق ، - . 1409 ه مق ، تیبلا ، لآ  هسسوم  لوصالا ، هیافک  مظاک ، دمحم  خیـش  یناسارخدنوخآ ، هب  دوش  عوجر  هراب  نیا  رد 
، نیدـلا لامج  155 ؛ ص 145 -  .م ،  1980 مق ، ءارهزلا ، هبتکم  دـیدجلا ، هبوـث  یف  هقفلا  لوـصا  مـلع  داوـج ، دـمحم  هـینغم ، 206 ؛
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هغل مجعم  ساور ، دـمحم  یچ ، هـعلق  286 ؛ ص 276 -  ق ، -. ه  1405 مق ، هرجهلاراد ، نییلوصـالا ، دـنع  يوحنلا  ثحبلا  یفطـصم ،
ياهـشهوژپ داـینب  يرباـص ، نیـسح  همجرت  بهاذـم ، هقف  رد  فـالتخا  ياههاگتـساخ  میهاربا ، یفطـصم  یملز ، ص 447 ؛ ءاـهقفلا ،

.م ص 208 و 209 - . ، 1375 دهشم ، یمالسا ،
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تلالد نآ  رب  « (2) َاوُدَتْعَِتل ًارارِض  َّنُهوُکِسُْمتال   » (1) و ٍناسْحِِاب » ٌحیرْسَت  ْوَا  ٍفُوْرعَِمب  ٌكاسمِاَف   » هیآ ود 

هلیسو نیدب  ات  دنتسب  یم  راک  هب  نز  هب  ندز  ررض  يارب  هلیح  کی  ناونع  هب  ار  نز  هب  عوجر  نادرم  مالـسا ، زا  شیپ  نارود  رد  .دراد 
دصق هب  نز  هب  ندرک  عوجر  دنوادخ  يور  نیمه  زا  .يوش  یب  هن  دشاب و  رادرهوش  هن  وا  دنهد و  رارق  یفیلکتالب  زا  یتلاح  رد  ار  نز 

درک مارح  ار  وا  هب  ندناسر  نایز 

میتفگ هچنآ  زا  هشیاع  زا  لقن  هب  هورع  تیاور  .تسناد  دودحم  قالط  ود  هب  اهنت  ار  یعجر  قالط  و 

درم هک  تشاد  جاور  نینچ  مدرم  نایم  رد  تفگ : هشیاع  هک  دنک  یم  تیاور  هورع  : » دنک یم  تیاکح 

ار وا  دهاوخب  تقو  ره  دشاب و  يو  نز  مه  زاب  وا  دهد و  قالط  ار  دوخ  نز  دهاوخ  هزادنا  ره  هب 

هب يدرم  يزور ]  ] هک نآ  ات  .دهد  قالط  نآ  زا  رتشیب  ای  راب و  دص  ار  وا  هچرگ  دشاب ، هّدع  نارود  رد  هک  نیا  رب  طورـشم  دنادرگرب ،
نز .یـشاب  نم  اـب  هک  مهد  یم  هاـنپ  ار  وت  هن  يوش و  ادـج  نم  زا  هک  مهد  یم  قـالط  ار  وت  هن  دـنگوس  دـنوادخ  هب  تفگ : دوـخ  نز 
دزن نز  نآ  .منک  عوجر  وت  هب  هرابود  دوش  ماـمت  تا  هدـع  هکنآ  زا  لـبق  یلو  مهد  یم  قـالط  ار  وت  داد : خـساپ  درم  هنوگچ ؟ تفگ :

هشیاع

تیاکح نیا  زا  ار  ناشیا  دمایبهلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینامز  ات  درک  توکـس  هشیاع  .داد  ربخ  وا  هب  ار  ارجام  دـمآ و 
: دیوگ یم  هشیاع  ٍناسْحِِاب .» ٌحیرْـسَت  ْوَا  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاسمِاَف  ِناتَّرَم  ُقالَّطلَا  : » دش لزان  هیآ  نیا  ات  تفگن  نخـس  زین  ربمایپ  درک .  هاگآ 
هک اهنآ  هاوخ  دـندوب و  هداد  یقالط  نامز  نآ  ات  هک  اهنآ  هاوخ  دـنداد ، ماجنا  هیآ  نیا  باسح  هب  ار  دوخ  ياـهقالط  سپ  نآ  زا  مدرم 

دای تسا و  هدرک  لقن  هورع  زا  زین  لسرم  تروص  هب  ار  نآ  هدرک و  تیاور  يذمرت  ار  ثیدح  نیا  .دندوب  هدرکن  نینچ 

(3) .تسا هدروآ  مه  رابخالا  یقتنم  بحاص  ار  تیاور  نیا  .تسا  رتحیحص  نیا  هک  هدش  روآ 

ص:78

.ندرک اهر  ییوکن  هب  ای  نتشاد و  هگن  یبوخب  ای  : 229 هرقب / - 1
.دینک زواجت  هجیتن  رد  ات  دیرادن  هگن  ندناسر  نایز  فده  هب  ار  نانآ  : 231 هرقب / - 2

ص 214. یبلح ، پاچ  راطوالا ، لین  یلع ، نب  دمحم  یناکوش ، - 3
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عورـشم و تسا  يراک  ندرک  عوجر  هک  تسا  نآ  تسا  هلیح  کی  یناـسر  رازآ  يارب  نز  هب  ندرک  عوجر  هنوگچ  هک  نیا  حیـضوت 
اب وکین  ترـشاعم  شراک  رهاظ  دنک  یم  عوجر  يدصق  نینچ  اب  هک  یـسک  اما  تسا ، هتـسناد  درم  قح  هّدع  تدم  رد  ار  نآ  دـنوادخ 
یم او  ار  وا  هن  دـیز و  یم  وا  اب  دریگ و  یم  دوخ  هانپ  رد  ار  نز  هن  هک  هویـش  نیدـب  تسوا ، هب  ندـناسر  رازآ  شراـک  نطاـب  یلو  نز 
نیا زا  درم  فده  دناوت  یم  زین  هاگ  .دـیآ  رد  رگید  يدرم  يرـسمه  هب  دوش و  ادـج  لماک  روطب  وا  زا  هّدـع  نتفای  نایاپ  اب  ات  دراذـگ 

رب هن  ار  تمرح  دـنوادخ  اما  .تسا  عونمم  نآ  نطاب  یلو  عورـشم  زین  راک  نیا  رهاظ  .دـشاب  نز  يارب  هّدـع  هرود  ندرک  ینالوط  راک 
بترتم راک  نطاب  رب  هکلب  رهاظ ،

هتـشاد ررقم  نآ  يارب  عرـش  هچنآ  زج  مارح و  يارب  يا  هلیـسو  عورـشم  ياهدـقع  هاـگره  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  هتخاـس و 
دنوادخ هچنآ  طاقسا  يارب  دنوش  يزیواتسد  ای  دنوش و  هدادرارق 

.دوب دهاوخ  مارح  يراک  دوخ  هتسناد ، بجاو  ناگدنب  قح  ای  دوخ  قح  ناونع  هب 

.تسا نآ  قادصم  هلیح  هک  نیا  و  یهلا ، دودح  زا  زواجت  تمرح   : 4

: دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ 

َدوُدُح امیُْقی  َّالَأ  اَفاَخَی  ْنَأ  َّالإ  ًاْئیَش  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَّمِم  اوُذُخْأَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  َو َال  ناَسْحِإب ، ٌحیرْـسَت  ْوَأ  ٍفوُرعَِمب  ٌكاَْسمإَف  ناَتَّرَم ، ُقَالَّطلا  »
َِکئلوُأَف ِهّللا  َدوُدُح  َّدعَتَی  ْنَم  َو  اَهوُّدَتْعَت ، َالَف  ِهّللا  ُدوُدُح  َْکِلت  ِِهب ، ْتَدَْـتفا  امِیف  امِْهیَلَع  َحَانُج  َالَف  هّللا  َدوُدُـح  امیُقی  َّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنإَف  ِهّللا ،

امیُقی ْنَأ  اَّنَظ  ْنإ  اعَجارَتَی  ْنَأ  َامْهیَلَع  َحاَنُج  الَف  اَهَقَّلَط  ْنإَـف  ُهَْریَغ  ًاـجْوز  َحُّْکنَت  یَّتَح  ُدـَْعب  ْنِم  َُهل  ٌلِـحَت  َـالَف  اَـهَقَّلَط  نِاَـف  َنوُِملاَّظلا *  ُمُه 
(1)« َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  اَُهنِّیَُبی  ِهّللا  ُدوُدُح  َْکِلت  َو  ِهّللا ، َدوُدُح 

ص:79

تـسین لالح  امـش  يارب  .ندرک  اهر  ییوکین  هب  ای  نتـشاد و  هگن  یبوخب  ای  نآ  زا  سپ  تسا و  رابود  قـالط  229 و 230 : هرقب / - 1
هک دیدیـسرت  رگا  .دـنرادن  ياپ  رب  ار  دـنوادخ  دودـح  هک  دنـسرتب  هک  نآ  رگم  دیناتـس ، سپزاـب  دـیا  هداد  ناـشیا  هب  هچنآ  زا  يزیچ 
زا تسا ؛ یهلا  دودح  اهنیا  .تسین  هانگ  تسا  هداد  هیدف  شیوخ  ییاهر  يارب  نز  هچنآ  رد  نانآ  رب  دنرادن  ياپ  رب  ار  دنوادخ  دودح 

يارب سپ  نآ  زا  نز  دهد  قالط  مه  زاب  ار  نز  درم  رگا  .دنرگمتـس  قحب  دننک  زواجت  دنوادخ  دودح  زا  هک  نانآ  .دینکن  زواجت  اهنآ 
یم رگا  هک  تسین  یهانگ  ود  نآ  رب  دهد  قالط  ار  نز  درم  نآ  رگا  سپ  .دیآ  رد  رگید  يدرم  حاکن  هب  هک  نآ  رگم  تسین  لالح  وا 

دنناد یم  هک  یمدرم  يارب  هک  تسا  دنوادخ  دودح  اهنیا  .دندرگ  زاب  رگیدـمه  هب  تشاد  دـنهاوخ  ياپ  رب  ار  دـنوادخ  دودـح  دـنناد 
.دنک یم  نایب 
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اه هیآ  ریسفت 

زا یخرب  هب  هدیسر و  نآ  لوزن  نأش  هرابرد  هک  ییاهتیاور  وترپ  رد  هیآ  نیا  ناَسْحِإب ؛» ٌحیرْسَت  ْوَأ  ٍفوُرعَِمب  ٌكاَْسمإَف  ناَتَّرَم ، ُقَالَّطلا  »
قالط ار  وا  سپس  هدرک و  يرتسبمه  وا  اب  هک  ینز  هب  هّدع  رد  تشگزاب  هک  دیوگ  یم  نخـس  نآ  زا  میدرک ، هراشا  هتـشذگ  رد  اهنآ 
ًاعرـش هچنآ  هک  نیا  هب  دـشاب  يا  هراـشا  اـت  هدروآ  ار  راـبود ) « ) ناـتّرم  » هژاو يور  نآ  زا  هیآ  .تـسا  نـکمم  راـب  ود  اـهنت  دـیا ، هداد 

ود نداد  تروص  هرابکی ، هچ  دریذپ ؛ تروص  هلصاف  اب  يرگید و  زا  سپ  یکی  هکلب  هرابکی  هن  اهقالط  هک  تسا  نیا  تسا  هدیدنـسپ 
نآ رد  دیاب  هک  تسا  يزیچ  ماگنه  دوز  نتخادـنا  شیپ  و  هدروآ ، شیاشگ  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هصرع  ندرک  گنت  قالط 

بجاو وا  رب  دـنک  عوجر  قالط  ود  زا  سپ  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  رب  هیآ  زا  هک  يرگید  هتکن  .تشاد  اور  گنرد  لمأت و 
قالط ود  ماجنا  زا  سپ  هچ ، دنک ؛ اهر  ییوکن  هب  ای  دراد و  هگن  یگتسیاش  هب  ار  نز  ای  تسا 

ار وا  هک  تسانعم  نادب  دهد  قالط  ار  نز  موس  راب  يارب  درم  رگا  تسین و  راک  رد  یندرک  عوجر 

.دنک اهر  ًالماک  دیاب 

ٌحیرْسَت ْوَا  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاْسمِاَف  : » دیامرف یم  ادخ  هک  يرگن  یم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  يدرم 
رد نارگید  ینطقراد و  دـمحا ، ماـما  ار  ثیدـح  نیا  ییوکن .] هب  یندرک  اـهر  « ] ناـسحاب حیرـست  : » دومرف هچ ؟ موس  سپ  ٍناـسْحِِاب ،»

، ریسفت نیا  رب  دنا و  هدروآ  دوخ  یثیدح  بتک 

یم كاحض  يدس و  .بیقعت  هن  تسا ، لیصفت  يارب  ُهَْریَغ » ًاجْوَز  َحِْکنَت  یَّتَح  ُدَْعب  ْنِم  َُهل  ُلِحَت  َالَف  اهَقَّلَط  نِاَف   » ترابع رد  ءاف »  » فرح
.دشاب هتـشاد  ار  دوخ  رایتخا  نز  ددرگ و  يرپس  قالط  نیمود  زا  وا  هّدع  ات  دراذـگاو  ار  نز  هک  تسا  نآ  ناسحا  هب  حیرـست  دـنیوگ :

هن تسا ، بیقعت  يارب  فرح  نیا  بیترت  نیدـب  هدـش و  رکذ  ءاـف  فرح  زا  سپ  هک  تسا  یقـالط  ناـمه  موس  قـالط  رظن ، نیا  رباـنب 
هرابرد نآرقلا  ماکحا  رد  یبرع  نب  رکبوبا  یـضاق  هک  تسا  یثیدـح  دراد ] یفانت  ریخا  رظن  نیا  اب  هک   ] مه تسخن  ثیدـح  .لیـصفت 
.تسا هدشن  تباث  ثیدح  نیا  هک  دنک  یم  لقن  يربط  ایکزا  دوخ  ریـسفت  رد  زین  یبطرق  .تسین  تباث  لقن  رظن  زا  نیا  دیوگ : یم  شا 

ربلادبع نبا  يربط و  ریرج  نبا  اما 

هدیسر تیاور  رگا  تسا ، هیآ  رهاظ  اب  قفاوم  مود  ریسفت  هک  دنا  هتفریذپ  هدیزگرب و  ار  تسخن  رظن 

يربط هتفگ  نتم  .دوبن  تحص  ياراد  ود -  نآ  رظن  زا  تسا -  تسخن  ریسفت  هب  رظان  هک  ربمایپ  زا 

: تسا نینچ 

رد و  تسا ، رابود  قالط  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  هک  دنا  هدوب  رواب  نیا  رب  میدرک  لقن  كاحض  يدس و  زا  هک  رظن  نآ  نابحاص  ایوگ 
، دریذپ یم  ار  نآ  هیآ  رهاظ  هک  تسا  يزیچ  رظن  نیا  .درک  اهر  ییوکین  هب  ای  تشاد و  هگن  یگتسیاش  هب  ای  ار  نز  تسیاب  یم  راب  ره 

نآ دوبن  رگا 

ص:80
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هدیـسرهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هک  يربـخ  زا  يوریپ  اـم  يارب  هچ  ...مدرک ؛ لـقن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هـک  يربـخ 
(1) .تسا رگید  زیچ  ره  زا  رتراوازس 

َامِْهیَلَع َحَانُج  َالَف  هّللا  َدوُدُح  امیُْقی  َّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنإَف  ِهّللا ، َدوُدُـح  امیُقی  َّالَأ  اَفاَخَی  ْنَأ  َّالإ  ًاْئیَـش  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَّمِم  اوُذُـخْأَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  «َو َال 
هلمج ماجنا  ات  زاغآ  زا  ترابع  نیا  َنوُِملاَّظلا ؛» ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهّللا  َدوُدُـح  َّدـعَتَی  ْنَم  َو  اَهوُدَـتْعَت ، َالَف  ِهّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  ِِهب ، ْتَدَْـتفا  َاـمِیف 
ًاجْوَز َحِْکنَت  یَّتَح  ُدَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلِحَت  َالَف  اَهَقَّلَط  نِاَف   » و ناَسْحِإب » ٌحیرْسَت  ْوَأ  ٍفوُرعَِمب  ٌكاَْسمإَف ، ناَتَّرَم ، ُقَالَّطلا   » نایم تسا  يا  هضرتعم 

هچ تسا و  زیاج  نآ  نتفریذپ  درم  يارب  ماگنه  هچ  دراد ، یمکح  هچ  ییادـج  ربارب  رد  نز  زا  ندناتـس  ضوع  دـنک  یم  نایب  و  ُهَْریَغ »
وترپ رد  هیآ  نیا  يانعم  .تسا  مارح  يو  يارب  نآ  نتفریذپ  ماگنه 

نز زا  ندـش  ادـج  ربارب  رد  تسین  لالح  امـش  يارب  تسا : نینچ  هدـش  رکذ  روثأم  هب  ریـسفت  ناملاع  يوس  زا  هک  يراـثآ  ثیداـحا و 
، دیناتس زاب  وا  زا  دیا  هداد  يو  هب  هک  نآ  زج  قادص و  زا  يزیچ 

رگید هعتم و  رهم و  زا  معا  نانآ  قوقح  دیراذگاو و  ییوکن  هب  ار  نانآ  تسا  بجاو  امش  رب  هکلب 

رد ار  یهلا  دودـح  دـنناوتن  هک  دنـسرتب  درم  نز و  هک  نآ  رگم  .دـیهدب  ناشیا  هب  یتساک  چـیه  یب  دـنراد  امـش  رب  هک  یبجاو  قوقح 
نیا دنرازگ و  ياج  هب  يرسمه  قوقح  زین  راتفر و  یتسرد  دروخرب و 

همادا دنک و  يرهم  یب  يدنیاشوخان و  راهظا  دوش و  هزشان  درم  ربارب  رد  نز  هک  تسا  یماگنه 

ات دشاب  هتشادن  ناکما  شدنیاشوخان  يامیس  هرهچ و  ای  شدب  يوخ  ًالثم  لیلد  هب  درم  اب  یگدنز 

وا رب  نز  هک  یقوقح  رد  درم  ای  دراذگاو  ار  دنوادخ  زا  تعاط  دراد  وا  رب  درم  هک  یقوقح  رد  نز  هک  دـیآ  نایم  رد  نآ  میب  هک  اجنآ 
اب دـنک و  یهاـتوک  نز  هب  تبـسن  دوـخ  فیاـظو  رد  هـک  دزاـس  یم  راداو  ار  وا  درم  ربارب  رد  نز   (2) زوشن هچ ، دـنک ؛ یهاتوک  دراد 
هک دنشاب  هتشاد  نآ  میب  درم  نز و  رگا  ساسا ، نیا  رب  .تسا  دنوادخ  دودح  نتشادن  اپرب  میب  نامه  نیا  دهد و  رفیک  ار  وا  يراتفردب 

هک ار  یقح  نآ 

ص:81

ص 459. ج 2 ، نایبلا ، عماج  يربط ، ك.ر :  - 1
لباقتم و فیاظو  زا  درم  نز و  زا  کی  ره  یچیپرس  يانعم  هب  زین  عرش  رد  تسا و  نتساخرب  ندش و  دنلب  يانعم  هب  تغل  رد  زوشن  - 2
رهوش و زا  ینامرف  ان  يانعم  هب  نز  بناج  زا  زوشن  دسیون : یم  نیرحبلا  عمجم  رد  .رگیدمه  يربنامرف  تعاطا و  هریاد  زا  ندش  نوریب 
زا مه  تسا و  نکمم  درم  يوس  زا  مه  زوشن  يور  ره  هب  .نز  ندز  نداد و  رازآ  يانعم  هب  زین  درم  بناج  زا  تسوا و  نتـشاد  نمـشد 

.تسا هدش  هداد  تبسن  ود  ره  درم  هب  نز و  هب  زوشن  زین  میرک  نآرق  رد  .دنیوگ  هزشان  ار  نز  زـشان و  ار  درم  رابتعا  نیدب  نز و  يوس 
.م  . - 174 ص 173 -  ، 1362 نارهت ،  ریبکریما ،  یمالسا ، هقف  تاحالطصا  گنهرف  نسحم ، يرباج ، ك.ر :
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هداهن مادک  ره  شود  رب  هک  ار  يا  هفیظو  هداد و  رارق  يرگید  هب  تبسن  اهنآ  زا  مادک  ره  رب  دنوادخ 

ندش اهر  يارب  نز  هک  تشاد  دـهاوخن  یلاکـشا  چـیه  دـنک ، يدـب  يرگید  هب  کی  ره  هک  دـشاب  نآ  سرت  دـنراد و  ياپ  هب  دـنناوتن 
تسه یلاکشا  دهد  یم  هچنآ  رد  نز  يارب  هن  هک  یتروص  نینچ  رد  دنک ، راذگاو  يو  هب  یلام  ییاهر ، ربارب  رد  و  دهد ، هیدف  درمزا 

؛ دریگ یم  هچنآ  رد  درم  يارب  هن  و 

یب نز  رگا  اما  .دنوش  رود  رگیدمه  هب  ندناسر  نایز  زا  دنزیرگب و  هانگ  زا  دنبای ، ییاهر  رازآ  زا  هار  نیا  زا  دنا  هتـساوخ  ود  ره  اریز 
مه هک  نانوچ  تسا ، هداد  ماجنا  گرزب  یهاـنگ  دـهد  قـالط  ار  وا  دریگب و  هیدـف  هک  دـهاوخب  درم  زا  دـشاب  هتـشاد  يرذـع  هک  نآ 

تلالد نآ  رب  ثحب  دروم  هیآ  موهفم 

مارحف سأب  ام  ریغ  یف  اهقالط  اهجوز  تلأس  هأرما  امیا  : » دومرف هک  ربمایپ  ثیدح  نیا  مه  دراد و 

تـسا ثیدح  نیمه  .تسا  نسح  یثیدح  هتفگ : ریخا  هدروآ و  يذمرت  زین  دووادوبا و  دمحا ، ار  ثیدح  نیا   (1) «. هنجلا هحئار  اهیلع 
تروص هب  نارگید  و  ریرج ، نبا  يذمرت ، زین  ار  ثیدـح  نیا  .دـنک  ریـسفت  ار   (2)« تاقفانملا نه  تاعلتخملا   » ثیدح دـناوت  یم  هک 

.دنا هدرک  لقن  قیرط  دنچ  هب  عوفرم و 

هک تسا  یمارح  نامه  نیا  دشخبب  ار  دوخ  رهم  ای  دهد  هیدف  ات  دریگ  گنت  نز  رب  دشاب و  درم  فرط  زا  اهنت  زوشن  رگا  نایم ، نیا  رد 
یم نخس  نآ  زا   (3)« ٍهَنِّیَبُم ٍهَشِحاِفب  نیتأَی  ْنَا  ِّالا  َنُهوُُمْتیَتا  ام  ِضعَِبب  اُوبَه  ْذَِـتل  َّنُه  ُولـضْعَت  ـالَو   » هیآ رد  مه  ثحب و  دروم  هیآ  رد  مه 

زا دناوت  یم  رگا  هتبلا  ، دهد درم  هب  يزیچ  تسا  مارح  نز  رب  یتح  یتروص  نینچ  رد  دـیوگ  یم  ریرج  نبا  هک  هنوگ  نآ  هکلب  .دـیوگ 
نیا

ضرعم رد  وا  قوقح  زا  یقح  ای  دسر  يو  هب  یناج  یبیسآ  اب  لام  ینایز  هک  نآ  یب  دنز ، زابرس  راک 

نز و نایم  یتبغر  یب  فالتخا و  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  اهنت  نداد  هیدـف  هک  هدـیزگرب  ار  رظن  نیا  رذـنم  نبا  .دریگ  رارق  دـیدهت 
یم يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا  .دوش  یمن  هتـشادرب  نایم  زا  راک  نیا  هانگ  دـشاب  يوس  کی  زا  اهنت  رگا  اما  دـشاب ، يوس  ود  ره  زا  درم 

(4) .دنا هتفریذپ  ار  نآ  نیعبات  زا  یهورگ  و  یبعش ، سوواط ، و  تسا ، هیآ  ود  رهاظ  قفاوم  يوق و  نیمه  دیوگ :

ص:82

باب 18. قالطلا ، باتک  دووادوبا ، ننس  ك.ر : .تسا  مارح  وا  رب  تشهب  يوب  دبلطب  قالط  شرهوش  زا  رذع  نودب  هک  ینز  ره  - 1
باب 11. قالطلا ، باتک  يذمرت ، ننس  ك.ر : .دنقفانم  هاوخ  علُخ  نانز  - 2

راکشآ ییراکدب  هک  یتروص  رد  رگم  .دیناتسزاب  ناشیا  زا  دیا  هداد  نانآ  هب  هچنآ  زا  یخرب  ات  دیریگن  تخـس  نانآ  رب  : 19 ءاسن / - 3
.دنروآ راب  هب 

ص 323. ج9 ، باشخ ، پاچ  يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  یلع ، نب  دمحا  لضفلاوبا  ینالقسع ، رجح  نبا  ك.ر : - 4
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هک دـنا  هداد  خـساپ  نینچ   [ دـهد یم  تبـسن  ود  ره  درم ، نز و  هب  ار  یهلا  دودـح  ندرکن  ادا  میب  هک   ] هیآ رهاـظ  زا  نارگید  يربط و 
دــنازیرگ و یم  دوـخ  زا  ار  وا  درازگن  هدــش  هداد  ناـمرف  نادــب  تـسا و  بـجاو  وا  رب  هـک  ار  درم  قوـقح  نز  هـک  یماــگنه  ًاــبلاغ 

تبـسن اهنآ  يود  ره  هب  یهلا  دودـح  يارجا  مدـع  هب  تبـسن  ندرب  میب  زین  يور  نیمه  زا  .دراک  یم  وا  لد  رد  ار  دوخ  يدـنیاشوخان 
(1) .تسا هدش  هداد 

، هچ دریگ ؛ هیدف  نز  زا  هک  تسا  لالح  درم  يارب  دـشاب  هتـشادن  تسود  ار  وا  دـنکن و  ادا  ار  درم  قوقح  نز  رگا  دـیوگ : یم  یعفاش 
راک رد  یببـس  هک  اجنآ  سپ  .دریذپب  دشخب  یم  وا  هب  لد  میمـص  زا  نز  ار  هچنآ  دشاب  راک  رد  یببـس  هک  نآ  یب  درم  هک  تسا  زیاج 

دهاوخ زیاج  یلوا  قیرط  هب  دشاب 

زا یئاسن  يراخب و  تیاور  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا و  راثآ  ثیداحا و  هدـناسر  هیآ  زا  یتشادرب  نینچ  هب  ار  ناـهیقف  تیرثکا  هچنآ  .دوب 
يوخ رد  هن  ار  وا  نم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  سیق  نب  تباث  نز  تفگ : هک  سابع  نبا 

رد ار  رفک  اما  .يرادنید  رد  هن  منک و  یم  شنز  رس 

تباث هب   ] ربمایپ .يرآ  تفگ : ینادرگ ؟ یم  رب  يو  هب  ار  وا  غاب  ایآ  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  .مرادن  شوخ  یناملـسم 
هک تسا  نینچ  نآ  نتم  یلو  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  زین  هجام  نبا  .هد  قالط  ار  نز  ریذـپب و  ار  غاـب  دومرف :  [ سیق نب 

هب تفگ : دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  لولس  رتخد  هلیمج 

مناوت یمن  مشخ  زا  .مرادن  شوخ  مالـسا  رد  ار  رفک  اما  ياردنید ، رد  هن  منک و  یم  شهوکن  يوخ  رد  هن  ار  تباث  دنگوس ، دنوادخ 
یلـص ادـخ  لوسر  سپ  .يرآ  تفگ : ینادرگ ؟ یمرب  وا  هب  ار  شغاب  ایآ  تفگ : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .منک  لـمحت  ار  وا 

ربماـیپ هک  تسا  نآ  ثیدـح  نیا  تلـالد  هجو  .دـهاوخن  نوزفا  يزیچ  دریگب و  نز  نآ  زا  ار  غاـب  دومرف : تباـث ]  ] وا هبهلآ  هیلع و  هللا 
زین يور  نیمه  زا  .هن  ای  .درادن  شوخ  ار  وت  وا  هک  نانوچ  يرادـن ، شوخ  ار  نز  نآ  وت  ایآ  هک  دیـسرپن  تباث  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دیوگ یم  يرابلا  حتف  بحاص 

نیا و  تسا ، زیاـج  هیدـف  علخ و  دـشاب  نز  يوـس  زا  اـهنت  نتـساوخن  یتـقو  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  رب  ثیدـح  زا  هک  یتاـکن  زا  یکی 
دشاب هتشادن  شوخ  ار  درم  اب  یگدنز  نز  هچنانچ  دوش  یم  هدافتـسا  نینچمه  .دشاب  يوس  ود  زا  نتـساوخن  هک  تسین  نادب  طورـشم 

بجوم هک  هدیدن  يزیچ  وا  زا  هدماین و  شدب  نز  زا  درم  دنچ  ره  تسا ، عورشم  راک  نیا 

ص:83

، بلطب وا  زا  ییادـج  دـهاوخن و  ار  درم  نز  اهنت  رگا  هک  انعم  نادـب  تسا ، تارابم  قـالط  ربارب  رد  علخ  قـالط  زین  هعیـش  هقف  رد  - 1
م .دریذپ -  یم  تروص  تارابم  قالط  دهاوخن  ار  يرگید  کی  چیه  رگا  اما  .تسا  علخ  نیا  دهد و  یم  يا  هیدـف  دوخ  ییاهر  يارب 

.
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(1) .دشاب ییادج 

َْکِلت َو  ِهّللا ، َدوُدُح  امیُْقی  ْنَأ  اَّنَظ  ْنإاعَجارَتَی  ْنَأ  امْهیَلَع  َحاَنُج  الَف  اَهَقَّلَط  ْنإَف  ُهَْریَغ  ًاجوز  َحِْـکنَت  یَّتَح  ُدـَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلِحَت  َالَف  اَهَقَّلَط  نِاَف  »
نآ هب  عوجر  دهد  قالط  راب  نیموس  يارب  یلبق  قالط  ود  يارجا  زا  سپ  ار  شنز  درم  هچنانچ  ینعی  َنوُمَْلعَی ؛» ٍمْوَِقل  اُهنِّیَُبی  ِهّللا  ُدوُدُح 
هک تسا  یتروص  نینچ  رد  عرـش -  رد  ررقم  جاودزا  مه  نآ  دنک -  جاودزا  رگید  يدرم  اب  نز  هک  نآ  زا  سپ  رگم  تسین  زیاج  نز 

جاودزا دـقع  مه  اـب  هک  تسین  یلاکـشا  وا  نیـشیپ  رهوش  نز و  رب  ددرگ  يرپـس  مه  نز  هّدـع  دـهد و  قـالط  ار  نز  مود  رهوـش  رگا 
هتشاد نامگ  هک  نآ  هب  طورشم  هتبلا  دندنب ، ددجم 

دودح اهنیا  .دنراد  یم  ياپ  هب  لباقتم  هتسیاش  راتفر  تسرد و  دروخرب  اب  ار  یهلا  دودح  دنشاب 

.دنک یم  نایب  دنناد  یم  هک  یمدرم  يارب  ار  اهنآ  تسا و  یهلا 

: تسا حاکن  مادـک  ُهَْریَغ »  ًاجوز  َحِْـکنَت  یَّتَح  ُدـَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلِحَت  َالَف  اَهَقَّلَط  نِاَف   » هیآ رد  حاکن  زا  دوصقم  دـسرپب :  یـسک  تسا  نکمم 
لعف هک  نیا  مه  نآ  لیلد  تسا و  جاودزا  دـقع  حاـکن  زا  دوصقم  اـجنیا  رد  هک  تسا  نآ  خـساپ  يرتسبمه ؟  لـمع  اـی  جاودزا  دـقع 

تبسن لعاف  ناونع  هب  نز  هب  حاکن 

رد هک  ارچ  دشاب ؛ شزیمآ  يرتسبمه و  لمع  نآ  زا  دوصقم  تسا  دیعب  نیا  ربانب  .تسا  هدش  هداد 

نآ هب  طورشم  نیشیپ  رسمه  رب  نز  ندش  لالح  دوجو ، نیا  اب  .نز  هب  هن  دوش  هداد  تبسن  درم  هب  حاکن  لعف  تسیاب  یم  تروص  نیا 
اب ار  شیوخ  ربمایپ  دنوادخ  اما  تسین  هیآ  لولدم  هچرگ  طرش  نیا  .دنک  يرتسبمه  وا  اب  ییوشانز  دقع  زا  سپ  مود  رسمه  هک  تسا 

انعم نیا  هب  یهلا  یحو 

هلمج نیا  زا  و  تسا ، رامـش  زا  نوریب  هدمآ  هراب  نیا  رد  هک  یثیداحا  .تسا  هتـشاد  نایب  ناگدـنب  يارب  ار  نآ  زین  وا  هدـش و  نومنهر 
زا ثیدح  نیا  نتم  .دنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  نیخیش  هک  تسا  یثیدح 

زا سپ  داد و  قالط  راب  هس  يارب  ار  دوخ  نز  يدرم  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  تسا و  ملسم 

.داد قالط  ار  وا  دنک  شزیمآ  يو  اب  هک  نآ  زا  شیپ  سپس  درک و  جاودزا  وا  اب  رگید  يدرم  نآ 

رخآلا قوذی  یتح  ال ، : » دومرف وا  دیـسرپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  زا  هراب  نیا  رد  .دـنک  جاودزا  وا  اب  تساوخ  شلوا  رـسمه 
هدش عامجا  زین  نیمه  رب  و  تسا ، شزیمآ  زا  هیانک  ثیدح  نیا  رد  هلیـسعلا  قوذ  دـنیوگ : یم  ناملاع   (2)« لوالا قاذ  ام  اهتلیسع  نم 

رگید یناسک  رذنم و  نبا  ار  ثیدح  نیا  .تسا 

.دنا هدرک  لقن 

ص:84
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ص 323. ج9 ، باشخ ، پاچ  يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  یلع ، نب  دمحا  لضفلاوبا  ینالقسع ، رجح  نبا  ك.ر : - 1
.دروخب وا  لسع  زین  يرگید  نیا  تسخن ، درم  نآ  دننامه  هک  یماگنه  رگم  هن ، - 2
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هلیح ندوب  مارح  رب  اه  هیآ  یهاوگ 

رد هک  َنوُِملاَّظلا » ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهّللا  َدوُدُح  َّدعَتَی  ْنَم  َو  اَهوُدَتْعَت ، َالَف  ِهّللا  ُدوُدُح  َْکِلت   » ترابع همیمـض  هب  ناتَّرَم »  ُقالَّطلَا   » ترابع - 1
ار قالط  هس  سک  ره  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دراد  هراشا  عورـشم  قالط  هلمج  زا  هیآ و  رد  هدـش  حرطم  ماـکحا  هب  هدـمآ و  هیآ  رخآ 

هنوگ هب  ار  نز  درم  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  اریز  هدرک ! زواجت  یهلا  دودح  زا  تسا و  رگمتـس  دـهد  تروص  ترابع  کی  نمـض  رد 
هداد یقالط  دـهد  یم  ماجنا  ترابع  کی  هب  ار  قالط  هس  هک  نآ  اما  دـنادرگ ، زاب  ار  وا  دـهاوخب  هچنانچ  دـناوتب  هک  دـهد  قالط  يا 

قیرفت و رب  تارم »  » و نیترم »  » یبرع ناـبز  رد  هک  تسا  نیا   (1) مییوگ یم  هچنآ  لیلد  .تسین  شیارب  ندـنادرگ  زاب  ناکما  هک  تسا 
تسا یثیدح  تشادرب  نیا  د�وم  .دراد  تلالد  مه  زا  اهنآ  نتشاد  هلصاف  راک و  ود  ندوب  يرگید  زا  سپ  یکی  عیزوت و 

هدرک تیاور  دیبل  نب  دومحم  زا  لقن  هب  دنتـسه  هقث  مارملا  غولب  رد  ظفاح  هتفگ  هب  همه  هک  ینایوار  رب  لمتـشم  يدنـس  اب  یئاسن  هک 
نیگمـشخ ترـضح  نآ  .تسا  هدرک  هقالط  هس  هرابکی  هب  ار  دوخ  نز  يدرم  دـنداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هب  تسا :
تساخرب يدرم  هک  اجنآ  ات  دریگ ؟ یم  يزاب  هب  ار  ادخ  باتک  متسه  امش  نایم  رد  نم  هک  یطیارش  رد  ایآ  دومرف : سپس  تساخرب و 

لوسر يا  تفگ : و 

یم یناـسک  فیدر  رد  شراـک  لـیلد  هب  ار  درم  نآ  ادـخ  ربماـیپ  هک  تسا  نینچ  رگا  .مشک  یم  ار  وا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
دوخ نیا  دناوخ -  یم  یهلا  دودح  زا  زواجتم  رگمتـس و  ار  وا  زین  هیآ  نآ  رانک  رد  و  دنریگ -  یم  يزاب  هب  ار  ادخ  باتک  هک  دناوخ 

ای دقع  سک  ره  هک  نیا  رب  تسا  نشور  یلیلد  یلوا  قیرط  هب 

نانچ يارب  دقع  ای  ببس  نآ  هک  دنک  هدارا  ار  یفده  نآ  زا  دنک و  ارجا  ار  يرگید  یعرش  ببس  ره 

ص:85

یپرد یپ  نتفگ  راب  هس  اب  ار  نز  ندرک  هقالط  هس  تنـس  لها  هناـگراهچ  بهاذـم  تیرثکا  هک  اـعدا  نیا  لـباقم  رد  تسا  ینتفگ  - 1
کی اهنت  ار  یقالط  نینچ  تنـس  لها  نادهتجم  زا  یـضعب  دـنناد ، یم  ققحم  زین  اثالث » قلاط  تنا   » نتفگ راب  کی  اب  ای  و  قلاط » تنا  »
نوـچ یناـسک  هک  نیا  يروآداـی  زا  سپ  هعبرـالا  بهاذـملا  یلع  هقفلا  باـتک  رد  يریازج  نمحرلادـبع  .دـننک  یم  باـسح  قـالط 

دنا هتفگ  هک  یناسک  : » دـیوگ یم  ات ، هس  هن  دـنناد  یم  قالط  کی  اهنت  ار  یقالط  نینچ  سابع  نبا  و  قاحـسا ، نبا  همرکع ، سوواط ،
هب قالط  ینعی   ] نیمه هک  نیا  نآ  دـنراد و  راوتـسا  یلیلد  قالط ، هس  هن  تسا  قالط  کی  اهنت  ترابع  کـی  اـب  نز  ندرک  هقـالط  هس 
رد رمع  تفالخ  زا  لاـس  ود  زین  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارود  رد  هک  تسا  يزیچ  مه ] زا  ادـج  ادـج  قیرفت و 

.دـنا هدرک  تفلاخم  وا  داهتجا  اب  رگید  یناسک  هتبلا  .دروآ و  لـمع  هب  نیا  زج  يداـهتجا  نآ  زا  سپ  رمع  هتـشاد و  جاور  مدرم  ناـیم 
یلع هقفلا  نمحرلادـبع ، يریزج ، ك.ر : رمع . » زا  دـیلقت  مه  تسا و  حیحـص  رمع  ناـفلاخم  زا  دـیلقت  مه  هلاـسم  نیا  رد  نـیا  رباـنب 

.م  . - 356 ص 341 -  ج 4 ، ، 1406 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  هعبالا ، بهاذملا 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_85_1
http://www.ghaemiyeh.com


نآ زین  تیولوا  هجو  .تسا  هتشاد  اور  متس  دوخ  رب  هدرک و  زواجت  وا  دودح  زا  هتفرگ ، يزاب  هب  ار  یهلا  ماکحا  هدشن ، عیرـشت  یفده 
اهنت و  هدرک ، دصق  زین  ار  قالط  ینعی  شا  یعرش  مکح  نآ  زا  هدروآ و  دوجو  هب  ار  یعرش  ببـس   [ تیاور رد   ] تسخن درف  هک  تسا 

اب نداد  قالط  یگنوگچ  رد 

راب صاخ  یمکح  نآ  رب  دنوادخ  هک  یظفل  زا  دنک  یم  هلیح  هک  یسک  ینعی  يرگید ، نآ  اما  تسا ، هدیزرو  تفلاخم  عرش  هتساوخ 
دوخ هک  دنک  یم  هدارا  ار  يزیچ  هکلب  نآ و  ضیقن  فالخ و  هدرک 

اج همه  هک  نانوچ  تسا ، هدرکن  عیرشت  یفده  نینچ  يارب  ار  هغیص  نآ  ظفل و  نآ  عرش  دراد  نیقی 

هک نآ  یب  دـنروآ ، یم  نابز  رب  ار  اهقاثیم  دوقع و  نآ  یعرـش  ظافلا  اهنت  دـنیوج  یم  هرهب  هلیح  ناونع  هب  اهقاثیم  دوقع و  زا  هک  اهنآ 
دنک یم  تلالد  نیا  رب  هیآ  اج ، نیمه  زا  .دننک  یم  دـصق  ار  نآ  دـض  ییانعم  یتح  هکلب  دنـشاب ، هدرک  دـصق  ار  اهنآ  تقیقح  انعم و 

ضقانت عرش  فادها  اب  هک  هلیح  ره  هک 

.تسا یهلا  دودح  زا  زواجت  متس و  دنک  ناریو  هداهن  عرش  هک  ار  یناینب  دشاب و  هتشاد 

تلالد نآ  رب  هیآ  ینایاپ  شخب  هارمه  هب  ناَسْحِإب » ٌحیرْسَت  ْوَأ  ٍفوُرعَِمب  ٌكاَْسمإَف ،  » ترابع - 2

نادرم اب  جاودزا  زا  ار  نز  هویـش  نیا  اب  دـهاوخب  درم  هک  نآ  دـننامه  تسا ، مارح  ندـناسر  نایز  فدـه  هب  عوجر  قالط و  هک  دراد 
.دهد هیدف  درم  هب  دنک  راداو  ار  وا  نتفرگ  قالط  يارب  تسین  هزـشان  هک  نآ  مغر  هب  ای  و  دـنک ، ینالوط  ار  وا  هدـع  ای  درادزاب ، رگید 

 - اهدـتم لیاسو و  هب  تمرح  تیارـس  باب  زا  اما  زیاـج ، رهاـظ  رد  يا  هلیـسو  اـب  عونمم ، یفدـه  هب  ندیـسر  يارب  تسا  يا  هلیح  نیا 
نانوچ

.دوش یم  مارح  زین  هلیسو  میتفگ -  نخس  هراب  نیا  رد  هک 

درم رب  هک  دـنک  یم  تلالد  نیا  رب  ِهّللا » َدوُدُـح  امیُقی  َّالَأ  اَفاَخَی  ْنَأ  َّالإ  ًاْئیَـش  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَّمِم  اوُذُـخْأَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِـحَی  َـال  َو   » تراـبع - 3
نتفرگ قالط  ربارب  رد  هک  نآ  هب  نز  ندرک  ریزگان  يارب  دوش  يا  هلیح  ات  دهد  رازآ  یعرش  لیلد  چیه  یب  ار  دوخ  رسمه  تسا  مارح 

نز رگا  تسا : هدرک  ریـسفت  هنوگ  نیا  هدرک -  لـقن  ریرج  نبا  هک  ناـنوچ  ار -  هیآ  عـیبر  يور  نیمه  زا  .دـشخبب  وا  هب  یلاـم  درم  زا 
وا زا  هلیسو  نیدب  ات  دنز  کتک  ار  يو  تسین  لالح  درم  يارب  دشاب  ربنامرف  نامداش و  دنسرخ ،

زا يرگمتس  زوشن و  رگا  اما  .تسا  مارح  دریگب  وا  زا  هویش  نیدب  يزیچ  مه  رگا  و  دناتس ، هیدف 

.دریگب دهد  یم  هیدف  نز  ار  هچنآ  تسا  لالح  درم  يارب  دشاب  نز  يوس 

؛» (1) ٍهَنِّیَبُم ٍهَشِحاِفب  َنیتْأَی  ْنَا  ِّالا  َّنُهوُُمْتیَتَا  ام  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِتل  َّنُهُولُـضْعَتالَو   :» دـیامرف یم  هک  ءاسن  هروس  هیآ  تسا  هیآ  نیا  يانعم  مه 
چیه هک  ار  دوخ  نانز  تسین  لالح  امش  يارب  ینعی 
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راکشآ ییراکدب  هک  یتروص  رد  رگم  دیناتـسزاب ، ناشیا  زا  دیا  هداد  نانآ  هب  هچنآ  زا  یخرب  ات  دریگن  تخـس  نانآ  رب  : 19 ءاسن / - 1
.دنروآ راب  هب 
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رگید نادرم  اب  جاودزا  زا  ندناسر ، نایز  فده  هب  دوخ و  دزن  نتشاد  هگن  اب  دیرادن  نانآ  هب  یلیامت 

نوچ راکشآ  ییراکدب  هک  یتروص  رد  رگم  دیناتسزاب ، هیدف  ناونع  هب  دیا  هداد  ناشیا  هب  ار  هچنآ  زا  یشخب  هنوگ  نیدب  ات  دیراد  زاب 
.دنریگ علخ  قالط  امش  زا  دنهد و  هیدف  ات  دیناسر  نایز  نانآ  هب  دیناوت  یم  دننک  نینچ  رگا  اریز  دنهد ؛ ماجنا  زوشن  ای  انز 

هب یعرش  یتلع  چیه  یب  ار  يو  درم  هک  نآ  هب  طورشم  اما  تسوا ، زا  نتفرگ  هیدف  ندش  لالح  ببس  نز  زوشن  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
هب عورشم  یتلع  نودب  ار  وا  رگا  هچ ، درادناو ؛ زوشن  نیا 

يارب بیترت  نیدب  و  دروآ ؛ یپ  رد  ار  دوخ  مکح  ببس ، هک  تسا  نآ  عنام  هدرک  هچنآ  دراداو  زوشن 

.تسا نیرتهاگآ  دوخ  دنوادخ  هتبلا  .دناتسب  هیدف  نز  زا  هک  دوش  یمن  لالح  درم 

درم نز و  هک  تسا  زاجم  ًاعرش  یعلخ  هک  دراد  تلالد  ِِهب » ْتَدَْتفا  امِیف  امِْهیَلَع  َحَانُج  َالَف  هّللا  َدوُدُح  امیُقی  َّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنإَف   » ترابع  - 4
رد هچ ، دنرادن ؛ ياپ  هب  ار  یهلا  دودح  دنشاب  هتشاد  میب 

هک دراداو  یقوقح  رد  ندرک  یهاتوک  هب  ار  وا  یتبغر  یب  نیا  هک  دشاب  نآ  میب  هتـشادن و  تسود  ار  رهوش  اب  ندنام  نز  هک  یتروص 
وا هب  یلام  دناوت  یم  تسا ، هداد  رارق  درم  يارب  دنوادخ 

.دباین نز  هب  یهار  درم  هک  دوش  ادج  يو  زا  يا  هنوگ  هب  هلیسو  نادب  دشخبب و 

دنشاب هتشاد  میب  درم  نز و  هک  نآ  هب  طورشم  اما  تسا ، ییوشانز  دنویپ  عطق  يارب  یعرـش  یببـس  علخ  دوش  یم  هتـسناد  اج  نیمه  زا 
هک نانوچ   (1) .دهد رارق  دـنگوس  ندوشگ  يارب  يا  هلیـسو  ار  علخ  یـسک  رگا  نیاربانب ، .دـنراد  ياپ  رب  ار  یهلا  دودـح  دـنناوتن  هک 

اوتف نآ  یتسرد  رب  دیآ  یمن  رامش  هب  قالط  تسا و  حاکن  خسف  علخ  هک  انبم  نیا  رب  زین  ناهیقف  يا  هراپ  دننک و  یم  نینچ  یخرب 
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هناخ هب  نز  هک  نآ  يارب  سپـس  .يا  هتفای  قـالط  دوش  هناـخ  دراو  رگا  دـیوگب : دوخ  رـسمه  هب  لاـثم  يارب  درم  هک  بیترت  نیدـب  - 1
دوش یم  هناخ  دراو  تسا  هدش  ادج  وا  زا  علخ  هب  هک  یلاح  رد  نز  هاگنآ  دنک و  یم  علخ  وا  اب  درم  دوشن  ققحم  يو  قالط  دـیآرد و 

هاگنآ .تسا  نوریب  درم  يرـسمه  نامیپ  زا  نز  هک  دریذپ  یم  ماجنا  یلاح  رد  ندمآرد  هناخ  هب  ینعی  هیلع  فولحم  لعف  ناس  نیدب  و 
وا قـالط  دوش  هناـخ  دراو  دـیدج  دـقع  نیا  زا  سپ  نز  هک  یماـگنه  اـجنیا  رد  .دروآ  یم  رد  شیوخ  دـقع  هب  راـب  رگید  ار  نز  درم 
درم يرـسمه  دقع  زا  علخ  ببـس  هب  هک  یماگنه  نز  هچ ، تسین ، یقاب  رگید  دوب  هدروخ  درم  هک  يدـنگوس  اریز  ددرگ ؛ یمن  ققحم 
دیفم لوق  نیا  ربانب  اهنت  هلیح  نیا  هتبلا  دوبن ] نکمم  وا  قالط  ققحت  وا و  نداد  قـالط  ماـگنه  نآ  رد  و   ] دـمآ رد  هناـخ  هب  دوب  نوریب 

رب عرف  يا  هلیح  نینچ  روصت  هک  دـیامن  یم  اجب  هتکن  نیا  يروآ  دای  فلؤم  .قالط -  هن  دوش  هتـسناد  حاـکن  خـسف  علخ  هک  دـتفا  یم 
.م .تسا -  نآ  زیجنت  قالط  طرش  هیماما  هاگدید  زا  اما  .دشاب  حیحص  زین  طورشم  قالط  هک  تسا  نیا 
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رظن زا  مه  و  تسین ، راک  رد  يزوشن  اجنیا  رد  هک  ارچ  هلیـسو ؛ رظن  زا  مه  تسا ، عراـش  ماـکحا  ندـنادرگرب  هدرک  هچنآ  دـنهد ، یم 
یقاب دنگوس و  ندوشگ  يارب  درم  نز و  ضرف  نیا  رد  هک  ارچ  فده ؛

رب هچ  رگا  دـنگوس ، ندوشگ  و  تسا ، هدادرارق  نامیپ  نیا  عطق  يارب  ار  نآ  عراش  هک  نیا  اـب  دـنا ، هدرک  علخ  جاودزا  ناـمیپ  ندـنام 
فده و هن  تسا ، علخ  يارب  یعبات  دـمایپ  کی  نیا  اما  تسا ، راوتـسا  عورـشم  یقالط  نمـض  رد  رگیدـمه  زا  درم  نز و  ندـش  ادـج 

.نآ دوصقم 

ماگنه رد  ینکـش -  دنگوس  زا  ندش  اهر  فده  هب  علخ  قالط  ینعی  مکح -  نیا  عیرـشت  هزیگنا  هک  تسا  نیا  مییوگ  یم  هچنآ  د�وم 
دنوادخ نآ ، مغر  هب  اما  هتشاد ، دوجو  ماکحا  ریرقت  عیرشت و 

.تسین زیاج  يراک  نینچ  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  نیا  و  شربماـیپ ؛ ناـبز  رب  هن  هدرک و  عیرـشت  شیوخ  باـتک  رد  هن  ار  یمکح  نینچ 
چیه زا  راک ، نیا  ماجنا  لقن و  ياه  هزیگنا  ندوب  مهارف  مغر  هب  هچ ، دوزفا : نیا  هب  دیاب  زین  ار  نیعبات  نیعبات  نیعبات و  هباحـص و  لمع 

رد ینید  ياه  هزیگنا  هک  نیا  زا  سپ  اما  دنـشاب ، هداد  ماجنا  ار  نآ  ای  هداد و  اوتف  يراک  نینچ  هب  هک  تسا  هدـشن  لقن  نانآ  زا  مادـک 
نیا رب  دندیزای ، تسد  نادب  یهقف  بهاذم  نایاوشیپ  ناوریپ  زا  یخرب  دییارگ  یتسس  هب  نامدرم  ياهلد 

.دنک یم  اضتقا  ار  يزیچ  نینچ  ناشنایاوشیپ  بهاذم  لوصا  هک  نامگ 

: دیوگ یم  هچ  هراب  نیا  رد  نیعقوملا  مالعا  رد  میق  نبا  هک  میرگنب  کنیا 

هب  ] نز زا  ندش  ادـج  زا  سپ  صخـش  هک  تسا  علخ  قالط  هلیـسو  هب  دـنگوس  نتـسکش  زا  رارف  يارب  هلیح  لطاب ، ياه  هلیح  زا  یکی 
.ددنب یم  حاکن  دقع  نز  نآ  اب  هرابود  سپس  دهد و  یم  ماجنا  تسا  هدروخ  دنگوس  شندادن  ماجنا  هب  تبسن  ار  هچنآ  علخ ] هلیسو 

نینچ دنوادخ  هن  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نآ  یعرش  نالطب  .تسا  لطاب  هقف  نایاوشیپ  لوصا  ربانب  مه  عرش و  هاگدید  زا  مه  هلیح  نیا 
يو هب  ار  ناکما  نیا  یلو  هتخاس  اناوت  نداد  قالط  رب  اهنت  ار  درم  دنوادخ  هکلب  شربمایپ ، هن  تسا و  هدرک  عیرشت  ار  یعلخ 

فالتخا و عازن و  ماگنه  رد  اهنت  دـنوادخ  .تسا  مزال  يدـقع  حاکن  هک  ارچ  دـنک ، خـسف  ار  حاکن  دـهاوخب  هاگره  هک  تسا  هدادـن 
هب ار  حاکن  خسف  قح  درم  نز و  نایم  لباقتم  هنیک 

جاودزا زا  نداد  هیدف  اب  دنسرتب  یهلا  دودح  ییاپرب  رد  دوخ  یناوتان  زا  نوچ  هک  هدرک  عیرشت  درم  نز و  يارب  نینچ  تسا و  هداد  وا 
هلیح ناوـنع  هب  یعلخ  قـالط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نارود  رد  هن  هدرک و  دـییأت  ار  مـکح  نـیمه  زین  تنـس  .دـنوش  اـهر 

بهاذـم نایاوشیپ  زا  مادـک  چـیه  .نیعبات  نیعبات  نارود  رد  هن  نیعباـت و  نارود  رد  هن  هباحـص ، نارود  رد  هن  تسا ، هتفریذـپ  تروص 
دوخ نیا  هک  دنا ، هدادن  رارق  دنگوس  نتـسکش  زا  زیرگ  يارب  یهار  ار  نآ  دنا و  هدرکن  حیرـصت  یعلخ  نینچ  رب  زین  هناگراهچ  یهقف 

؛ تسا نانآ  هقف  لامک  زا  یناشن 
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دوصقم نآ ، اب  دناوتب  نز  هک  تسا  هداد  رارق  رگیدکی  زا  درم  نز و  ییادج  یضتقتم  هلیـسو و  فده  نآ  هب  اهنت  ار  علخ  دنوادخ  هچ 
يو هک  دـشاب  نز  دوصقم  دـناوت  یم  یتروص  رد  اـهنت  يزیچ  نینچ  .دروآ  رب  نداد  هیدـف  اـب  تسا  درم  زا  ندـش  اـهر  هک  ار  شیوخ 
دوش لصاح  ًاعقاو  يزیچ  نینچ  رگا  .دشاب  هتشادن  وا  رب  يا  هطلـس  چیه  رگید  درم  هک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  دوش ، ادج  درم  زا  دهاوخب 
ًاعقاو هک  هداد  ماجنا  یلاح  رد  ار  راک  نآ  دهد  ماجنا  تسا  هدروخ  دنگوس  شندادـن  ماجنا  هب  تبـسن  هک  ار  يراک  درم  نآ  زا  سپ  و 

هدوبن و وا  رسمه  نز  نآ 

عبات دوخ  هک  ییادج  عبات  ناونع  هب  اهنت  ینکـش  دـنگوس  زا  زیهرپ  اج  نیا  رد  .تسا  هتـسکشن  ار  شیوخ  دـنگوس  زین  يور  نیمه  زا 
دنگوس شندادـن  ماجنا  رب  هک  ار  يراک  نآ  زا  سپ  اـت  دـهد  علخ  قـالط  ار  نز  درم  رگا  اـما  .تسا  هتفریذـپ  تروص  هدوب  نز  دـصق 

اهنآ دصق  هکلب  تسین ، رگیدکی  زا  ندش  ادج  شرـسمه  وا و  دصق   [ دشاب نیمه  زین  شا  یلـصا  فدـه  و   ] دـهد ماجنا  تسا  هدروخ 
رگیدکی زا  درم  نز و  ییادج  يارب  یعبات  ناونع  هب  دناوت  یم  اهنت  دنگوس  ندوشگ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  دنگوس  ندوشگ 

هب علخ  دـقع  تروص  نیا  رد  ...دـنا  هدرک  عیرـشت  ار  نآ  لوسر  ادـخ و  هک  دـشاب  یعلخ  هیلوا  دوصقم  دوخ  هک  نآ  هن  دوش ، لصاح 
شفرط ود  زا  مادـک  چـیه  هک  ار  يدـقع  دـنوادخ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  درم و  دوـصقم  هن  تسا و  نز  دوـصقم  هـن  دوـخ  يدوـخ 

اب نز  هک  تسا  هدش  عیرـشت  نآ  يارب  علخ  .دنک  یمن  عیرـشت  دنا  هتـساوخ  ار  نآ  دض  گنهآ  هکلب  دنا ، هدرکن  دـصق  ار  نآ  تقیقح 
نامیپ عطق  يارب  ار  نیا  عراـش  نخـس ، رگید  هب  .دـنک  یم  هدافتـسا  حاـکن  همادا  يارب  علخ  زا  رگ  هلیح  اـما  دـبای ، ییاـهر  درم  زا  نآ 

(1) .دیوج یم  هرهب  نامیپ  نیا  نتفای  رارمتسا  يارب  نآ  زا  زرو  هلیح  هدرک و  عیرشت  ییوشانز 

َدوُدُـح امیُْقی  ْنَأ  اَّنَظ  ْنإاعَجارَتَی  ْنَأ  امْهیَلَع  َحاَنُج  الَف  اَهَقَّلَط  ْنإَف  ُهَْریَغ  ًاجوز  َحِْـکنَت  یَّتَح  ُدـَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلِحَت  َالَف  اَهَقَّلَط  نِاَف   » ترابع  - 5
رد هک  یحاکن  دنک ؛ یم  تلالد   (2) لیلحت حاکن  ندوب  مارح  رب  ِهّللا »

ص:89

ص 245. ج 3 ، نیعقوملا ، مالعا  يزوج ، میق  نبا  ك.ر :  - 1
فده نیدب  دنک ، جاودزا  تسا  هتشگ  مارح  دوخ  نیشیپ  رهوش  رب  هدش و  هقالط  هس  هک  ینز  اب  يدرم  هک  تسا  نآ  لیلحت  حاکن  - 2

نآ زا  لّلحم  ییادـج  ًافرع  ای  ًاظفل و  ای  حاکن  نیا  رد  هتبلا  .دوش  لالح  نیـشیپ  رهوش  رب  هرابود  ات  دـهد  قالط  ار  وا  دـقع  زا  سپ  هک 
تحص هب  هفینحوبا  اما  دنناد ، یم  لطاب  ار  حاکن  نیا  لصا  یعفاش  کلام و  هلمج  زا  تنـس  لها  ياهقف  هماع  .دننک  یم  طرـش  ار  نز 

رد .تسا  رثا  یب  لطاب و  دقع  نمض  طرش  یلو  حیحـص  دقع  هیفنح ، دننامه  هیماما ، هاگدید  زا  .دنک  یم  مکح  طرـش  نالطب  دقع و 
؛  ص57 و 58  ، ج2 هرهاق ، هماقتسالا ، هعبطم  دصتقملا ، هیاهن  دهتجملا و  هیادب  دمحا ، نب  دمحم  دیلولا  وبا  دشر ، نبا  ك.ر : هراب  نیا 

.م ص 420 - .   ، 1402 اج ، یب  هسمخلا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  ، داوج دمحم  ، هینغم
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نآ هاوخ  دنوش ، ادج  رگیدکی  زا  لسع  هام  زا  سپ  درم  نز و  هک  دوش  یم  طرش  ًافرع  ای  ًاظفل و  نآ 

لّلحم درم  هک  ییاج  تسا  طرش  نیمه  مکح  رد  .نآ  زا  شیپای  دشاب  دقع  اب  نامزمه  طرش  نیا  هک 

.دنک لالح  دوخ  نیشیپ  رهوش  يارب  ار  نز  هک  دشاب  نیا  شتین  دصق و  دقع  زاغآ  نامه  زا  دنک و  جاودزا  نز  اب 

وا مود  لوا و  رهوش  نز و  دوصقم  زین  نیمه  عونمم و  يانز  شنطاب  تسا و  عورشم  جاودزا  شرهاظ  هک  تسا  يا  هلیح  لیلحت  حاکن 
نیا زا  مه  و  دـناوخ ، يا  هیراع  چوق  ار  لـلحم  درک و  نعل  ار  هل » لـلحم   » و لـلحم »  » ادـخ لوسر  زین  ور  نیمه  زا  .تسا  دـقع  نیا  زا 

نخس نیا  .منک  یم  راسگنس  ار  نانآ  دنروآ  نم  دزن  هک  هل  للحم  للحم و  ره  تفگ : باطخ  نب  رمع  مود  هفیلخ  يور 

.تسا هدش  تبث  يو  زا  لقن  هب  تسا و  روهشم  ینخس   - (1) دنا هتفگ  نارگید  هیمیت و  نبا  هک  نانوچ  - 

: تسا رظن  ود  زا  لیلحت  حاکن  تمرحترب  هیآ  زا  شخب  نیا  تلالد 

نیا ُهَْریَغ .» ًاجوز  َحِْکنَت  یَّتَح  ُدَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلِحَت  الَف  اَهَقَّلَط  نِاَف  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  نیا  فلا - 

هب رگا  حاکن »  » هژاو .تسا  تبغر  حاـکن  دـمهف  یم  حاـکن  زا  باـطخ  لـها  فرع  هچنآ  دـیوگ و  یم  نخـس  حاـکن  زا  هیآ  زا  شخب 
نیا زج  ار  هچنآ  دمهف و  یمن  نیا  زج  يزیچ  فرع  دیایب  قلطم  تروص 

دیوگ یم  هنومن ، يارب  دنک ؛ یم  هارمه  يدیق  اب  ار  نآ  هکلب  دناوخ ، یمن  حاکن  قلطم  مان  هب  دشاب 

و تسا ، دییقت  اب  هارمه  ظفل  ياضتقا  هچنآ  اب  دنک  یم  اضتقا  قلطم  روط  هب  ظفل  هچنآ  نایم  تسا  قرف  لیلحت و  حاکن  ای  هعتم و  حاکن 
رگا هچ  تسا ؛ هتـساوخن  دیقم  قلطم و  حاکن  زا  معا  دوش ، هدیمان  حاکن  هک  ار  هچ  نآ  ره  ُهَْریَغ » ًاجوز  َحِْـکنَت  یَّتَح   » هیآ رد  دـنوادخ 
نامه دیاب  حاکن  هژاو  زا  دوصقم  ریزگان  نیا  ربانب  .دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  مراحم  اب  حاکن  دـشاب  ماع  یموهفم  نینچ  حاکن  زا  دوصقم 

يدیدرت چیه  یب  تمرح  هک ، نآ  هاوگ  .دوش  یم  هدیمهف  نآ  زا  هژاو  نیا  ندوب  قلطم  ماگنه  هب  ناناملـسم  فرع  رد  هک  دشاب  يزیچ 
یب يوس  رگید  زا  تسا و  تباث  حاکن  نیا  زا  شیپ 

ار نآ  هن  هک  تسا  يزیچ  دشاب  هتشاد  یمکح  نینچ  لیلحت  حاکن  هک  نیا  اما  دراد ، یم  رب  نایم  زا  ار  تمرح  نیا  تبغر  حاکن  دیدرت 
یم نیا ، ربانب  .دـشاب  يا  هفاضا  دـیق و  ره  زا  ياـهر  هک  یماـگنه  حاـکن  هژاو  زا  هن  و  میمهف ، یم  نآ  دارم  دوصقم و  ناونع  هب  هیآ  زا 

تباث نانچمه  تمرح  تسیاب 

ص:90

ص 197. لیلحتلا ، لاطبا  یلع  لیلدلا  هماقا  هیمیت ، نبا  ك.ر :  - 1

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 123 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
http://www.ghaemiyeh.com


لالح رب  یـسایق  ای  یـصن  دناوت  یمن  یـسک  هک  تسا  نشور  زین  نیا  .دسرب  حاکن  نیا  ندوب  حابم  يایوگ  یلیلد  ات  دـنامب  ياج  رب  و 
مه سایق  و  نشور ، صن  باسح  اریز  دروایب ؛ حاکن  نیا  ندوب 

هب وا  ندـش  لالح  هک  یلاح  رد  دـنک ، لالح  شا  نیـشیپ  رهوش  يارب  ار  نز  هدرک  دـصق  دوخ  حاـکن  اـب  لـلحم  هچ ، تسا ؛ نکمماـن 
شعوقو زا  سپ  حاکن  نآ  هلازا  هب  هکلب  دوش ، یمن  لصاح  دیدج  حاکن 

هکلب دوش ، دصق  شا  هلازا  زا  ندرب  دوس  نآ  يرارق  رب  هب  هک  تسین  يزیچ  عیب  دـقع  دـننامه  حاکن  يوس ، رگید  زا  .دـیآ  یم  لصاح 
اهنت رگا  يور  نیمه  زا  .دشاب  یم  شدوجو  هب  طونم  نآ  تعفنم 

نیشیپ رهوش  يارب  یتعفنم  ات  دنک  لیاز  داجیا  زا  سپ  ار  نآ  هک  دشاب  نیا  حاکن  زا  صخش  فده 

هب ار  وا  ناوت  یمن  سپ  تسا  هدرکن  داجیا  انبم  نیا  رب  يدقع  هتـساوخن و  ار  حاکن  دصاقم  فادها و  زا  يزیچ  چیه  دیآ ، لصاح  نز 
یخرب ای  همه  هب  ندیسر  يارب  ار  حاکن  هک  تسناد  قحلم  یسک 

.دنک یم  داجیا  نآ  دصاقم  زا 

هدرک و مارح  ار  هعتم  حاکن  عراش  هچ  دـنک ؛ یم  اضتقا  ار  لیلحت  حاـکن  نـالطب  تمرحت و  حیحـص ، ساـیق  مییوگ : یم  نیا  رب  نوزفا 
قوقح هب  و  دـنک ، رـس  هب  وا  اب  یتدـم  درب و  هرهب  نز  زا  هک  تسا  نآ  رهوش  فدـه  حاکن  نیا  رد  هک  نآ  اـب  ، (1) تسا هتسناد  لطاب 

زین رسمه  ربارب  رد  ییوشانز 

یچوق دننامه  درپب -  وا  رب  هک  هزادنا  نامه  هب  رگم  دـشاب ، نز  اب  یتدـم  هک  تسین  نآ  یپ  رد  چـیه  للحم  هک  نآ  اب  دراد ، يدـنبیاپ 
.تسا رتراوازس  نالطب  تمرحت و  هب  حاکن  نیا  زین  ور  نیمه  زا  .دوش  ادج  وا  زا  سپس  و  دنریگ -  هیراع  راک  نیا  يارب  هک 

هدـش هدافتـسا  طرـش  فرح  ناونع  هب  ْنإ »  » زا ترابع  نیا  رد  اعَجارَتَی ،» ْنَأ  امْهیَلَع  َحاَنُج  الَف  اَـهَقَّلَط  ْنإَـف  : » دـیامرف یم  هک  نیا  ب - 
يارب نز  نآ  زا  سپ  هک  مود  حاکن  هک  دنک  تلالد  نیا  رب  ات  تسا 

هلیح حاکن  هن  دوشن ، عقاو  تسا  نکمم  دوش و  عقاو  یقالط  نآ  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  تبغر  حاکن  دوش  یم  لالح  نیشیپ  رهوش 
عوقو و ناکما  هک  دـیآ  یم  رد  يزیچ  رـس  رب  ْنإ »  » فرح یبرع  ناـبز  رد  هچ ، تردـنب ؛ رگم  تسا  قـالط  نآ  رد  ًاـبلاغ  هک  ریوزت  و 

يارب اما  .تسه  نآ  عوقو  مدع 

هنومن يارب  دوش ؛ یم  هدروآ  اذإ »  » فرح دریذپ  یم  تروص  ًابلاغ  ای  تسا  مزال  شعوقو  هچنآ 

ص:91

رمع هدوب و  لالح  هعتم  هک  تسا  نآ  حیحـص  تسا و  تسردان  ییاعدا  هدرک  مارح  ار  هعتم  حاـکن  عراـش  هک  فلؤم  ياـعدا  نیا  - 1
هب هک  تسا  يزیچ  نیا  .تسا  هدرک  مـالعا  مارح  دوخ  هاگدـید  زا  هعماـج  حـلاصم  يارب  یتـموکح و  ماـکحا  بوچراـهچ  رد  ار  نآ 
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عوجر ثحب  نیا  یهقف  ینابم  یخیرات و  ریـس  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  .تسا  هدرک  فارتعا  نادب  زین  دوخ  رمع  یخیرات  عبانم  یهاوگ 
.م .تسا -  هداهن  يورارف  هراب  نیا  رد  یفاک  تاحیضوت  شخب  نیا  یقرواپ  رد  مجرتم  . 153 ص 129 - ج3 ، ناربمایپ ، متاخ  هب  دینک 
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هیآ رد  نوچ  نیا  رباـنب  .تسا  مزـال  یمتح و  عوـلط  عوـقو  هک  ارچ  سمـشلا ؛» تعلط  نا   » هن ینتأـف » سمـشلا  تعلط  اذا  : » دـیوگ یم 
رد نیا  .هن  هاگ  دوش و  یم  عقاو  قالط  نآ  رد  هاگ  هک  تسا  یحاکن  مود  حاکن  هک  دوش  یم  هدیمهف  تسا  هدمآ  اهقلط » ناف   » ترابع

رد قالط  عوقو  هک  تسا  یلاح 

اذاف : » تفگ دیاب  ییاج  نینچ  رد  نابز  هدعاق  قبط  رب  تسا و  بلاغ  ای  مزال  يرما  لیلحت  حاکن 

يرایسب رد  هک  نآ  تسا  بلاغ  ای  مزال  يرما  قالط  لیلحت  حاکن  رد  میتفگ  هک  نیا  هاوگ  ...اهقلط .»

دندید نوچ  اهدعب  .دشاب  اهر  يو  نز ، اب  ندش  رتسبمه  زا  سپ  هک  دننک  یم  طرش  درم  اب  دراوم  زا 

هتفریذپ هراب  نیا  رد  زین  نز  هتفگ  نوچ  هدرک و  يرتسبمه  نز  اب  هک  دهدن  ربخ  درم  تسا  نکمم 

رد دنتفگ : دندروآ و  رد  يرگید  تروص  هب  ار  نآ  دوش ، یمن  مهارف  قالط  طرش  هجیتن  رد  تسین و 

يرتسبمه يو  اب  درم  هک  داد  ربخ  نز  رگا  نیا  ربانب  .تسا  یفاک  نز  نداد  ربخ  قالط  طرش  ققحت 

ندرب هرهب  یگشیمه و  دنویپ  يارب  ار  حاکن  دنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دوش  یم  عقاو  قالط  ربخ  نیمه  فرص  هب  تسا ، هدرک 
حاکن نیا  دنیوج  یم  لسوت  هلیح  هب  هک  نانآ  اما  .هدرک  عیرشت 

يرتسبمه نیمه  دنک  يرتسبمه  نز  اب  درم  هاگره  نانآ ، هویـش  ربانب  دنا و  هداد  رارق  قالط  عوقو  نآ و  دوخ  نتـسسگ  يارب  یببـس  ار 
(1) .تسا بهذم  فالخ  رب  نیا  و  دوش ، یم  حاکن  ندش  هدیرب  ببس 

ادخ تایآ  ندرک  دنخشیر  زا  یهن   : 5

ًاراَرِـض َّنُهوُکِـسُْمت  َـالَو  ٍفوُورعِمب ، َّنُهوُحِّرَـس  ْوَأ  ٍفوُرعِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاَـسِّنلا  ُمـُتْقَّلَط  اَذإ  َو   : » دـیامرف یم  دـنوادخ 
ِباَتِکلا َو نِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  اَم  ْمُْکیَلَع َو  ِهّللا  َهَمِْعن  اوُرُک  ْذاَو  ًاوُزُه ، ِهّللا  ِتاَیآ  اوُذِخَّتَت  َو َال  ُهَسْفَن ، َمَلَظ  ْدَـقَف  َِکلَذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  اوُدَـتْعَِتل ،

(2) «. ٌمِیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  َهّللا ، اوُقَّتا  َو  ِِهب ، ْمُکُظِعَی  ِهَمْکِحلا 

ص:92

ققحت درجم  هب  هک  دشاب  یطرـش  دناوت  یمن  نز  اب  لّلحم  ندرک  يرتسبمه  تسین  ربتعم  طورـشم  قالط  نوچ  ام  هاگدـید  زا  هتبلا  - 1
تسا نآ  زا  سپ  و  قالط ، طرش  هن  تسا ، لیلحت  ِطرش  نز  اب  ندرک  يرتسبمه  ًالوصا  ام  هاگدید  زا  هکلب  دوش ، ققحم  زین  قالط  نآ 
یطرـش هک  يدراوم  نینچ  رد  میتفگ  ًالبق  هک  ارچ  دزرو ؛ يراددوخ  قالط  زا  دناوت  یم  هک  نانوچ  دـهدب ، قالط  دـناوت  یم  درم  هک 

.م .تسا -  حیحص  دقع  لطاب و  طرش  تسا  هدش  هدروآ  دقع  زا  سپ  قالط  طرش  ینعی  دقع  ياضتقم  فلاخم 
هب ار  نانآ  .دینک  اهر  ییوکن  هب  ای  دـیراد  هگن  ییوکن  هب  ار  نانآ  دـمآ  رـس  هب  ناشتدـم  دـیداد و  قالط  ار  نانز  رگا  : 231 هرقب / - 2
هب ار  دنوادخ  تایآ  .تسا  هتـشاداور  متـس  دوخ  رب  دـنک  نینچ  هک  ره  .دـینک  زواجت  هجیتن  رد  ات  دـیرادن  هگن  ندـناسر  نایز  فدـه 
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هک داتسرف  ورف  امش  رب  تمکح  باتک و  زا  ار  هچنآ  دیروآ  دای  هب  زین  و  دیروآ ، دای  هب  ار  امش  رب  دنوادخ  تمعن  دیریگم و  دنخـشیر 
.تسا هاگآ  زیچ  ره  هب  دنوادخ  دینادب  و  دهد ، یم  زردنا  نآ  هب  ار  امش 
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یم راک  هب  مه  يزیچ  هب  ندـش  کیدزن  يارب  انعم  رد  هعـسوت  باـب  زا  هاـگ  تسا و  يزیچ  هب  ندیـسر  ینعم  هب  غولب  َّنُهَلَجَأ ؛» َنْغَلَبَف  »
تـسا هدـمآ  هلمج  نیا  زا  سپ  هـک  لـیلد  نآ  هـب  تـسا ، هـتفر  راـک  هـب  ریخا  ياـنعم  رب  تلـالد  يارب  هـیآ  نـیا  رد  هـک  ناـنوچ  دور ،

ندیسر نایاپ  هب  زا  سپ  دوخ  دزن  نز  نتشاد  هگن  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دیراد ، هگن  ییوکین  هب  ار  نانآ  ٍفوُرعِمب » َّنُهوُکِْسمَأَف  »

هتفگ نآ  نایاپ  هب  مه  هّدع و  یمامت  هب  مه  لجا »  » .تسا نکممان  ًاعرش  هدع ، نامه  ینعی  تلهم 

نیا هلمج  يانعم  بیترت  نیدب  و  تسا ، مود  يانعم  نیمه  نآ  زا  دوصقم  هیآ  نیا  رد  و  دوش ، یم 

« ...دندش کیدزن  شیوخ  هّدع  نایاپ  هب  نوچ   » هک تسا 

دسر و نایاپ  هب  ناش  هدع  ات  دـیراذگاو  دـینک  عوجر  هک  نآ  یب  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  ترابع  زا  دوصقم  ٍفوُرعِمب ؛» َّنُهوُحِّرَـس  ْوَأ  »
اهر ار  وا  « ) اهَحَّرَـس  » دوش یم  هتفگ  دربب  دوخ  زا  دراذگاو و  ار  وا  شرـسمه  هک  یماگنه  نز  دروم  رد  .دـنوش  ادـج  امـش  زا  یبوخب 
هویم تخرد  ینعم  هب  و  هحرـس »  » حرـس درفم  حرَـس .)  ) ندیرچ يارب  هدـنرچ  نایاپ  راهچ  ندرک  اهر  هب  لیثمت  هیبشت و  باب  زا  درک ،)

.تسیاب یمن  هک  تسا  يراک  نداد  ماجنا  شیوخ و  ياج  ریغ  رد  يزیچ  نداهن  ینعم  هب  ملظ  ُهَسْفَن ؛» َمَلَظ   » .تسا راد 

رد تسا و  یناهنپ  ندرک  یخوش  يانعم  هب  ءزه »  » .دـیریگم دنخـشیر  هب  ار  دـنوادخ  ياه  هیآ  ینعی  ًاوُزُه ؛»  ِهّللا  ِتاَیآ  اوُذِـخَّتَت  «َو َال 
رهاظ هچنآ  زج  يزیچ  هب  تساه  هتفگ  ریسفت  دارم  اج  نیا 

.تساهنآ

عوجر ندناسر  نایز  نودب  ییوکین و  اب  ای  دش ، کیدزن  نانآ  هّدع  نایاپ  دـیداد و  قالط  ار  نانز  رگا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  هدـیکچ 
ات دیراذگاو  ای  و  دیراد ، هگن  شیوخ  دزن  ار  نانآ  دینک و 

ررض گنهآ  هب  .دنوش  ادج  امش  زا  دیناسر  نایز  رگیدکی  هب  هک  نآ  یب  ددرگ و  يرپس  ناش  هّدع 

زاب اب  ای  و  اهنآ ، هّدـع  ندرک  رت  ینـالوط  اـب  اـی  نداد ، هیدـف  هب  ناـنآ  ندرک  راداو  اـب  نآ  زا  سپ  اـت  دـینکن  عوجر  ناـنز  هب  ندـناسر 
دوخ هب  هتشاداور  نانآ  رب  هک  یمتـس  نورد  رد  دنک  نینچ  هک  ره  هک  دیراد ، اور  متـس  اهنآ  رب  رگید ، نادرم  اب  جاودزا  زا  ناشنتـشاد 

شیپاـشیپ و  ار -  وا  نید  ماـکحا  دـنوادخ و  عیارـش.تسا  هداد  رارق  یهلا  رفیک  مشخ و  ربارب  رد  ار  شیوـخ  هک  ارچ  هدرک ؛ متـس  زین 
شیپ ماکحا  همه ،

ار اهنآ  هک  هویش  نیا  هب  دیریگن ، دنخشیر  هب  ار -  علخ  تعجر و  قالط و  حاکن و  هراب  رد  هیآ  هتفگ 

ص:93
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یتروص هب  ار  اهنآ  ای  دینکن ، هدارا  تسا  هتخاس  بترتم  اهنآ  رب  عراش  هک  ار  يدصاقم  دیهد و  ماجنا 

چیه دـنروآ و  نابز  رب  ار  دوقع  ظافلا  یخوش  هب  یناسک  تسا  نکمم  هک  هنوگ  نآ  دـیهد ، ماـجنا  دـنراد  هک  یعورـشم  تروص  زج 
رس دنوادخ و  ربارب  رد  میلست  رـس  زا  هن  یلو  دنراد ، یم  مالـسا  راهظا  نابز  هب  ناقفانم  هک  ناس  نآ  دننکن ، دصق  ار  دوقع  نیا  ماکحا 

هدـش هتفگ  هورگ  نیا  هراـبرد  يور  نیمه  زا  .ناـشلاوما  يرادـهگن  و  ناـشناج ، ظـفح  يارب  هـکلب  وا ، ماـکحا  ربارب  رد  ندروآ  دورف 
نانآ هرابرد  نینچمه   (2)« َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  یف  ْمُهُّدُمَی  ْمِِهب َو  يِزْهَتْـسَی ُء  ُهّللَا   » »(1) و َنو�وِزْهَتْسَت ُْمْتنُک  ِِهلوُسَر  ِِهتایآَو َو  ِهّللِابَا  : » تسا

هدروآ ءادردوبا  زا  لقن  هب  هیودرم  نبا  ًاوُزُه .» ِهّللا  ِتاَیآ  اوُذِخَّتَت  َالَو  : » تسا هدمآ  دنریگ  یم  یخوش  يزاب و  هب  ار  دنوادخ  تایآ  هک 
سپـس و  مدروآ ، رد  وت  جاودزا  هب  ار  مرتخد  تفگ : یم  يرگید  هب  يدرم  هاـگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  نارود  رد  هک  تسا 

درک لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  سپ  .مدرک  یخوش  دوزفا : یم  سپـس  و  تسا ، دازآ  ما  هدرب  تفگ : یم  اـی  مدرک ؛ یخوش  تفگ : یم 
نهف بعال  ریغ  وا  ًابعال  نهلاق  نم  ثالث  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآ ، یپ  رد  و  اوزه ؛» هللا  تایآ  اوذـختت  ـالو   » هک

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنا  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  هجام  نبا  و  يذـمرت ، دووادوبا ،  (3) «. حاکنلاو قاتعلا  قالطلا و  هیلع : تازئاـج 
ثالث : » دومرف هلآ  هیلع و 

.تسا  (5)« بیرغ  » و نسح »  » ثیدح نیا  دیوگ : یم  يذمرت  . (4)« هعجرلا و  قالطلا ، و  حاکنلا ، دج : نهلزه  دج و  نهدج 

يربمایپ هک  نیا  رد  ار  امش  رب  دنوادخ  تمعن  دیروآ  دای  هب  ینعی  ْمُْکیَلَع ؛» ِهّللا  َهَمِْعن  اوُرُک  ْذاَو  »

ص:94

؟ دیتفرگ یم  دنخشیر  هب  ار  وا  لوسر  وا و  تایآ  ادخ و  ایآ  : 65 هبوت / - 1
.دننامب نادرگرس  نآ  رد  ات  دراذگ  یم  او  ناشنایغط  رد  دنک و  یم  دنخشیر  ار  نانآ  دنوادخ  : 15/ هرقب - 2

.حاکن قتع ، قالط ، تسا : يراج  ذفان و  وا  هرابرد  یخوش ، هب  هاوخ  دجب و  هاوخ  دیوگب ، ار  اهنآ  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  - 3
قالطلا باتک  دواد ، وبا  ننـس  ك.ر : .عوجر  قالط ، حاکن ، تسا ، يدج  زین  اهنآ  یخوش  يدج و  اهنآ  يدـج  هک  تسا  زیچ  هس  - 4

باب 13. قالطلا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  باب 9 ، قالطلا  باتک  يذمرت  ننس  باب 9 ؛
کیدزن تحص  هجرد  هب  تقاثو  رد  نآ  دنـس  هلـسلس  هک  دنـسم  یثیدح  زا  تسا  ترابع  تنـس  لها  حالطـصا  رد  نسح  ثیدح  - 5

ذوذش و زا  تمالـس  تنـس  لها  دزن  نسح  ثیدح  طرـش  تروص  ره  رد  .دشاب  هقث  نآ  هدننک  لاسرا  هک  یلـسرم  ثیدـح  ای  دـشاب ،
، مظاک یچ ، هناشریدم  ك.ر : .دشاب  درفنم  ثیدح  لقن  هب  تاور  مامت  زا  نآ  يوار  هک  تسا  یثیدح  زین  بیرغ  ثیدـح  .تسا  تلع 

ص 148 و 154. ، 1370 مق ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  ثیدحلا ، ملع 
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.دیروآ نامیا  وا  هب  دیورگ و  يو  توعد  هب  هک  داد  نآ  قیفوت  ار  امش  داتسرف و  ناتیارب  قح  نید  تیاده و  مایپ  اب 

هب نخـس  نآ  زا  هیآ  نیا  رد  هک  تمعن  ندروآ  دای  هب  زا  دوصقم  هب » مکظعی   » ّتنـس ینعی  ِهَمْکِحلا ،» ِباَتِکلا َو  نِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  اَم  «َو 
.تسا نآ  ياضتقم  هب  ندرک  لمع  ندرازگ و  تمعن  ساپس  هدمآ  نایم 

همه هب  دنوادخ  دینادب  و  ٌمیلَع ؛» ْیَش ٍء  ِّلُِکب  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ، » دینک اورپ  ادخ  زا  دیراذگ  یماو  دیرازگ و  یم  هچنآ  رد  َهّللا ؛» اوُقَّتاَو  »
.داد دهاوخ  ازس  ار  امش  تلادع ، يوزارت  هب  اهنآ  رب  دنام و  یمن  ناهنپ  وا  رب  امش  هتساوخ  هدرک و  چیه  تسا و  هاگآ  زیچ 

هلیح تمرحت  رب  هیآ  یهاوگ 

هتفرگ وخ  نادب  هک  ریز  ياه  هلیح  تمرحت  رب  اوُدَتْعَِتل » ًاراَرِض  َّنُهوُکِسُْمت  َالَو   » ترابع  - 1

: دنک یم  تلالد  دندوب 

ینالوط وا  رب  ار  هّدع  نارود  ات  هکلب  یتسود ، يارب  هن  یلو  دنک ، عوجر  نز  هب  درم  هک  نیا  فلا - 

مود و قالط  رد  .دنک  عوجر  يو  هب  نآ  زا  سپ  دراذگاو و  ار  وا  هّدع  نایاپ  ندش  کیدزن  ات  سپـس  دهد و  قالط  ار  وا  ینعی  دـنک ؛
.دشک ازارد  هب  هام  هن  هّدع  نارود  ناس ، نیدب  دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  زین  موس 

نارگید اب  جاودزا  زا  ار  وا  بیترت  نیدب  ات  دنک  عوجر  وا  هب  راب  رگید  دهد و  قالط  ار  نز  مه  رس  تشپ  هتـسویپ و  درم  هک  نیا  ب - 
زا سپ  تشاد  قح  درم  دش و  یمن  دودحم  ینیعم  هرامـش  هب  قالط  مالـسا  ردص  رد  هک  نیا  هچ  دراد ، زاب  ینالوط  یتدم  يارب  یتح 

نیمه .دهد  قالط  راب  دص  ار  وا  هک  هچرگ  دنک ، عوجر  وا  هب  دنک  یم  يرپس  ار  هدع  نارود  يو  هک  ینامز  ات  نز  ندرک  اهر 

نز هن  هک  بیترت  نیدب  دش ، جاودزا  زا  نز  نتشادزاب  يارب  يا  هلیسو  مدرم  یخرب  يوس  زا  نوناق 

هک نآ  اـت  تشاد  همادا  راـک  نیا  .دوش  رـسمه  رگید  يدرم  اـب  اـت  دراذـگ  یم  اـهر  ار  وا  هن  تشاد و  یم  دوخ  نآ  زا  لـماک  روطب  ار 
ندناسر نایز  يارب  نز  هب  عوجر  دادرارق و  يّدح  قالط  يارب  دنوادخ 

.درک مارح  ار  وا  هب 

هن هک  یلاح  رد  دزاس  ریزگان  ار  وا  هلیسو  نیدب  ات  دنک  عوجر  نز  هب  هتسویپ  درم  هک  نیا  ج - 

.دریگ قالط  درم  زا  دهد و  هیدف  تسا  هدز  رس  وا  زا  ییراکدب  هن  هدرک و  زوشن 

زا سپ  هدرک و  عوجر  نز  هب  تبغر  رـس  زا  هکلب  ندناسر ، نایز  دصق  نودب  درم  دـشاب و  یقافتا  نز  هب  درم  عوجر  رگا  تسا  نشور 
هک هدش  رظن  نیا  رب  هاگنآ  هداد و  قالط  ار  وا  راب  رگید  يدنچ 
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يارب هکلب  نورد  لـیم  زا  هن  ار  راـک  نیا  درم  رگا  اـما  .تسین  مارح  وا  رب  راـک  نیا  دـهد ، قـالط  ار  نز  راـب  موس  دـنک و  عوجر  وا  هب 
يراک تسه ، زین  دنوادخ  ینامرفان  هدـنرادرب  رد  هدـشن و  عیرـشت  نآ  يارب  قالط  زا  عوجر  لصا  هک  دـهد  ماجنا  یفدـه  هب  ندیـسر 

یعرش دقع  ره  ناوت  یم  و  مارح ، تسا 

رارق هدش  ررقم  شیارب  عرش  رد  هچنآ  زج  مارح و  یفده  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  مه  ار  يرگید 

.میدرک نایب  ار  مکح  نیا  رب  دوخ  لیلد  میتفگ و  نخس  هراب  نیا  رد  هک  نانوچ  درک ، سایق  مارح  ِندرک  عوجر  نیمه  رب  دریگ 

يارب ماکحا  هک  ار  عراش  دـصاقم  نتفرگ  يزاب  هب  هک  دراد  تلالد  يا  هلیح  ره  تمرح  رب  ًاوُزُه » ِهّللا  ِتاَیآ  اوُذِـخَّتَت  َو َال   » ترابع - 2
شیپ ماکحا  تسوا و  نید  ماکحا  عیارـش و  نامه  دنوادخ  تایآ  هک  نآ  حیـضوت  .دروآ  یپ  رد  تسا  هدـش  عیرـشت  اهنآ  هب  ندیـسر 

رگید زا  .تشادن  یبسانت  چیه  ماکحا  نآ  یپ  رد  ترابع  نیا  ندروآ  هنرگو  نآ ؛ قادصم  نیرتنشور  هیآ  نیا  رد  هتفگ 

ماجنا تسا  هدرک  عیرـشت  دنوادخ  هچنآ  زج  یهجو  رب  ار  اهنآ  صخـش  هک  تسا  نیا  هب  ادـخ  نید  ماکحا  نتفرگدنخـشیر  هب  يوس ،
نایب ار  نیا  زین  تنـس  هدرک و  عنم  ار  يزیچ  نینچ  هیآ  .دزاس  عقاو  دنخـشیر  یخوش و  رـس  زا  ار  یعرـش  ببـس  هک  نآ  دننامه  دهد ؛
هراب نیا  رد  ناملاع  هتبلا  .دنوش  یم  بترتم  دوخ  ياهببس  رب  ماکحا  دوش و  یم  هدنادرگ  رب  وا  دوخ  هب  یسک  نینچ  میمصت  هک  هتشاد 
ندوب يراج  هب  تبسن  هتفگ  شیپ  ثیداحا  رد  هدش  حیرصت  ياهراک  هب  ار  یخوش  رـس  زا  هدش  ماجنا  ياهراک  همه  ناوت  یم  ایآ  هک 

رد دوش ، ماجنا  دنخشیر  یخوش و  رـس  زا  هک  ار  يراک  ره  یخرب  دنراد ؛ فالتخا  هن ، ای  تسناد  قحلم  صخـش  رب  اهببـس  نیا  ماکحا 
عنم ار  قاحلا  نیا  رگید  یخرب  و  دـنا ؛ هتـسناد  قحلم  هدـش  رکذ  ثیداحا  رد  هچنآ  هب  رگ ، هلیح  قح  رد  شندوب  ذـفان  ندوب و  يراج 

نیا رد  نخس  هدش و  حرطم  تنس  هقف و  ياهباتک  رد  ثحب  نیا  تایئزج  .دنا  هدرک 

راک نیا  هک  نآ  رب  يراتفر و  نینچ  تمرحت  رب  همه  هک  دـنک  یم  هدنـسب  اج  نیا  رد  ار  ام  نیمه  اـهنت  .میناـشک  یمن  ازارد  هب  ار  هراـب 
دریگ راک  هب  ار  ییادخ  ياهشور  صخش  هک  تسا  لیبق  نیمه  زا  .دنراد  رظن  قافتا  تسا  دنوادخ  تایآ  نتفرگ  دنخشیر  هب  قادصم 

هک دنک  لابند  ار  یفده  اهنآ  زا  یلو 

عوجر ای  ابر و  هناهب  ار  شورف  دیرخ و  هک  نآ  دننامه  تسا ، هدرکن  عیرشت  یفده  نانچ  هب  ندیسر  يارب  ار  اهنآ  عراش  تسا و  مارح 
ینمض و تروص  هب  ار  يزیچ  عرـش  هک  ییاج  تسا  لیبق  نیا  زا  نینچمه  .دهد  رارق  وا  هب  ندناسر  نایز  يارب  یهار  ار  نز  هب  ندرک 

يارب يا  هلیسو  ار  حاکن  هک  نآ  دننامه  تسا ، هداد  رارق  لصا  هیلوا و  فده  ار  نآ  صخـش  یلو  هدرک  عیرـشت  هتـسناد و  زیاج  یعبت 
راعش ندروآ  نابز  رب  زا  ای  و  دهد ، رارق  دوخ  نیشیپ  رهوش  رب  نز  ندرک  لالح 

زا حاکن  ِنیتسخن  دصق  هچ ، دزاسب ؛ دوخ  لام  ناج و  ظفح  يارب  يا  هلیح  نیتداهش )  ) نامیا
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، وا نداد  قالط  اب  دوخ  نیشیپ  رهوش  يارب  نز  ندرک  لالح  هن  تسا ، نتشاد  دنزرف  ندوسآ و  مه  رانک  رد  ندش ، ود  عراش ، هاگدید 
رس عراش ، هاگدید  رد  نامیا ، زا  نیتسخن  فده  هک  نانوچ 

نمیا يارب  يا  هلیـسو  نامیا  هک  نآ  هن  تسوا ، زا  ندرب  نامرف  گنهآ  وا و  هاگـشیپ  رد  ندش  میلـست  دنوادخ ، ربارب  رد  ندروآ  دورف 
نیا هدادرارق و  لصا  دنوادخ ، عیرشت  فالخ  رب  ار ، عرف  هیلوا و  دوصقم  ار  عبات  دوخ  راک  اب  زرو  هلیح  یلو  دوش ، ناج  لام و  نتشاد 

دودح نتفرگ  يزاب  هب  ینعم  هب 

نبا تیاور  میتفگ  هچنآ  هدـننک  نشور  .تسا  هدرک  عضو  عراش  هک  تسا  ینوناق  ندـنادرگرب  وا و  تایآ  ندرک  دنخـشیر  دـنوادخ ،
، یسوموبا زا  هدربوبا ، زا  بوخ ، يدنس  هب  هک  تسا  هطب  نبا  هجام و 

، کتعجار کـتقلط  هتاـیآب ؛ ن�وزهتـسی  هللا و  دودـحب  نوبعلی  ماوقا  لاـبام  : » دومرف هک  دـنا  هدرک  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا 
یلـص ربمایپ  ثیدـح ، نیا  رد  .تسا  کتعجار » کتعلخ  « » کتعجار کتقلط   » ياج هب  هجام  نبا  تیاور  رد  . (1)« کتعجار کتقلط 
تایآ هدننک  دنخشیر  دهاوخ ، یمن  تسا  هدش  عیرـشت  نآ  يارب  دقع  هک  ار  يزیچ  تقیقح  هک  ار  دوقع  نیا  هدنیوگ  هلآ ، هیلع و  هللا 
دـصق ار  نآ  رب  بترتم  مکح  هن  یعرـش  ببـس  زا  يوگ  هدوهیب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدناوخ  یهلا  دودح  هدنریگ  يزاب  هب  دـنوادخ و 

هدرک

هتساوخ ار  نآ  رب  بترتم  ماکحا  زا  یمکح  هک  نآ  یب  هدروآ  نابز  رب  ار  ظفل  هکلب  ار ، نآ  دض  هن  و 

دوقع زا  يو  هچ ، دوش ؛ هدیمان  يزاب  دنخشیر و  هک  تسا  رتراوازس  رگ  هلیح  راک  دشاب  هتشاد  یمکح  نینچ  يوگ  هدوهیب  رگا  .دشاب 
عوجر حاکن و  دش  ببس  هچنآ  .تسا  هدشن  عیرشت  نآ  يارب  دوقع  نآ  تساهنآ و  دصاقم  هدننک  ضقن  هک  هتساوخ  ار  يزیچ  یعرش 

رب ار  ییوگ  هدوهیب  ِقتع  و 

ار وا  عیب  هن  يور ، نیمه  زا  .دوش  لطاب  ضقن و  وا  ضرغ  هک  دـنک  یم  باجیا  اـج  نیا  رد  مینادـب ، ذـفان  يراـج و  شدـصق  فـالخ 
ناهیقف زا  یناسک  .ار  شعوجر  علخ و  حاکن و  هن  میناد و  یم  حیحص 

مّلسم زین  ار  تمرح  مکح ، نیا  رانک  رد  دنا ، هتسناد  يراج  ذفان و  ًارهاظ  ار  دوقع  نیا  هک  مه 

رـس زا  ام ، دـنچ  ره  رگید ، زیچ  نآ  تمرح  ای  تیلح  هب  مکح  تسا و  زیچ  کـی  دـقع  يرهاـظ  ندوب  ذـفان  هب  مکح  هچ ، دـنا ؛ هتفرگ 
مارح و عقاو  نطاب و  رد  مه  رهاظ و  رد  مه  دشاب  وا  دصق  رب  يا  هنیرق  هک  اج  نآ  ار  یسک  نینچ  تافرـصت  دنوادخ  نییآ  هب  يدنبیاپ 

تساوخ هب  .میرمش  یم  ذفان  يراج و  رهاظ  رد  اهنت  ار  وا  تافرصت  دشابن  يو  دصق  رب  يا  هنیرق  هک  اج  نآ  میناد و  یم  لطاب 

هلأسم نیا  رتشیب  تایئزج  هب  شخب ، نیمه  مشش  لصف  رد  باتک ، نیا  ثحابم  همادا  رد  دنوادخ 
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.تخادرپ میهاوخ 

نایدوهی هدیهوکن  ياه  هلیح   : 6

نآ نایاپ  رد  رفک  زور و  زاغآ  رد  نامیا  فلا - 

.دـنرادب زاب  مالـسا  زا  ار  مدرم  بیترت  نیدـب  ات  دـندش  یم  رفاک  زور  نایاپ  رد  دـندروآ و  یم  نامیا  زور  زاـغآ  رد  ناـنآ  زا  یهورگ 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ 

(1) «. َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ُهَرِخآ  اوُرُفْکاَو  ِراَهَّنلا  َهْجَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِزنُأ  يِذَّلِاب  اُونِمآ  ِباتِکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌهَِفئاط  َْتلاَقَو  »

رد ار  نانآ  گنرین  نیا  دنوادخ  .دننک  هبتـشم  مهبم و  ناگدیقع  تسـس  زا  يا  هراپ  رب  ار  نید  هلأسم  ات  دنتخادرپ  ار  گنرین  نیا  نانآ 
هب تبسن  ناشندیزرو  تداسح  زا  هورگ  نیا  شهوکن  قایس 

قح نتخیمآ  نینچمه  و  نتفای ، تیاده  زا  سپ  نان�وم  يارب  ناشنتـساوخ  یهارمگ  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناگدروآ  نامیا 
.تسا هتشاد  نایب  دنناد  یم  هک  نآ  اب  نآ  ندناشوپ  ورف  و  لطاب ، هب  ار 

راکـشآ لامعا  زا  یخرب  دننک و  یناملـسم  راهظا  نابز  هب  زور  زاغآ  رد  دندش  تسدمه  رگیدکی  اب  هک  دوب  نینچ  هورگ  نیا  گنرین 
تـسس ات  دندرگ  زاب  شیوخ  ناردپ  نییآ  هب  دنراذگاو و  ار  مالـسا  دسر  نایاپ  هب  زور  نوچ  دنروآ و  ياج  هب  ار  زامن  دـننامه  ینید 

نامدرم نادان  ناگدیقع و 

دوخ نیا  ات  دنتـشگنرب ، نید  نیا  زا  مالـسا  رد  یبیع  یتساک و  رب  نتفای  عالطا  زج  یلیلد  هب  دـندوب  هاـگآ  ینادرم  هک  ناـنیا  دـنیوگب :
هداس ناهذا  رد  نید  نیا  تیناقح  رد  ینکفا  دیدرت  يارب  يا  هلیسو 

نیا هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  .دندرگ  رب  نید  زا  دننک و  دـیلقت  نانآ  زا  راک  نیا  رد  مه  دـیاش  دوش و  نارواب 
نآ دراذـگن و  رثا  ناگدـیقع  تسـس  ياهلد  رد  نانآ  گنرین  ات  تخاس  هاـگآ  هورگ  نیا  یناـهنپ  زار  زا  ار  وا  داد و  رادـشه  گـنرین 

ناشزاب نیا  زا  نانآ  ییاوسر  دنوش و  اوسر  نازاب  گنرین 

.دنیآ رب  رگید  يا  هلیحو  گنرین  هشیدنا  رد  هک  دراد 

؛ تسا نشور  هک  فده  رظن  زا  دوب ؛ هناراکهانگ  يا  هلیح  هلیسو  رظن  زا  مه  فده و  رظن  زا  مه  دنتسب  راک  هب  هورگ  نیا  هک  يا  هلیح 
نابز رب  ار  نامیا  راعش  هک  يور  نآ  زا  زین  هلیسو  رظن  زا  و 

مارح دنوادخ  هک  دنتساوخ  ار  یفده  نآ  زا  اما  دنداد ، ماجنا  ار  ینید  ریاعش  زا  یخرب  دندروآ و 
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رد دـیروآ و  نامیا  تسا  هدـش  لزان  ناگدروآ  نامیا  رب  هچنآ  هب  زور  زاغآ  رد  دـنتفگ : باتک  لها  زا  یهورگ   : 72 نارمع / لآ  - 1
.دندرگ زاب  زین  نانآ  دیاش  دیوش ، رفاک  نادب  زور  نایاپ 
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زا و  وا ، ینامرفان  دـنوادخ ، ربارب  رد  نداتـسیا  فدـه  هب  هک  مه  يرگید  عورـشم  هلیـسو  ره  زا  تفگ  ناوت  یم  نیا  ربانب  .تسا  هدرک 
(1) .ددرگ یم  یسایق  نایدوهی  هلیح  نیمه  رب  دوش ، هتسج  هرهب  تسا  هتخاس  راوتسا  هداهن و  دنوادخ  هک  ینییآ  ناینب  ندرب  نایم 

كدنا ییاهب  هب  شیوخ  دنگوس  دنوادخ و  نامیپ  نتخورف  ب - 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ 

، ِهَمایِقلا َمْوَی  ْمِْهَیلإ  ُرُْظنَی  َالَو  ُهّللا ، ُمُهُمِّلَُکی  َالَو  ِهَرِخآلا ، یف  ْمَُهل  َقَالَخ  َکـِئلوَأ َال  ًـالیلَق  ًاـنَمَث  ْمِِهناـْمیَأَو  ِهّللا  ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنإ  »
(2)« ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  َو  ْمِهیِّکَُزیَالَو ،

راکنا ارم  مهس ]  ] وا .دوب  كرتشم  ینیمز  نایدوهی  زا  يدرم  نم و  نایم  تفگ : ثعشا  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  ملـسم و  يراجن ،
: تفگ يدوهی  هب  سپ  .هن  متفگ : يراد ؟ هنّیب  وت  اـیآ  دومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  .مدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  ار  وا  .درک 
: درک لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  نآ  یپ  رد  .درب  یم  ارم  لامو  دروخ  یم  دـنگوس  کنیمه  وا  ادـخ ، لوسر  يا  متفگ : .روخب  دـنگوس 

َنیذَّلا َّنِا  »

(3)« ...ًالیلَق ًانَمَث  ْمِِهناْمیَا  ِهّللاِدْهَِعب َو  َنوُرَتْشَی 

دنگوـس دـنوادخ  هب  تشاذـگ و  شورف  هب  رازاـب  رد  ییـالاک  يدرم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یفوا  یبا  نب  هللادـبع  زا  يراـخب 
.دش لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  .دناشکب  نآ  ندیرخ  هب  ار  یناملسم  ات  دوب ، هتخادرپن  عقاو  رد  هک  هتخادرپ  ییاهب  نآ  لابق  رد  هک  دروخ 

رد ار  هچنآ  هک  دش  لزان  نایدوهی  رگید  فرشا و  نب  بعک  بطخا و  نب  ییح  هراب  رد  هیآ  هک  تسا  هدرک  لقن  همرکع  زا  ریرج  نبا 
(4) .تسادخ بناج  زا  نیمه  هک  دندرک  دای  دنگوس  دنداد و  رییغت  دنتشاد و  ناهنپ  دوب  تاروت 

ص:99

هلیح هک  یلاح  رد  دـندرک ، یم  رهاظت  نامیا  لصا  رد  نایدوهی  هک  ارچ  تسا ؛ قراـفلا  عم  ساـیق  ساـیق  نیا  تسین  هدیـشوپ  هتبلا  - 1
.دیوج یم  هرهب  دراد  دوجو  اهنآ  قالطا  هلدا و  رد  هک  یـشیاشگ  تحـسف و  زا  عورف  زا  يا  هراپ  رد  اهنت  ناکرا  هب  نامیا  زا  سپ  زرو 

هن تسا و  یعرـش  ماکحا  هلدا  هیاپ  رب  نامیا و  داقتعا و  هریاد  رد  تکرح  دـنناد  یم  زیاج  ار  هلیح  هک  نانآ  هاگدـید  زا  يراـک  نینچ 
.م نیا -  زج  يزیچ 

يا هرهب  ترخآ  رد  ار  نانآ  دنـشورف ، یم  كدـنا  ییاـهب  هب  ار  ناشیاهدـنگوس  دـنوادخ و  ناـمیپ  هک  یناـسک   : 77 نارمع / لآ  - 2
یباذـع ار  ناـنآ  دـنک و  یمن  كاـپ  ار  ناـنآ  و  درگن ، یمن  ناـنآ  هب  دـیوگ و  یمن  نخـس  ناـنآ  اـب  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  تسین ،

.تسا كاندرد 
، مق یفجنلا ، یـشعرملا  یمظعلا  هللا  هیآ  هبتکم  روثأملاب ، ریـسفتلا  یف  روثنملا  ردـلا  نمحرلادـبع ، نیدـلا  لـالج  یطویـس ، ك.ر : - 3

ص 44. ج 2 ، ، 1404
ج ، 1404 مق ، یفجنلا ، یشعرملا  یمظعلا  هللا  هیآ  هبتکم  روثأملاب ، ریـسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  نمحرلادبع ، نیدلا  لالج  یطویـس ، - 4
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ص 54. ، 2
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هک درک  ریـسفت  نینچ  دیاب  دریذپ و  یم  زین  ار  اهنیا  زج  اهلوزن و  نأش  نیا  هیآ  هچ  درادن ؛ دوجو  ییراگزاسان  ثیداحا  نیا  نایم  هتبلا 
لالج يور ، نیمه  زا  .تسا  هدش  لزان  اهببس  نیا  همه  يارب 

: دیوگ یم  نآ  ریسفت  رد  یطویس  نیدلا 

نوگرگید ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فاصوا  هک  ماگنه  نآ  .تسا  هدش  لزان  نایدوهی  هرابرد  هیآ  نیا 

رد ای  ییاوعد  رد  هک  تسا  یناسک  هرابرد  هیآ  نینچمه  .دـنداد  رییغت  دوب  هدرپس  نانآ  هب  تاروت  رد  ادـخ  هک  ار  ینامیپ  دـندنایامن و 
ار نانآ  هب  وا  شرافـس  دنوادخ و  نامیپ  هللادهعب »  » دننک یم  هلدابم  ینعی  نورتشی ؛» نیذلا  نا   » .دنروخ غورد  دنگوس  ییالاک  شورف 

هراب رد 

دننک یم  داـی  وا  ماـن  هب  غورد  هب  هک  ار  دوـخ  ياهدـنگوس  زین  و  مهناـمیاو »  » تناـما يادا  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـب  ناـمیپ 
« هللا مهملکی  الو   » ترخآ رد  هرخآلا » یف   » تسین يا  هرهب  چیه  ار  نانآ  مهل » قالخال  کئلوا   » ایند نیا  زا  كدنا  ییاهب  هب  ًالیلقًانمث » »

« همایقلا موی   » دنکفا یمن  نانآ  هب  تمحر  رظن  و  مهیلا » رظنی  الو   » دیوگ یمن  نخس  نانآ  اب  دراد  هک  یمشخ  رس  زا  دنوادخ 

« میلا باذع  مهل  و   » دنک یمن  كاپ  ناهانگ  یکاپ  ان  زا  ار  نانآ  و  مهیکزیالو »  » تمایق زور  رد 

(1) .تسا كاندرد  یباذع  ار  نانآ  و 

هب غورد  دنگوس  تأرج  دنـشوپب ، ار  یهلا  بتک  زا  يزیچ  هک  دیوگ  یم  نخـس  یناسک  تخـس  ماجرف  كاندرد و  باذع  زا  هیآ  نیا 
رازآ هک  ار  یـسک  دنـشاب  نآ  یپ  رد  ای  دنهاوخ  تسایر  ییاقآ و  تورث و  نوچ  یناهج  نیا  يا  هرهب  دوخ ، راک  نیا  زا  دنهد و  دوخ 

یتسار و اه  هلیح  نیا  رهاظ  فده ؛ رظن  زا  مه  هلیسو  رظن  زا  مه  تسا ، دولآ  هانگ  ییاه  هلیح  همه  اهنیا  .دنرازایب  تسا  مارح  شنداد 
مدرم و نتفیرف  تداسح و  یـشکرس و  اـهنآ  نطاـب  یلو  تسوا ، شرافـس  ناـمیپ و  یهلا و  ياـهتمرح  تشادـگرزب و  یهاوخ و  ریخ 

يدوخ هب  هلیـسو  نیا ، ربانب  .دنیوج  یم  هرهب  اه  هلیح  نیا  زا  هک  نانآ  دوصقم  زین  نطاب  نیمه  هتبلا  تساورانب و  نانآ  ییاراد  ندروخ 
يا هلیسو  مارح و  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیح  هک  دوش  یم  نادنچ  ود  شرفیک  نوزف و  یماگنه  یتشز  نیا  تسا و  تشز  حیبق و  دوخ 

نیکمت هلیـسو  هب  ای  ندش  دترم  هلیـسو  هب  حاکن  خسف  تسا  لیبق  نیا  زا  .دریگ  رارق  یهلا  ياهـشرافس  اهنامیپ و  نتفرگ  يزاب  هب  يارب 
رارقا بلاق  رد  ثراو  يارب  تیصو  رهوش ، رسپ  ربارب  رد 

ص:100

ص167 و 168. .ق ج1 ، -. 1388 ه یبلح ، يواضیب ، لیزنتلا  راونا  لیذ  نیلالجلا ، ریسفت  دمحم ، نیدلا  لالج  یطویس ، - 1
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ندنایامن مرجم  نآ  زا  فده  هک  ینطاب  ياهاوعد  دروآ ، یپ  رد  ار  یقوقح  ندـش  لامیاپ  هک  یغورد  یهاوگ  ای  دـنگوس   (1)، غورد
.نآ دننامه  و  دشاب ، مرجم  هئربت  ای  هانگیب و 

يا هلیـسو  ناونع  هب  نآ  زا  هک  یماگنه  و  تسا ، مارح  اه  هدرک  بلاق  رد  هاوخ  اه و  هتفگ  بلاق  رد  هاوخ  غورد  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
.رت تخس  زین  شرفیک  تسا و  رتگرزب  شهانگ  دوش  هدافتسا  هدرک  مارح  دنوادخ  هچنآ  هب  ندیسر  يارب 

تاروت فیرحت  ج - 

هورگ نیا  هرابرد  .تسا  هدرک  لزان  نینچ  ار  باتک  نیا  دنوادخ  دندش  یعدم  سپـس  دـندرک و  فیرحت  ار  تاروت  نانآ  زا  یهورگ 
: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد 

ِْدنِع ْنِم  َوُه  ام  َو  ِهّللا ، ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َنُولوُقَی  َو  ِباتِکلا ، َنِم  َوُه  اَم  َو  ِباتِکلا ، َنِم  ُهُوبَسْحَِتل  ِباتِکلِاب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َنوُولَی  ًاقیِرََفل  ْمُْهنِم  َّنإ  «َو 
(2) «. َنوُمَْلعَی ْمُه  َبِذَکلا َو  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَی  َو  ِهّللا ،

يّول  » هک هتفگ  نیا  زا  ذوخأم  تسا ، ندنادرگرب  ندـناچیپ و  ینعم  هب  ّیل »  » لصا دـیوگ ، یم  ریرج  نبا  هک  نانوچ  ْمُهَتَنِْـسلَا ؛» َنوُْولَی  »
وه يذـلا  هللا  هدـی  يّول  : » دـیوگ هک  رعاش  نخـس  تسا  انعم  نیمه  هب  .دـنادرگرب  دـناچیپ و  ار  يرگید  تسد  یـسک  نالف » دـی  نالف 

ینعی هناسل » يول   » ای هدـی » يول  : » دوش یم  هتفگ  هک  تسا  هدام  نیمه  زا  .دـنادرگ  ار  شتـسد  تسا  هریچ  وا  رب  هک  دـنوادخ  هبلاـغ ؛»
.دناسرن كاخ  هب  دناچیپن و  ار  وا  تشپ  سک  چیه  ینعی  ٌدحا » نالف  رهظ  يولام  : » دوش یم  هتفگ  و  دناخرچ ، ار  دوخ  تسد  ای  نابز 

نآ يونعم  فیرحت  اهنت  اـی  نآ و  يونعم  یظفل و  فیرحت  دـنوادخ ] باـتک  هب  ناـبز  ندـناخرچ  « ] باـتکلاب ناـسللا  یل   » زا دوصقم 
: دیوگ یم  يروباشین  .دندرک  یم  فیرحت  هویش  ود  ره  هب  ار  تاروت  نانآ  هچ ، تسا ؛

ظافلا نیا  تاکرح  رییغت  ای  تاروت  ظافلا  فیرحت  اج  نیا  رد  فیرحت  زا  دوصقم  رگا 

ص:101

« ثراول هیصو  ال   » ثیدح دنس  نتشادن  تحص  لیلد  هب  هعیش  هاگدید  زا  اما  تسا ، ثراو  يارب  حیرص  تیصو  نالطب  رب  عرف  نیا  - 1
.م .دنام -  یمن  اج  نیا  رد  هلیح  يارب  یعوضوم  نیا  ربانب  تسا و  زیاج  ثارو  ریغ  ثراو و  يارب  حیرص  تیصو 

یلاح رد  دـیرادنپب  باتک  زا  ار  نآ  ات  دـنناخرچ  یم  باتک  هب  شیوخ  نابز  هک  دنتـسه  باتک  لها  زا  یهورگ   : 78 نارمع / لآ  - 2
غورد ادخ  رب  دنناد  یم  دوخ  هک  یلاح  رد  و  تسین ، دنوادخ  دزن  زا  هک  نآ  اب  تسادخ ، دزن  زا  نیا  دنیوگ : یم  .تسین  باتک  زا  هک 

.دندنب یم 
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نکمم يزادرپ  غورد  رب  نانآ  یتسدـمه  هک  دنـشاب  کچوک  یهورگ  دـنا  هدز  تسد  يراک  نینچ  هب  هک  یناسک  تسیاب  یم  دـشاب ،
ههبش کش و  ياقلا  هلیـسو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  توبن  رب  تایآ  نیا  تلالد  رد  هشدخ  فیرحت ] زا   ] دوصقم رگا  اما  .تسا 
ههبـش نینچ  دنزرو  یم  لالدتـسا  هیآ  هب  ناققحم  هک  یماگنه  زین  ام  ناوریپ  نایم  رد  یناگدیقع  یب  هک  نانچ  دـشاب -  اهلالدتـسا  رد 

(1) .دنک قدص  هوبنا  یعمج  رایسب و  ینامدرم  رب  هک  تسین  دیعب  چیه  دننکفا -  یم 

یم دـنک ، رییغت  شیاـنعم  هک  هنوگ  نآ  تاروت ، فـیرحت  هب  ناـیدوهی  زا  یهورگ  هک  دـهد  یم  ربـخ  نآ  زا  اـه  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
یکاح تایآ  رد  دوخ  دساف  تسردان و  فادها  اب  گنهامه  نانآ  .دنهاک  یم  نآ  زا  ای  دنیازفا و  یم  نآ  رب  دوخ  شیپ  زا  دـنزادرپ و 

َنِم ُهُوبَـسْحَِتل   » دـننز یم  يرییغت  نینچ  هب  تسد  رگید  تاـیآ  رد  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  مالـسا  ربماـیپ  توبن  زا 
نآ امش  ات  ِباتِْکلا »

دنیوگ یم  ِهّللاِْدنِع » ْنِمَوُهام  ِهّللاِدـْنِع َو  ْنِم  َوُه  َنُولوُقَی  َو   » .تسین باتک  زا  هک  یلاح  رد  ِباتِْکلا » َنِم  َوُهام  َو   » دـیرادنپب باتک  زا  ار 
تاروت باتک  زا  اـه  هدـش  فیرحت  هک  نیا  تسخن  هیآ ، نیا  رد  .تسین  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  نآ  اـب  تسا  دـنوادخ  بناـج  زا  نیا 

بناج زا  ًاساسا  هک  نیا  سپ  و  دشاب ،

زین یـسایق  عامجا و  تنـس و  تسین ، باتک  تایآ  زا  هک  نانوچ  اه ، هدش  فیرحت  نیا  دوش  هتـسناد  ات  تسا  هدش  یفن  دشاب  دنوادخ 
زا هدـش  طابنتـسا  یهلا و  ماکحا  زا  یمکح  هک  انعم  نادـب  تسادـخ ، بناج  زا  هک  دـنک  یم  قدـص  اهنیا  زا  کی  ره  رب  هچ ، تسین ؛

نیا .تسا  نییآ  تایلک  لوصا و 

رگید ياهباتک  رد  اـه  هدـش  فیرحت  نیا  هک  دـشاب  نآ  ِهّللاِدـْنِع » ْنِمَوُه   » ناـیدوهی هتفگ  نیا  زا  دوصقم  هک  دراد  دوجو  مه  لاـمتحا 
نداد تبسن  رد  نارگفیرحت  هچ ، تسا ؛ هتشاد  دوجو  ناربمایپ 

اب رگا  دیآ -  یم  رب  يروباشین  نانخـس  زا  هک  نانوچ  دندرک -  یم  لمع  نوگانوگ  دندوب و  نادرگرـس  دنوادخ  هب  اه  هدـش  فیرحت 
دنمدرخ ینامدرم  اب  رگا  .تسا و  تاروت  زا  دـنیوگ  یم  هچنآ  دـنتفگ  یم  دـندش  یم  يورایور  تاروت  زا  هاـگآان  ناداـن و  یناـمدرم 

هچنآ هک  دندرک  یم  اعدا  دندش  یم  يورایور 

.تسه ناربمایپ  رگید  ياهباتک  رد  دنا  هدروآ 

نایدوهی ياعدا  رب  دنوادخ  بناج  زا  تسا  يّدر  دندنب ] یم  غورد  ادخ  رب  هناهاگآ  نانیا  « ] َنوُمَْلعَی ْمُه  َبِذَْکلا َو  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَیَو  »
.تسادخ بناج  زا  اه  هدش  فیرحت  نآ  دنتفگ  یم  هک 

نیدب دننکفا و  هلـصاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  نامیا  مدرم و  نایم  نآ  کمک  هب  ات  تسا  هدوب  دوهی  ياه  هلیح  زا  زین  نیا 
ناکما نیا  لیمکت و  مدرم  هشیدنا  مدرم و  رب  نانآ  هطلس  ییاوشیپ و  ناس 

ص:102
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ص 231. ج2 ، ق ، - . 1381 ه هرهاق ، یبلح ، نآرقلا ، بئارغ  دمحم ، نب  نسح  يروباشین ، - 1
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هشیمه يارب  ار  نانآ  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  اما  .دنروخب  اور  انب  ار  نامدرم  لاوما  هک  دوش  مهارف 

.درک اوسر 

ریـسفت دنناوخ و  یم  نانآ  هک  هنوگ  نامه  ار  شیوخ  باتک  دـنوادخ  هک  نیا  شرهاظ  دوب و  تسردان  نیغورد و  يا  هلیح  هلیح  نیا 
دنتفگ یم  هچنآ  نطاب  اما  .دندنامهف  یم  زین  نامدرم  هب  نانآ  هک  دوب  يزیچ  رهاظ ، نیمه  .تسا  هدرک  لزان  دنـسیون  یم  دـننک و  یم 

فیرحت دنوادخ ، رب  نتسب  غورد 

.دنروآ گنچ  هب  ار  رادیاپ  ان  ییایند  نیغورد و  ییوربآ  هک  نآ  زین  همه  نیا  زا  ناشفده  دوب و  ادخ  هار  زا  مدرم  نتـشاد  زاب  باتک و 
هرهب نآ  زا  زین  مارح  یفده  هب  ندیـسر  يارب  نوچ  و  دوب ، مارح  دوخ  يدوخ  هب  دندوب  هتفرگ  راک  هب  نانآ  هک  يا  هلیـسو  ناس ، نیدب 

.دش یم  تخس  رفیک  نادنچ و  ود  هانگ  دنتسج  یم 

دنوادخ هتبلا  دنک و  يدننامه  اه  هلیح  نیا  اب  هک  هلیح  ره  ندوب  مارح  رب  تسا  لیلد  دوخ  نیا 

(1) .تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ 

دنا هدرکن  هچنآ  يارب  یهاوخ  شیاتس  د - 

: دیامرف یم  شیوخ  ربمایپ  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  دنوادخ  .دنوش  هدوتس  دنا  هدرکن  هچنآ  يارب  دنتشاد  تسود  نانآ 

(2)« ٌمیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  َو  ِباَذَعلا ، َنِم  ٍهَزاَفَِمب  ْمُهَّنَبَسْحَت  َالَف  اُولَعْفَی  َْمل  اِمب  اوُدَمُْحی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  اْوَتَأ َو  اِمب  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا  َّنبَسْحَت  «ال 

دزن عفار ، يا  تفگ : دوخ  نابرد  هب  ناورم  هک  دنا  هدرک  تیاور  فوع  نب  نمحرلادبع  نب  دیمح  قیرط  زا  نارگید  ملسم و  يراخب و 
دوش هدوتـس  هدرکن  هچنآ  هب  تبـسن  درادـب  تسود  دوش و  ناـمداش  هداد  ماـجنا  هچنآ  رب  اـم  زا  سک  ره  رگا  وگب : و  ورب ، ساـبع  نبا 

ایآ و  تسا ؟ رفیک  راوازس 

هیآ نیا  راک ؟ هچ  هیآ  نیا  هب  ار  امش  تفگ : خساپ  رد  سابع  نبا  منیبب ؟ باذع  همه  ام  تسیاب  یم 

ص:103

دراد و نیداینب  یتوافت  تسا  نآ  يارب  مکح  تابثا  یپ  رد  يو  هک  یعرف  اب  هک  هتفرگ  دوخ  سایق  لـصا  ار  يزیچ  فلؤم  مه  زاـب  - 1
لخد نخس  رگید  هب  باتک و  رد  فرـصت  لخد و  دندرک  یم  نایدوهی  هک  يراک  هچ ، تسا ؛ قرافلا  عم  سایق  يو  سایق  هیاپ  نیا  رب 

هدافتسا لیلد  هعس  زا  اهنت  رگ  هلیح  هلیح ، زاوج  هب  نادقتعم  هاگدید  زا  هک  یلاح  رد  دوب ، ینید  صوصن  یعرش و  لیلد  رد  فرصت  و 
.م .دروآ - لمع  هب  یفرصت  لخد و  لیلد  رد  هک  نآ  هن  دنک ، یم 

باذع زا  دنوش ، هدوتـس  دـنا  هدرکن  هچنآ  هب  دـنراد  تسود  دندنـسرخ و  دـنا  هدرک  هچنآ  هب  هک  نانآ  رادـنپم  : 188 نارمع / لآ  - 2
.تسا كاندرد  یباذع  ار  نانآ  .دنناما  رد  دنوادخ 
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دـنداد و ربخ  نآ  زج  يزیچ  هب  دنتـشاد و  ناهنپ  ار  نآ  دیـسرپ ، يزیچ  هرابرد  نانآ  زا  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لزان  باتک  لها  هراب  رد 
وا شیاتـس  راک  نیا  هب  و  دنا ، هداد  خساپ  دوب  هدیـسرپ  نانآ  زا  هچنآ  هراب  رد  دنداد  یم  ناشن  هک  دنتفر  نوریب  یلاح  رد  بیترت  نیدب 

(1) .دندوب نامداش  دوب ، هدیسرپ  نانآ  زا  شا  هراب  رد  هچنآ  تقیقح  ندناشوپ  ینعی  هدرک ، هک  يراک  هب  و  هتساوخ ، ار 

وا اـب  یهارمه  زا  تفر  یم  داـهج  هب  ربماـیپ  نوـچ  ناـقفانم  زا  ینادرم  هک  دـنا  هدروآ  يردـخ  دیعـسوبا  زا  لـقن  هب  ملـسم  يراـخب و 
وا دزن  تشگ  یم  زاب  داهج  زا  نوچ  اما  دندش ؛ یم  نامداش  دـنا  هداهن  سپ  ماگ  وا  اب  یهارمه  زا  هک  نیا  هب  دـندرک و  یم  يراددوخ 

هیآ تبسانم  نیدب  .دنوش  شیاتس  دندوب  هدرکن  هچنآ  هب  هک  دنتشاد  تسود  دندروخ و  یم  دنگوس  دندروآ و  یم  رذع  هناهب و 

(2) .دش لزان 

: دیوگ یم  ینالقسعرجح  نبا  ظفاح 

يراگزاس سابع  نبا  تیاور  تیاور و  نیا  نایم  دـشاب  هدـش  لزان  هورگ  ود  ره  هراب  رد  هیآ  تسا  نکمم  هک  هیجوت  نیا  اـب  ناوت  یم 
.دنا هداد  ار  خساپ  نیمه  زین  نارگید  یبطرق و  .درک  داجیا 

زا ناقفانم  رتشیب  تسا : هتفگ  زین  رسفم  دوعسلاوبا  هدمآ و  نینچ  زین  ریثک  نبا  ظفاح  ریسفت  رد 

.دندوب نایدوهی 

نآ زا  فده  غورد و  شنطاب  یتسار و  قدص و  شرهاظ  هک  تسا  هدش  لزان  يا  هلیح  هرابرد  هیآ  هک  دـیآ  یم  رب  تشذـگ  هچنآ  زا 
یقافن دوخ  نیا  و  هدوب ، ربمایپ  هب  عقاو  فالخ  يزیچ  ندنایامن  زین 

.تسا راکشآ 

 - هچ دنک ؛ یم  قدص  دنروآ  یم  يور  مارح  ياه  هلیح  هب  هک  یناسک  همه  رب  اما  هدش ، لزان  صاخ  یببـس  هرابرد  هیآ  نیا  دـنچ  ره 
مومع تسا  رایعم  هچنآ  ناملاع -  تیرثکا  ناققحم و  رظن  ربانب 

هلیح ناوت  یم  مه  زاب  تسا  ببـس  نامه  رایعم  مییوگب  مینیزگرب و  زین  ار  حوجرم  هاگدـید  رگا  یتح  .ببـس  صوصخ  هن  تسا  ظفل 
زا مارح  ياه  هلیح  هچ ، درک ؛ سایق  هلیح  نیا  رب  ار  مارح  ياه 

دشاب یم  ینامرفان  نایصع و  شعقاو  يربنامرف و  شرهاظ  هک  زادنا  طلغ  ییاه  هدرک  اه و  هتفگ 

(3) .دنک یم  تلالد  هلیح  ره  تمرح  رب  هیآ  هویش  نیا  هب  و  تسین ، نوریب 

ص:104

ص 108. ج 2 ، روثنملا ، ردلا  یطویس ، ك.ر :  - 1
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ص 108. ج 2 ، روثنملا ، ردلا  یطویس ، ك.ر :  - 2
هلدا قالطا  هعـس و  زا  نتـسج  هرهب  تمرح  رب  نخـس  رگید  هب  اـی  هلیح  تمرح  رب  راـیعم  مادـک  اـب  هیآ  تسین  نشور  مجرتم  يارب  - 3

.م .تسا -  هدرک  تلالد  اهنآ  هب  دبعت  زا  سپ  یظفل 
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هلیح کمک  هب  ناثراو  هب  ندناسر  نایز  زا  یهن   : 7

: دیامرف یم  دنوادخ 

اَهَلَف ًهَدِـحاَو  َْتناَـک  ْنإ  َو  َكَرَت ، َاـم  اَُـثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاَِـسن  َّنُک  ْنِإَـف  ِْنیَیَْثنـألا ، ِّظَـح  ُلـْثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدَـالْوَأ ، ِیف  ُهّللا  ُمُکیـصُوی  »
َُهل َناَک  ْنِإَف  ُُثلُّثلا ، ِهِّمألَف  ُهاََوبَأ  ُهَثِرَو  ٌَدلَو َو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ٌدـَلَو ، َُهل  َناَک  ْنإ  َكَرَت  اَّمِم  ُسُدُّسلا  امُْهنِم  دِـحاَو  ِّلُِکل  ِْهیََوبَأل  َو  فْصِّنلا ،
َهّللا َّنإ  ِهّللا ، َنِم  ًهَضیِرَف  ًاعفَن ، ْمَُکل  ُبَرقَأ  ْمُهُّیَأ  َنوُرْدَت  ْمُک َال  �واَْنبَأَو  ْمُک  �وَابآ  ٍنیَدْوَأ ، َاِهب  یِصُوی  ٍهّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  سُدُّسلا ، ِهِّمألَف  ٌهَوْخإ 
ِدَْعب ْنِم  نکرت ، اَّمِم  ُُعبُّرلا  مُکَلَف  ٌدـَلَو  َّنَُهل  َناَـک  ْنإَـف  ٌدـَلَو ، َّنَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنإ  مُکجاَوْزَأ  َكَرَت  اـم  فِْصن  مَُکل  َو  ًاـِمیکَح * ًاـمِیلَع  َناَـک 

ٍهَّیِـصَو ِدْعب  ْنِم  ُْمتْکَرَت ، اَّمِم  ُنُمُّثلا  َّنُهَلَف  ٌَدلَو  مَُکل  َناَک  ْنِإَف  ٌدـَلَو ، مَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنإ  ُْمتْکَرَت  اَّمم  ُُعبُّرلا  َّنَُهلَو  ٍنیَدْوَأ ، اِهب  َنیِـصُوی  هَّیِـصَو 
َکلَذ ْنِم  َرَثْکَأ  اُوناَک  ْنِإَف  سُدـسلا ، امُْهنِم  دِـحاَو  ِّلِکلَف  ٌتْخُأ  ْوَأ  ٌخَأ  َُهل  ٌهَأَْرماِوَأ َو  ًَهلالَک  ُثَرُوی  ٌلُجَر  َناَک  ْنإ  َو  ٍنیَدْوَأ ، اِهب  نوُصُوت 

ِعُِطی ْنَم  ِهّللا َو  ُدوُدُح  َْکِلت  ٌمِیلَح *  ٌمِیلَع  ُهّللاَو  ِهّللا ، َنِم  ًهَّیِصَو  ٍّراضُم ، َْریَغ  ٍنیَدْوَأ  اِهب  یَـصُوی  ٍهَّیِـصَو  ِدَْعب  ْنِم  ُِثلُّثلا ، یف  ُءاَکَرُـش  ْمُهَف 
ُهَدوُدُح َّدَعَتَی  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  ِصْعَی  ْنَم  َو  میِظَعلا *  ُزْوَفلا  َِکلَذ  َو  اهِیف ، َنیدلاَخ  ُراَْهنَألا  اِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاّنَج  ْهلِخْدـُی  هلوُسَر  َهّللا َو 

(1) «. ٌنیِهُم ٌباَذَع  َُهل  َو  اهِیف ، ًاِدلاخ  ًاران  ُْهلِخُْدی 

ص:105

زا شیب  رگا  .تسا  رتخد  ود  مهس  ربارب  یمهس  ار  رسپ  هک  دنک  یم  شرافس  امـش  هب  ناتنادنزرف  هراب  رد  دنوادخ  : 14 ءاسن 11 -  - 1
ردپ و زا  مادک  ره  تسوا و  نآ  زا  فصن  دوب  رتخد  کی  رگا  و  تسا ، ناشیا  ِنآ  زا  هتشاذگ  ياج  رب  هچنآ  موس  ود  دنـشاب  رتخد  ود 

کی دنرب  ثرا  وا  زا  ردامو  ردـپ  دـشابن و  يدـنزرف  ار  وا  رگا  اما  .دـشاب  يدـنزرف  ار  وا  هک  رگا  تسا ، ثاریم  مشـش  کی  ار  وا  ردام 
ای هدرک و  هک  تسا  یتیصو  زا  سپ  نیا  هتبلا  و  تسوا ، ردام  ِنآ  زا  مشش  کی  دشاب  هتـشاد  ردارب  دنچ  رگا  .تسوا  ردام  نآ  زا  موس 

دنوادخ .تسادخ  مکح  اهنیا  .دنناسر  رتشیب  دوس  امش  هب  کی  مادک  دیناد  یمن  ناتنادنزرف ، ناتناردپ و  .تسا  هتـشاد  هک  تسا  ینیَد 
مراهچ کی  دشاب  دـنزرف  ار  نانآ  رگا  اما  .دـشابن  دـنزرف  ار  نانآ  هک  رگا  تسامـش ، نآ  زا  ناتنانز  ثرا  زا  یمین  .تسا  میکح  اناد و 
دنزرف هک  رگا  تسامش ، ثرا  مراهچ  کی  ار  نانآ  .تسامـش  نآ  زا  دنا  هتـشاد  هک  ینید  ای  دنا  هدرک  هک  یتیـصو  زا  سپ  نانآ  ثرا 
تسا ینیَد  ای  دینک  یم  هک  تسا  یتیصو  زا  سپ  نیا  هتبلا  تسامش و  ثرا  متشه  کی  ار  نانآ  دیتشاد  دنزرف  رگا  اما  دیشاب ، هتـشادن 

نیا زا  کی  ره  دشاب ، هتـشاد  يرهاوخ  ای  ردارب  هک  دشاب  ینز  رگا  ای  دنرب ، یم  ثرا  وا  زا  هلالک  هک  دـشاب  درم  کی  رگا  .دـیراد  هک 
دوش یم  هک  تسا  یتیصو  زا  سپ  نیا  و  دنرگیدمه ، کیرش  موس  کی  رد  دنـشاب  رتشیب  نیا  زا  رگا  اما  .درب  دنهاوخ  مشـش  کی  ود 

نامرف وا  لوسر  ادخ و  زا  سک  ره  تسادخ و  ماکحا  اهنیا  .دـناسر  یمن  نایز   [ ناثراو مهـس  هب   ] هک تسا  ییراکهدـب  زا  سپ  زین  و 
گرزب یبایماک  نامه  نیا ، .دننام  نادواج  اج  نآ  رد  تسا و  يراج  اهرهن  اهنآ  ریز  رد  هک  دروآ  رد  ییاهتشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  درب 

، دروآ رد  دوب  دهاوخ  هنادواج  نآ  رد  هک  یشتآ  هب  ار  وا  دنک  زواجت  وا  ماکحا  زا  دربن و  نامرف  ار  لوسر  ادخ و  مه  سک  ره  .تسا 
.تسا كاندرد  یباذع  ار  وا  و 
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هیآ ریسفت  زا  يا  هدیکچ 

: تسا هدومرف  نایب  ار  ریز  ماکحا  تایآ  نیا  رد  دنوادخ 

زا هتـسد  نیا  ناـیم  ثرا  میـسقت  تسا  نشور  هتبلا  مکدـالوا .»...  یف  هللا  مکیـصوی   » تراـبع رد  نیدـلاو ، نادـنزرف و  ثاریم  فـلا - 
، تسا تیم  تیصو  يارجا  اهیهدب و  ندرک  ادا  زا  سپ  ناثراو 

رد نینچمه  تیصو و  رد  عامجا ، ربانب  تسا  ینتفگ  ٍْنیَدْوَا .» اِهب  یـصُوی  ٍهَّیِـصَو  ِدَْعب  ْنِم  : » دنک یم  حیرـصت  هیآ  دوخ  رد  هک  نانوچ 
.دوش هدناسر  نایز  ناثراو  هب  دیابن  یهدب  هب  رارقا 

درم ثرا  مهـس  نییعت  زا  سپ  زین  اج  نیا  رد  ...مکجاوزا » كرت  ام  فصن  مکل  و   » ترابع رد  رگیدـکی ، زا  رهوش  نز و  ثاریم  ب - 
اهب نوصوت  هیـصو  دعب  نم   » دیق دوخ  رهوش  زا  نز  ثرا  مهـس  نییعت  زا  سپ  و  نیدوأ » اهب  نیـصوی  هیـصو  دعب  نم   » دـیق دوخ  نز  زا 

رگید زا  و  هدمآ ، نیدوأ »

ار رگیدمه  هب  ندناسر  نایز  دصق  درم  نز و  یهدـب ، هب  فارتعا  رد  ای  تیـصو  رد  دـیابن  هک  تسا  هدـش  عامجا  زین  اج  نیا  رد  يوس 
.دنشاب هتشاد 

زا هن  دشاب  یـسک  هتـسب  هک  نآ  ینعی  هلالک  هک  ًَهلالَک ؛ ُثرُوی  ٌلُجَر  َناک  نِا  َو   » ترابع رد  يردام ، نارهاوخ  ناردارب و  ثاریم  ج - 
دیقم يردام  رهاوخ  ردارب و  هب  رهاوخ  ردارب و  يور  نآ  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ٌتُْخاْوَأ .» ٌخَا  َُهل  ٌهَأَرْما َو  وَأ  ، » ندوب رـسپ  ردـپ و  تهج 

رهاوخ ردارب و  مکح  هک  هدش 

ردارب و ثرا  مهـس  ناـیب  زا  سپ  اـج  نیا  رد  يور  ره  هب  .تـسا  هدـمآ   (1) هروس نیمه  زا  يرگید  هیآ  رد  يردـپ  ای  يرداـم  ردـپ و 
ِدَْعب ْنِم   » دیق ددعت ، تروص  رد  مه  دارفنا و  تروص  رد  يردام  رهاوخ 

ار يرازآ  نایز و  هک  هدش  دیقم  نادب  تیصو  يراکهدب و  هب  رارقا  ترابع  نیا  رد  تسا و  هدمآ  ٍّراضُم » َْریَغ  ٍْنیَدْوَا  اِهب  یصُوی  ٍهَّیِصَو 
هچ دراد و  ندناسر  نایز  دـصق  یـسک  هچ  هک  نیا  هب  دـنوادخ  ینعی  ٌمیلَح ؛» ٌمیلَع  ُهّللا  ِهّللا َو  َنِم  ًهَّیِـصَو   » .درواین یپ  رد  ناثراو  يارب 

نایز گنهآ  هک  ار  یناسک  رفیک  يور  نیمه  زا  و  رابدرب ، زین  لاح  نیع  رد  تسا و  هاگآ  درادن  يدصق  نینچ  یسک 

.دنوش رورغم  دنا  هتفای  هک  یتلهم  هب  نانآ  دابم  سپ  دزادنا ؛ یمن  شیپ  دنراد  ناثراو  هب  ندناسر 

هک نآ  اب  ریخا -  دروم  نیا  رد  یهدب  هب  فارتعا  تیصو و  رد  ندناسرن  نایز  دیق  هب  هیآ  حیرصت 

ص:106

هیآ ود  ره  نیا  هراب  رد  .تسا  هدش  حیرصت  یبا  ای  ینیوبا  نارهاوخ  ناردارب و  ثاریم  مکح  هب  نآ  رد  هک  تسا  هیآ 176  دوصقم  - 1
ص ج 2 ، ق ، - . ه  1385 نارهت ، هیرفعجلا ، هبتکم  نآرقلا ، هقف  یف  نافرعلا  زنک  دادـقم ، نب  نیدـلا  لاـمج  يرویـس ، هب  دـینک  عوجر 
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صخش هاگ  هک  تسا  يور  نآ  زا  دوب -  تباث  عامجا  هب  دیق  نیا  زین  يردام  رهاوخ  ردارب و  ریغ  رد 

زا نانآ  ندرک  مورحم  اب  هک  دتفا  یم  هشیدنا  نیا  رد  يردام  ینتان  ناردارب  اب  يدنواشیوخ  یتسـس  ببـس  هب  دوخ  یگدنز  نارود  رد 
.دناسرب نایز  ناشیا  هب  نانآ  بجاو  مهس  زا  نتساک  ای  ثرا 

ای تیـصو  ندوبن  ناسرررـض  مکح  زین  ناثراو و  مهـس  نییعت  ماکحا  هلمج  زا  هتفگ و  شیپ  ماکحا  هب  هراشا  اـب  اـه  هیآ  نیا  همادا  رد 
هداهن شیوخ  تمکح  تلادـع و  مکح  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يدودـح  اهنیا  ینعی  ِهّللا ؛» ُدوُدُـح  َْکِلت  : » تسا هدـمآ  یهدـب  هب  رارقا 

.دیزرون تفلاخم  اهنآ  اب  دیرذگن و  اهنآ  زا  تسا ؛

مهس زا  دیازفین و  یخرب  مهس  رب  يا  هلیـسو  ای  يا  هلیح  کمک  هب  درب و  نامرف  وا  لوسر  ادخ و  زا  هک  ره  َُهلوُسَر ؛» َهّللا َو  عُِطی  ْنَمَو  » 
، دنکن يزاب  شوختسد  ار  ثرا  ماهس  دهاکن و  یخرب 

هب رارقا  اـی  تیـصو  رد  دراذـگاو و  هتـشاد  ررقم  هدرک و  نییعت  وا  هک  هنوـگ  نآ  تسا و  دـنوادخ  مکح  هچنآ  رب  ار  ماهـس  نیا  هـکلب 
ار وا  دنوادخ  میِظَعلا ؛» ُزْوَفلا  َِکلَذ  َو  اهِیف ، َنیِِدلاَخ  ُراهنالا  اِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْهلِخُْدی   » دنکن دراو  ناثراو  رب  ینایز  دوخ  یهدـب 

ْنَم َو   » .تسا گرزب  يراگتسر  نیمه ، هک  دنام  یم  نآ  رد  نادواج  دروآ و  یم  رد  تسا  يراج  اهرهن  شریز  زا  هک  یتشهب  هب 

مهـس و نتـساک  ندوزفا و  ای  تیـصو ، ای  یهدب  قیرط  زا  ناثراو  هب  ندناسر  نایز  اب  سک  ره  و  ُهَدوُدُح ؛» َّدَعَتَی  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  ِصْعَی 
ینامرفان ار  لوسر  ادخ و  رگید  هویش  ره  هب  ای  نانآ و  هرامش 

ار دنوادخ  مکح  هک  ارچ  دروآ ؛ رد  خزود  هب  ار  وا  يادخ  ٌنیِهُم ؛» ٌباَذَع  َُهل  َو  اهِیف ، ًاِدلاخ  ًاران  ُْهلِخُْدی   » درذگب یهلا  دودح  زا  دنک و 
هدیزرو و تیدض  تفلاخم و  وا  عیرشت  تمکح و  اب  هداد و  رییغت 

زا دمحا  ماما  .دریگ  همشچرس  وا  مکح  ربارب  رد  ندوبن  میلـست  دنوادخ و  میـسقت  هب  یتیاضران  زا  دناوت  یم  اهنت  هک  تسا  يراک  نیا 
یـصوا اذاف  هنـس  نیعبـس  ریخلا  لها  لمعب  لمعیل  لجرلا  ّنا  : » دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  لقن  هریرهوبا 

لخ دیف  هلمع  ّرشب  هل  متخیف  هتّیصو  یف  فاح 

هلمع ریخب  هل  متخیف  هتیصو  یف  لدعیف  هنس  نیعبس  رشلا  لها  لمعب  لمعیل  لجرلا  نا  و  رانلا ،

هک اجنآ  ات  ِهّللا  ُدوُدُح  َْکِلت  : » دومرف هک  دیناوخب  ار  هیآ  نیا  دیهاوخ  یم  رگا  دوزفا : تیاور  نیا  زا  سپ  هریرهوبا   (1) «. هنجلا لخدیف 
هب یثیدح  زین  يذمرت  دوواد و  ٌنیهُم .»  ٌباَذَع  دیامرف « : یم 

ص:107

متخ رش  هب  ار  وا  راک  دنوادخ  دزرو و  یم  متس  تیصو  رد  دنک  یم  تیصو  نوچ  اما  دنک  یم  يراکوکین  لاس  داتفه  یـسک  هاگ  - 1
تیـصو رد  دنک  یم  تیـصو  نوچ  یلو  دهد  یم  ماجنا  نادب  راک  لاس  داتفه  یـسک  هاگ  اما  .دـیآ  یم  رد  خزود  هب  يو  دـنک و  یم 

باب ایاصو ، باتک  هجام ، نبا  ننس  ك.ر : .دیآ  یم  رد  تشهب  هب  يو  دنک و  یم  متخ  ریخ  هب  ار  وا  راک  دنوادخ  دزرو و  یم  تلادع 
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هیصولا یف  رارضالا   » هک تسا  هدیسر  سابع  نبا  زا   (1) فوقوم قیرط  هب  حیحـص  ثیدح  نیا  نینچمه  .دنا  هدرک  تیاور  انعم  نیمه 
يارب تیصو  و  هدومرف ، عنم  ثراو  ریغ  يارب  ار  ثاریم  ثلث  زا  شیب  هب  تیصو  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  «. (2) رئابکلا نم 

عونمم دشاب  هک  رادقم  ره  هب  زین  ار  ثراو 

هدرپس وا  هب  ار  شباتک  ریسفت  دنوادخ  هک  تسا  یسک  ربمایپ  .دنشاب و  یـضار  یتیـصو  نینچ  هب  ناثراو  هک  نآ  رگم   (3)، تسا هدرک 
گرم زا  شیپ  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور  يراصنا  دیزوبا  زا  .تسا 

نایم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  وا  گرم  زا  سپ  .تشادن  رگید  یلام  چیه  نیا  زج  درک و  دازآ  ار  شیوخ  هدنب  شش 

نیا .تسناد  تباث  ار  رگید  رفن  راهچ  یگدرب  درک و  دازآ  ار  اهنآ  ياتود  دز و  هعرق  ناگدرب  نآ 

هدمآ نآ  رد  هک  هدروآ  انعم  نیمه  هب  یثیدح  مه  دووادوبا  و  هدرک ، تیاور  زین  دمحا  ار  ثیدح 

یمکح نینچ  گرم  يرامیب  رد  زّجنم  قتع  یتقو  هک  تسا  نشور  . (4)« نیملسملا رباقم  یف  نفدی  مل  نفدی  نا  لبق  هتدهـشول  : » تسا
هب قتع ] رب  تیصو  نامه  ینعی  گرم [  زا  سپ  قتع  دشاب  هتشاد 

يذ لک  یطعادق  هللا  نا  : » دومرف هدیسرهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مه  حیحـص  ثیدح  نیا  .دوب  دهاوخ  رتراوازـس  یمکح  نینچ 
حیحـص ار  نآ  يذـمرت  دـنا ، هدرک  تیاور  دووادوبا  زج  هب  ننـس  ناـبحاص  دـمحا و  ار  ثیدـح  نیا   (5)« ثراول هیـصوالف  هقح  قح 

هدرک عامجا  نآ  ياضتقم  هب  لمع  رب  ناملاع  هک  ارچ  تسا ؛ رتاوتم  نتم  نیا  هک  هدیورگ  رظن  نیدب  مالا  باتک  رد  یعفاش  و  هتـسناد ،
هیصولا زوجتال  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور   (6) عوفرم قیرط  هب  سابع  نبا  زا  زین  ینطقراد  .دنا 

ص:108

هدادن دانسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  نآ  يو  دوش و  لقن  یباحـص  زا  هک  تسا  یثیدح  تنـس  لها  حالطـصا  رد  فوقوم  - 1
.م .عطقنم -  هاوخ  دشاب و  لصتم  یباحص  ات  دنس  هلسلس  هاوخ  دشاب ،

باب 2. ایاصولا ، باتک  يذمرت ، ك.ر : .تسا  هریبک  ناهانگ  زا  تیصو  رد  ندناسر  نایز  - 2
ثراو يارب  تیصو  هعیش  .تسا  فالتخا  ثراو  يارب  تیصو  هراب  رد  اما  تسین ، ذفان  زین  هعیش  هاگدید  زا  ثلث  رب  نوزفا  تیصو  - 3

.م .تسا -  تیصو  نیا  زاوج  مدع  تنس  لها  هماع  دزن  لوبقم  رظن  اما  دناد ، یم  ذفان  زیاج و  تیصو  زاوج  هلدا  قالطا  هب  ار 
.دش یمن  نفد  ناناملسم  ناتسربق  رد  مدوب  هدید  ندش  نفد  زا  شیپ  ار  وا  رگا  - 4

باب ایاصولا ، باتک  يراخب  حیحص  ك.ر : .تسین  یتیـصو  ثراو  يارب  سپ  تسا ؛ هداد  وا  هب  ار  یقح  بحاص  ره  قح  دنوادخ  - 5
.6

هداد تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ریرقت  لعف و  لوق و  زا  معا  يزیچ  نآ  رد  هک  تسا  یتیاور  روهـشم  هاگدید  زا  عوفرم  - 6
مولع یحبـص ، حلاص ، ك.ر : .دـعب  ياهلـسن  زا  هاوخ  دـشاب و  یعبات  هاوخ  دـشاب ، یباحـص  تسا  هداد  تبـسن  هک  یـسک  هاوخ  دوش ،

.م . - 229 ص 226 -  ق ، -. 1397 ه قشمد ، هعماج  هحلطصم ، ثیدحلا و 
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(2) .تسا هتسناد  نسح  ار  ثیدح  نیا  صیخلتلا  رد  ظفاح   (1)« هثرولا ءاشی  نا  الا  ثراول 

ود هدرک و  فالتخا  نآ  تحـص  مدع  تحـص و  رد  ثراو و  يارب  رارقا  رد  یهقف  بهاذم  نایاوشیپ  هک  تسا  ثیداحا  نیا  هب  رظن  اب 
: دنا هدیزگ  رب  ار  رظن 

بهذم نیا  .دور  یم  ماهتا  نامگ  اج  نیا  رد  اریز  تسین ؛ حیحص  ثراو  يارب  رارقا  هک  نیا  یکی 

.تسا یعفاش  میدق  ياوتف  نینچمه  دمحا و  و  هفینحوبا ، کلام ،

.تسا هدیزگرب  ار  نآ  دوخ  حیحص  رد  زین  يراخب  تسا و  یعفاش  دیدج  ياوتف  نیا  تسا  حیحـص  ثراو  يارب  رارقا  هک  نیا  يرگید 
: دیوگ یم  میظعلا  نآرقلا  ریسفت  رد  ریثک  نبا  ظفاح 

يا و هلیح  رارقا  نیا  هاگره  اما  .تسا  يراج  شا  هراب  رد  رظن  فالتخا  نیا  دـشاب  عقاو  قباطم  تسرد و  دوخ  يدوخ  هب  رارقا  هاـگره 
یصوی هیصو  دعب  نم   » هیآ صن  هب  زین  ناهیقف و  عامجا  هب  دشاب  ناثراو  زا  یخرب  مهس  ندرک  رتمک  ای  ندرک  رتدایز  يارب  يا  هلیـسو 

(3) .تسا مارح  راضم » ریغ  نیدوأ  اهب 

، دریگ ماجنا  یلبق  میمصت  نودب  ندناسر  ررض  رگا  مثا ؛»  » و فنج » « ؛ تسا هنوگ  ود  رب  نآرق  ریبعت  رد  ندناسر  نایز  ررـض و  ًالوصا 
ناسرررـض دنک  تیـصو  ثراو  ریغ  يارب  ثلث  زا  شیب  هب  سک  ره  ناس ، نیدـب  مثا .»  » دریذـپ تروص  دـصق  اب  رگا  تسا و  فنج » »

زا رتمک  ای  ثلث  هب  رگا  اما  .دنک  در  ار  وا  تیـصو  دناوت  یم  ثراو  و  دشاب ، هتـشادن  هاوخ  دـشاب و  هتـشاد  يدـصق  نینچ  هاوخ  تسا ،
تسا بجاو  هتشاد ، ناثراو  هب  ندناسر  نایز  دصق  هک  دشابن  نشور  دنک و  تیصو  ثلث 

يارب نارگید  هب  ندناسر  نایز  فده  هب  یصوم »  » دنادب هل » یصوم   » رگا هتبلا  .دوش  ارجا  شتیصو 

هب هک  دنک  فارتعا  مه  یصوم »  » دوخ رگا  و  تسین ، لالح  وا  يارب  لام  نآ  نتفرگ  هدرک  تیصو  وا 

.تسین زیاج  تیصو  يارجا  قیرط  زا  وا ، هب  نداد  يرای  تسا  هدرک  یتیصو  ندز  نایز  فده 

رارق رب  حلص  هل » یصوم   » هثرو و نایم  رگید  یسک  ای  یصوم  هک  نیا  زین  و  فنج ، مثا و  رب  لمتشم  تیصو  ندرک  وغل  دوخ  دنوادخ 
نایم رذـگهر  نیا  زا  اـت   (4) «، ِْهیَلَع َْمِثا  ـالَف  ْمُهَْنَیب  َحَلْـصَاَف  ًاـْمِثا  ْوَأ  ًاـفَنَج  ٍصُوم  ْنِم  َفاـخ  ْنَمَف  تسا « : هدوـمرف  هدرک و  زیاـج  دـنک 

عراش دوصقم  یصوم و  دوصقم 

ص:109

.6 باب ایاصولا ، باتک  يراخب ، حیحص  ك.ر : .دنهاوخب  زین  هثرو  هک  نآ  رگم  تسین  زیاج  ثراو  يارب  تیصو  - 1
.ایاصولا باتک  ج 6 ،  راطوالا ، لین  یناکوش ، ك.ر : - 2

.م ص 219 - . ج2 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  ریثک ، نبا  ك.ر : - 3
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.تسین یهانگ  وا  رب  دزادرپب  حالصا  هب  نانآ  نایم  و  دنک ، هانگ  ای  متس  يا  هدننک  تیصو  هک  دسرتب  سک  ره  : 182 هرقب / - 4
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لالح هب  مارح  لیدـبت  يانعم  هب  هاگچیه  دـیوگ  یم  نخـس  نآ  زا  هیآ  هک  حالـصا  نیا  هک  تسا  نشور  هتبلا  .دوش  داجیا  يراـگزاس 
.تسین

هلیح تمرح  رب  اه  هیآ  یهاوگ 

هتـشاد مّدقم  ثاریم  رب  هچنآ  هک  دنک  یم  تیاکح  نیا  زا  نآ  ریاظن  و  ٍّراضُم » َْریَغ  ٍْنیَدْوَأ  اِهب  یـصُوی  ٍهَّیِـصَو  ِدَْعب  ْنِم   » ترابع فلا - 
هب ندناسر  نایز  نآ  زا  فده  هک  تسا  ییهدب  ای  تیصو  دوش  یم 

تقیقح نیا  .تسا  عورشمان  مارح و  شراک  دشاب  ندناسر  نایز  یهدب  هب  رارقا  ای  تیـصو  زا  صخـش  فده  رگا  هچ  دشابن ؛ ناثراو 
و ٌنیهُم » ٌباذَع  ترابع -  ات  ِهّللا -  ُدوُدُح  َْکِلت   » هیآ هب 

.تسا هدش  تیوقت  دیکأت و  هدیسر  هراب  نیا  رد  هک  یثیداحا  هلیسو  هب  نینچمه 

تقیقح چیه  هک  دنک  رارقا  ثراو  ریغ  ای  ثراو  هب  ییهدب  هب  صخـش  هک  تسا  نآ  هب  یهدب ، قیرط  زا  ناثراو  هب  ندناسر  نایز  دصق 
نآ هب  زین  تیصو  قیرط  زا  ندناسر  نایز  هک  نانوچ  درادن ،

هن شفده  یلو  دنک  تیصو  نآ  زا  رتمک  ثلث و  هب  ای  دنک  تیصو  ثلث  زا  شیب  يرادقم  هب  هک  تسا 

نینچ زین  تسا  زیاج  رهاظب  هک  يراک  بلاق  رد  ثراو  يارب  تیصو  .دشاب  ناثراو  زا  یخرب  مهس  زا  نتـساک  هکلب  دنوادخ ، هب  برقت 
(1) .دراد یمکح 

هک ار  ییاه  هزادنا  دنکـشب و  ار  یهلا  نیناوق  سک  ره  هک  دنک  یم  تلالد  نیا  رب  ٌنیهُم » ٌباذَع  ات  ِهّللا -  ُدوُدُـح  َْکِلت   » ترابع ب - 
هدرک و زواجت  یهلا  دودح  زا  دزاس ، مورحم  ثرا  زا  ار  یـسک  ای  دریگب  يزاب  هب  ندرک  مک  دایز و  اب  تسا  هدـش  نییعت  ناثراو  يارب 

.تسا تخس  یباذع  ار  وا 

: دنک یم  مارح  ار  ریز  هلیح  دنچ  هتفگ  شیپ  ياه  هیآ  عومجم  تفگ  ناوت  یم  دیآ  یم  رب  هیآ  زا  هک  هتکن  ود  نیا  ربانب 

(2) .دنک تیصو  ثراو  يارب  اهنآ  دننامه  ضرق و  هبهو و  عیب  نوچ  نیشیپ  يدقع  هب  نیغورد  يرارقا  بلاق  رد  صخش  هک  نیا  - 1

.دنک تیصو  ثلث  رب  نوزفا  يرادقم  هب  ثراو  ریغ  يارب  بیترت  نیمه  هب  نیغورد  يرارقا  بلاق  رد  صخش  هک  نیا  - 2

هن تیصو  نیا  زا  شفده  اما  دنک ، تیصو  يا  هناگیب  يارب  ثلث  زا  رتمک  ای  ثلث  هب  هک  نیا  - 3

.دشاب ناثراو  ثرا  مهس  زا  نتساک  هکلب  دنوادخ ، هب  برقت 

ص:110
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ذفانو حیحص  هکرت  ثلث  رادقم  ات  دراد و  ار  اهتیصو  رگید  مکح  هعیش  هاگدید  زا  ثراو  يارب  تیصو  میا  هدش  روآدای  مه  رتشیپ  - 1
.م .تسا - 

.م .تسا -  ثراو  يارب  تیصو  تحص  مدع  رب  عرف  يا  هلیح  نینچ  يارب  عوضوم  توبث  - 2

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


رتشیب تسا  هدرک  نییعت  شیارب  دنوادخ  هچنآ  زا  ار  شرتخد  مهس  هلیسو  نیدب  ات  دنک  تیصو  دوخ  رتخد  رسپ  يارب  ًالثم  هک  نیا  - 4
.دزاس

ای دهاکب  ناثراو  ثرا  مهس  زا  هلیسو  نیدب  ات  دنک  رارقا  یبنجا  یثراو  دوجو  هب  هک  نیا   - 5

.دزاس مورحم  ثرا  زا  ار  یخرب 

هلیح تقیقح  رب  ار  مکح  دنوادخ  تسا و  ندیزرو  متس  هانگ و  اهنآ  زا  فده  يربنامرف و  ناشرهاظ  هک  دنتسه  ییاه  هلیح  همه  اهنیا 
هک رگید  يراک  ای  دنک  هلیح  هک  ره  يارب  هدرک و  راب 

.دشاب اه  هنّیب  نیارق و  هب  هتسب  ایند  رد  هچرگ  هدادرارق ، تخس  یباذع  تسا  هلیح  شتقیقح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تفلاخم  زا  یهن   : 8

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  یلاعت  دنوادخ 

(1) «. ًاریصَم تَءاس  مَّنَهَج َو  ِِهلُْصن  ّیلَوَت َو  ام  ِهِّلَُون  َنِینِ�وُْملا  لِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  يدُْهلا َو  َُهل  َنَّیَبَتام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَمَو  »

هیآ ریسفت  زا  يا  هدیکچ 

ییوس رد  صخش  هک  نآ  تسا و  تفلاخم  ینعم  هب  قاقش  هّقاشم و  َلوُسَّرلا ؛» ِِققاُشی  ْنَمَو  » 

تـسود اب  و  تسا ، هدیزگرب  صخـش  هک  ییهارمگ  ندنایامن  تسرد  اب  ینعی  ّّیلَوَتام ؛» ِهِّلَُون   » .دریگ رارق  تسا  يرگید  نآ  هچنآ  زج 
هار زا  اهعنام  نتشادرب  نایم  زا  وا و  يارب  نآ  ندرک  ینتشاد 

تیلو  » زا تسا  ذوخأم  هژاو  نیا  .میرب  تسا  هدیزگرب  دوخ  هچنآ  يوس  هب  ار  وا  نآ ، هب  يو  ندیسر 

[ میروآ رد  خزود  هب  ار  وا  « ] َمَّنَهَج ِِهلُْـصن   » .متـشاد يوس  نالف  هب  دوخ  يور  مشچ و  شوگ و  ینعی  اذک » یهجو  يرـصب و  یعمس و 
هب ار  خزود  شتآ  دنوادخ  ینعی  رانلا » هللا  هالـصا   » و تخورفا ، رب  ار  خزود  شتآ  هلعـش  رفاک  هک  تسانعم  نادب  رانلا » رفاکلا  ِیلَـص  »

.مدرک بابک  ار  دنفسوگ  هک  نآ  ینعم  هب  یمر ،»  » باب زا  هاشلا » تیلص  : » دنیوگ نینچمه  .درک  شتآ  نیا  مزیه  ار  وا  دناشچ و  وا 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسار  ندش  نشور  زا  سپ  سک  ره  هک  تسا  نآ  هیآ  زا  شخب  نیا  دارم 

نان�وم هدناوخ و  نادب  ار  مدرم  وا  هک  یقح  هار  زا  تسا  قح  نید  هدروآ  وا  هچنآ  هک  نیا  شتوعد و 

ص:111

ار وا  دـنک  يوریپ  نان�وم  هویـش  زج  يا  هویـشزا  دزرو و  تفلاخم  ربمایپ  اب  تیادـه  هار  ندـش  راکـشآ  زا  سپ  هک  ره  : 115 ءاسن / - 1
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.تسا یتشونرس  دب  هک  مینکفا  یم  منهج  هب  مینادرگ و  یم  ددنسپ  یم  دوخ  هک  يوس  نادب 
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هدیزگرب هک  ار  یهارمگ  نآ  هار  دیارآ و  یم  شیارب  ار  وا  تسیاشان  ياهراک  دـنوادخ  دریگ ، هلـصاف  دـنا  هتفر  شیپ  نآ  رد  صلخم 
هانگ و نیا  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک و  تاقالم  ار  يادـخ  نارگ  يراب  نیگنـس و  یناهانگ  اب  يو  هجیتن  رد  اـت  دـنک  یم  راومه  وا  يارب 

نانوچ دنکفا و  رد  خزود  شتآ  هب  يراکهانگ 

.تسا هتشادن  ییانشآ  شدننامه  اب  هک  دناشچب  وا  هب  ار  رادیاپ  یتشحو  باذع و 

دناوت یم  مه  دوش و  هداهن  رانک  وا  تعیرش  تنـس و  دریگ و  تروص  راکـشآ  حیرـص و  دناوت  یم  مه  ربمایپ  اب  تفلاخم  هک  اجنآ  زا 
دنا هدرک  عامجا  نآ  رب  تما  هچنآ  دشاب و  یحیولت  ینمض و 

رد دوخ  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  تسا -  هدـش  فطع  َلوُسَّرلا » ِِققّوِاُشی   » ترابع رب  َنینِ�وُملا » ِلیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو   » تراـبع دوش ، هتـشاذگاو 
: دیوگ یم  هیآ  لیذ 

دوش و یم  تفلاخم  عراش  صن  اب  هاگ  هک  توافت  نیا  اب  هتبلا  .تسا  نیتسخن  تفـص  اب  مزالم  تفـص  نیا  نین�وملا .» لیبس  ریغ  عبتیو  »
قافتا نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  هچنآ  اب  هاگ 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تشادگرزب  تما و  نیا  تشادیمارگ  يور  زا  هک  ارچ  تسا ؛ هدش  مّلـسم  نآ  هراب  رد  ناشعامجا  دـنا و  هدرک 
زا یخرب  تسا و  هدـمآ  يرایـسب  حیحـص  ثیداحا  هراب  نیا  رد  هدـش و  نیمـضت  نانآ  عاـمتجا  ضرف  رب  هاـنگ  زا  تما  تمـصع  هلآ ،

(1) .دنا هدرک  اعدا  ار  ثیداحا  نیا  يونعم  رتاوت  زین  ناملاع 

هلیح تمرح  رب  هیآ  یهاوگ 

: دیآ یم  تسد  هب  ریز  تاکن  زا  یهاوگ  نیا 

ای هدرکن و  عیرشت  فده  نآ  يارب  ار  ببس  نآ  عراش  هک  دسر  دوخ  فده  هب  یببس  کمک  اب  تسا  هتـساوخ  زرو  هلیح  نوچ  فلا - 
نیا زا  .تسا  هدرک  دصق  یلـصا  تروص  هب  ار  نآ  وا  یلو  هدرک  عیرـشت  ینمـض  یعبت و  تروص  هب  یفدـه  نینچ  يارب  ار  ببـس  نآ 
يارب و  هدومیپ ، عراش  قیرط  زج  يا  هقیرط  هتفرگ و  شیپ  رد  عرـش  هار  زج  یهار  یـصخش  هدـسفم  عفد  اـی  تعفنم  بلج  يارب  يور 

.تسا عرش  مکح  عرش و  اب  راکشآ  تفلاخم  کی  عراش ، قیرط  زج  یقیرط  ندومیپ  یصخش ، هدسفم  عفد  ای  تعفنم  بلج 

یم ناـمگ  هک  دروآ  یم  يور  يراـک  نینچ  هب  نآ  يارب  هکلب  دزاـی ، یمن  تسد  شیوخ  هلیح  هب  لـیلد  یب  هدوهیب و  زرو  هلیح  ب - 
نآ وا  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  حبق  هدسفم و  و  هدراذگاو ، ار  نآ  عراش  هتـساوخ و  وا  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  نسُح  تحلـصم و  درب 

ار نآ  عراش  هتشاذگاو و  ار 

ص:112

ص 393. ج2 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  ریثک ، نبا  ك.ر : - 1
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هتسناد هدیدنـسپ  عراش  ار  هچنآ  زرو  هلیح  هک  تسا  نیا  زا  رت  تخـس  رتراکـشآ و  یتفلاخم  هچ  دیـسرپ : دیاب  نونکا  .تسا  هتـساوخ 
؟ درمش هدیدنسپ  هدید  دنسپان  عراش  ار  هچنآ  دنیبب و  دنسپان 

هک هتخاس  رگید  ییاهزیچ  هب  ندیسر  يارب  يا » هلیسو  ، » هدش هدادرارق  دوصقم »  » عرـش رد  هک  ار  یعرـش  تاعوضوم  زرو  هلیح  ج - 
ضحم تادابع  رد  ینـشورب  ار  تفلاخم  نیا  .تسا  هدرکن  عیرـشت  ییاهزیچ  ناـنچ  هب  ندیـسر  يارب  ار  اـهعوضوم  نآ  ًاـساسا  عراـش 

ار تدابع  صخـش  اجنیا  رد  .دشاب  ایر  هنومن ، يارب  اهنآ ، زا  صخـش  فدـه  هک  اج  نآ  دـید ، ناوت  یم  جـح  هزور و  زامن و  دـننامه 
هب لتق  تازاجم  دننامه  تدابع -  كرت  ياهتازاجم  زا  نتخیرگ  يارب  يا  هلیسو  ای  ایند و  ییاراد  وربآ و  هب  ندیسر  يارب  يزیواتـسد 

رگید هب  .تسا  هدادرارق  زامن -  كرت  رفیک 

يارب ییاـه  هلیـسو  ار  اـهنآ  زرو  هلیح  هتـسناد و  دـنوش  یم  هتـساوخ  دوخ  يدوخ  هب  هک  ییاـهدوصقم  ار  اـهتدابع  نیا  عراـش  نخس ،
فده عراش  رظن  رد  هچنآ  ناس ، نیدب  و  هدرمش ، دوخ  ياهفده 

(1) .تسا راکشآ  یتفلاخم  نیا  و  هدش ، هلیسو  يو  رظن  رد  هدوب  دوصقم  و 

(2) .دنتسه مزالتم  ای  مه  هب  کیدزن  دوش ، لمأت  اهنآ  رد  هک  یتروص  رد  هتفگ ، شیپ  هجو  هس  نیا  هتبلا 

رارض دجسم  ناتساد   : 9

َّالإ َانْدَرَأ  ْنإ  َّنُِفلْحََیل  ُْلبَق َو  ْنِم  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َبَراَح  ْنَِمل  ًاداَصْرإ  َنِینِم�وُْملا َو  َْنَیب  ًاـقیِْرفَت  ًارفُک َو  ًاراَرِـض َو  ًادِجْـسَم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلاَو  »
َنوُّبُِحی ٌلاَجِر  ِهِیف  ِهِیف ، َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يَْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل  ًاَدبَأ ، ِهِیف  ْمُقَت  َال  َنُوبِذاََکل * ْمُهَّنإ  ُدَهْشَی  ُهّللا  َو  یَنْسُْحلا ،

ٍراَه ٍفُرُج  اَفَـش  یَلَع  ُهَن  َاْیُنب  َسَّسَأ  ْنَم  مَأ  ٌْریَخ  ٍناَوْضر  ِهّللا و  َنِم  يَْوقَت  یَلَع  ُهَن  َایُنب  َسَّسَأ  ْنمَفَأ  َنیِرهَّطُْملا * ُّبُِحی  ُهَّللاَو  اوُرَّهَطَتَی ، ْنَأ 
ٌمِیلَع هّللاَو  ْمُهبُُوُلق ، َعَّطَقَت  ْنَأ  َّالإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًهَبیِر  اْوََنب  يِذَّلا  ُمُُهناَْیُنب  ُلاَزَی  ال  َنیِِملاَّظلا *  مْوَقلا  يِدـْهَی  ُهّللا َال  َو  َمَّنَهَج ، ِراَن  یف  ِِهب  َراـْهناَف 

(3) «. ٌمیکَح

ص:113

ص 334 و 335. ج 2 ، تاقفاوملا ، میهاربا ، هللادبعوبا  یبطاش ، ك.ر : - 1
يارب .تسا  هدروآ  اـجنیا  رد  يو  هک  دوش  یم  نکمم  ییاهریـسفت  اـه و  هیجوت  ناـمه  اـب  هدـنراگن  دوصقم  رب  نآ  تلـالد  هتبلا  و  - 2

درک و جارختـسا  یلک  ییاهناونع  هنوگ  نیا  تفر و  شیپ  هزادـنا  نیا  ات  هیآ  کـی  زا  تشادرب  رد  ناوت  یم  اـیآ  تسین  نشور  مجرتم 
.م تخادرپ - ؟ اهقادصم  رب  اهنآ  قابطنا  هب  هاگنآ 

اجنآ دنزیگنارب و  هقرفت  رفک و  ناشنایم  دنناسر ، نایز  نان�وم  هب  ات  دنتخاس  يدجـسم  هک  دنتـسه  مه  یهورگ  : 110  - 107 هبوت / - 3
اما .میا  هتـساوخن  ییوکن  زج  هک  دـنروخ  یم  دـنگوس  .دـشاب  هاگنیمک  دـندیگنج  وا  لوسر  ادـخ و  اب  شیپ  نیا  زا  هک  یناـسک  يارب 

هداهن داینب  اوقت  رب  زاغآ  زور  زا  هک  يدجـسم  .تسیام  دجـسم  نآ  رد  زگره  .دنیوگغورد  دوخ ، نانآ  هک  دهد  یم  یهاوگ  دنوادخ 
تـسود ار  ناکاپ  دنوادخ  دنـشاب و  كاپ  دنراد  تسود  هک  دنتـسه  ینادرم  دجـسم  نآ  رد  .یتسیاب  نآ  رد  هک  تسا  رتاوازـس  هدـش 

یهاگترپ هبل  رب  ار  دوخ  يانب  هک  نآ  ای  تسا  رتراوازس  هداهن  داینب  ادخ  يدونشخ  یـسرت و  ادخ  رب  ار  شیوخ  يانب  هک  نآ  ایآ  .دراد 
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لد هیام  هرامه  دـنا  هدرک  اپ  رب  هک  انب  نیا  .دـنک  یمن  تیادـه  ار  نارگمتـس  دـنوادخ  تسا ؟ هداتفا  رد  منهج  هب  نادـب  هداهن و  داـینب 
.تسا میکح  هاگآ و  دنوادخ  .دلسگب  مه  زا  ناشیاهلد  دنبدنب  ات  دوب  دهاوخ  نانآ  ینارگن 
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اه هیآ  لوزن  نأش 

هب سوا  زا  يدرم  هنیدم ، هب  ربمایپ  ندمآ  زا  شیپ  نارود  رد  دنا : هتفگ  اه  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد 

هدمآ و رد  تیحیـسم  نییآ  هب  مالـسا  زا  شیپ  نارود  رد  وا  .دوب  تیلهاج  رد  نانآ  ياوشیپ  بهار  رماعوبا  یفیـص ، ورمع  نبدبع  مان 
هبتر دوخ  نادناخ  نایم  رد  وا  .دـندناوخ  یم  بهار  ار  وا  زین  يور  نیمه  زا  دوب و  هدرک  نت  رب  هدـنژ  هدـناوخ و  ار  باتک  لها  شناد 
یلـص ربمایپ  نوچ  .تشاد  ار  رهـش -  نآ  نامدرم  تسایر  دزمان  هنیدم و  گرزب  نامه  ینعی  لولـس -  نب  یبا  نب  هللادبع  زا  سپ  مود 

هب هلآ  هیلع و  هللا 

نآ زا  ار  رترب  تیعقوم  مالـسا  دـندمآ و  درگ  وا  نوـماریپ  جرزخ -  سوا و  ناناملـسم  هلمج  زا  و  ناناملـسم -  درک و  ترجه  هنیدـم 
رماعوبا داد ، يزوریپ  ردب  دربن  رد  ار  ناناملسم  دنوادخ  درک و  دوخ 

یبا نب  هللادبع  اما   ) .تساخرب مالسا  اب  ادیپ  ینمشد  هب  تخاس و  راکشآ  ار  شیوخ  لطاب  نوعلم 

دنوادـخ هب  ار  رماعوبا  ادـخ  لوسر  دـمآ .) رد  مالـسا  هب  تشاد  رارـصا  دوخ  قافن  رب  نانچمه  هک  یلاح  رد  يدـنیاشوخان و  يور  زا 
نیا تفگ : وا  .دناوخ  وا  رب  نآرق  زا  يا  هراپ  درک و  توعد 

نییآ نیا  رب  وت  دومرف : .منییآ  نیا  رب  نم  تفگ : .ما  هدروآ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نید  فینح ، نییآ  دومرف : يا ؟ هدروآ  هک  تسیچ 
هکلب ما ، هدرکن  نینچ  دومرف : ربمایپ  .تسین  نآ  زا  هک  يا  هدروآ  رد  فینح  نییآ  هب  يزیچ  وت  اـما  منییآ ، نیا  رب  ارچ ، تفگ : .یتسین 

.ما هدروآ  ششخرد  رپ  كاپ و  ار  فینح  نییآ 

: دومرف  (1) .دناریمب ییاهنت  تبرغ و  رد  ار  وا  دنوادخ  دیوگب  غورد  هک  ام  زا  مادک  ره  تفگ : رماعوبا 

هب قساف  نآ  هک  ینانخس  زا  یکی  .دییوگب  قساف  .دییوگن  بهار  ار  وا  دومرف : نینچمه  وا  .دشاب 

يور نیمه  زا  وا  .مگنج  یم  وت  اب  اهنآ  رانک  رد  هک  نیا  رگم  دـنگنجب  وت  اـب  هک  مباـی  یمن  ار  یهورگ  چـیه  تسا : نیا  هتفگ  ربماـیپ 
نوریب دوخ  موق  نایم  زا  رفک  رب  يراشفاپ  اب  رگید  نت  دنچ  اب  هارمه 

هب درک و  قیوشت  تخیگنارب و  ادخ  لوسر  اب  گنج  يارب  ار  هکم  رافک  تخیرگ و  هکم  هب  هدمآ 

ص:114

ماش هب  دوش  یم  ریگاج  همه  مالـسا  دید  هک  یماگنه  تفر و  هکم  هب  هنیدم  زا  يو  تفای  ققحت  وا  دوخ  هراب  رد  نیرفن  نیا  ًاقافتا  - 1
.درم نیرسنق  رد  تبرغ  ییاهنت و  رد  تفر و 
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ناس نیدب  .دنوش  هارمه  وا  اب  دنرب و  نامرف  وا  زا  دننیبب  ار  وا  يو  نادناخ  رگا  هک  داد  هدعو  نانآ 

یسک نیتسخن  وا  .دندمآ  دحا  راکیپ  هب  هدمآ  درگ  برع  ریاشع  نایم  رد  دوخ  ناتسدمه  اب  شیرق 

يا قساف ، يا  دنتفگ : ار  وا  نانآ  .داد  ییانـشآ  دز و  گناب  ار  شیوخ  موق  هدـمآ و  هاگدروآ  هب  درک و  دروخرب  ناناملـسم  اب  هک  دوب 
هک یلاح  رد  تشگرب ، نمشد  يودرا  هب  وا  .دنداد و  مانشد  دنتفگ و  ازسان  ار  وا  هاگنآ  دهدن و  یـشوخ  ار  وت  دنوادخ  ادخ ، نمـشد 
ات دـنک  ییاهلادوگ  هاپـس  ود  فص  ناـیم  رد  قساـف  نیمه  .دـنا  هدـش  رـش  راـتفرگ  مموق  نم  زا  سپ  دـنگوس  دـنوادخ  هب  تفگ : یم 

ترضح نآ  تسد  ههجو -  هللا  مرک  یلع -  داتفا و  اهنآ  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دزاس  راتفرگ  اهنآ  رد  ار  ناناملـسم 
يراـی ناناملـسم  دـض  رب  مور  هاـشداپ  لـقره  زا  تخیرگ و  ماـش  هب  يو  دندیـسر  يزورپـپ  هب  ناناملـسم  هـک  نآ  زا  سپ  .تـفرگ  ار 

اجنآ زین  وا  درک و  راودیما  داد و  هدعو  ار  وا  زین  لقره  .تساوخ 

ماش هب  يو  دروخ  تسکـش  نزاوه  دربن  نآ  رد  نوچ  داد و  همادا  ربمایپ  اب  گنج  هب  نینح  راکیپ  اـت  يو  تسا  هدـش  هتفگ  و  .دـنام - 
هک درک  ناشراوادیما  داد و  هدـعو  نانآ  هب  تشون و  همان  شیوخ  نادـناخ  نالدود  ناقفانم و  زا  یهورگ  يارب  اجنآ  زا  و  تخیرگ - 

اب گنج  يارب  یهاپس  اب  يدوزب 

نانآ هب  نینچمه  وا  .تشاد  دهاوخ  زاب  شراک  زا  ار  وا  دش و  دهاوخ  زوریپ  وا  رب  درک ، دهاوخ  يورهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
دناوتب اجنآ  نیا  رب  نوزفا  دـنوش و  دراو  نانآ  رب  اجنآ  رد  اه  هماـن  ندـناسر  يارب  يو  ناگداتـسرف  اـت  دـنزاسب  یهاـگیاپ  داد  روتـسد 

زاغآ ابق  دجـسم  ترواجم  رد  ار  يدجـسم  نتخاس  نانآ  ناس  نیدـب  .دـشاب  وا  هاگنیمک  دـیآ  یم  نانآ  ناـیم  هب  دوخ  يو  هک  یناـمز 
نیا دوش  كوبت  هناور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نآ  زا  شیپ  دندرک و  راوتـسا  ار  شیانب  دنتخاس و  ار  دجـسم  نیا  نانآ  .دندرک 

رب شندرازگزامن  اب  ات  درازگ  زامن  ناشدجـسم  رد  دیایب و  نانآ  نایم  هب  دنتـساوخ  وا  زا  دندمآ و  ربمایپ  دزن  دندرب و  نایاپ  هب  ار  راک 
نادناخ نافیعض  يارب  ار  دجسم  هک  دنتفگ  دیسرپ ، ناشیا  زا  دجسم  نآ  نتخاس  تلع  هراب  رد  ربمایپ  .دننک  لالدتـسا  وا  دییأت  رارقا و 
دنوادخ هک  نآ  اب  دندرک ، دای  دنگوس  يوعد  نیا  رب  نانآ  .دنا  هتخاس  کیرات  ياهبش  یناتسمز و  ياهبش  رد  نادنمزاین  يارب  دوخ و 

درازگب زامن  دجسم  نآ  رد  هک  نیا  زا  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  .دنتفگ  یم  غورد  هک  دهد  یم  یهاوگ 

تشگزاب هار  رد  ربمایپ  نوچ  .میدرگ  زاب  هک  یتقو  دنوادخ ، تساوخ  هب  دومرف : وا  تشاد و  هگن 

رارض دجسم  تیاکح  دش و  لزان  وا  رب  لیربج  تشاد  هلصاف  نآ  زا  رتمک  ای  زور  کی  اجنآ  اب  دوب و 

نایم ندنکفا  هقرفت  رفک و  دجسم  نآ  ناگدنزاس  هزیگنا  هک  داد  ربخ  وا  هب  ار  تقیقح  نیا  زین  و 

هدیدرگ راوتسا  اوقت  ناینب  رب  زور  نیتسخن  زا  هک  ابق -  دجسم  ینعی  ناشدوخ  دجسم  رد  ناناملسم 

.دننز شتآ  دننک و  ناریو  شلها  رس  رب  ار  دجسم  نآ  ات  داتسرف  ار  یناسک  ربمایپ  سپ  .تسا  هدوب  - 

بابسا هرابرد  نیعبات ) هباحص و   ) فلس زا  هدیسر  ياهتیاور  هک  تسا  يزیچ  هصالخ  نیا 
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گنهآ ناقفانم  هدش و  ناینب  اوقت  رب  زور  نیتسخن  زا  هک  يدجسم  زا  دوصقم  اهتیاور  نیا  ساسارب  .دیوگ  یم  نخس  نآ  زا  هیآ  لوزن 
.تسابق دجسم  دننکارپب  نآ  زا  ار  مدرم  دنتشاد  نآ 

تیاور رد  هلمج  زا  .دراد  رارق  هنیدـم  لد  رد  هک  تسا  یبـنلا  دجـسم  دجـسم  نآ  زا  دوـصقم  هدـش  هـتفگ  رگید  ییاـهتیاور  رد  هـتبلا 
هک تسا  هدمآ  يردخ  دیعسوبا  زا  لقن  هب  يذمرت  یئاسن و  دمحا ،

: تفگ يرگید  و  تسابق ؛ دجـسم  نآ  تفگ : یکی  دندرک ؛ فالتخا  هدـش  ناینب  اوقت  رب  زور  نیتسخن  زا  هک  يدجـسم  هرابرد  نت  ود 
نینچمه .تسا  حیحـص  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  يذـمرت  .تسا  نم  دجـسم  نیمه  نآ  دومرف : ربماـیپ  سپ  .تسادـخ  لوسر  دجـسم 

وا زا  مدروخرب و  دیعس  یبا  نب  نمحرلادبع  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  نمحرلادبع  نب  هملسوبا  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  يزور  تفگ : مردپ  تفگ : يدینـش ؟ هچ  تردپ  زا  هدش  ناینب  اوقت  رب  هک  يدجـسم  هرابرد  مدیـسرپ :
مردپ تسا ؟ مادک  هدش  ناینب  اوقت  رب  هک  يدجـسم  نآ  ادـخ ، لوسر  يا  متفگ : مدـش و  دراو  دوب  نارـسمه  زا  یکی  هناخرد  هک  هلآ 

هملسوبا  ] .هنیدم دجسم  تسا ، دجسم  نیمه  نآ  دومرف : دیبوک و  نیمز  رب  تشادرب و  گیر  یتشمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ :
رد يوون  .مدینش  نینچ  تردپ  زا  زین  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ  متفگ : دیعـس ] یبا  نب  نمحرلادبع   ] وا هب  نم  تفگ : نمحرلادبع ] نب 

يدجسم نامه  ربمایپ  دجسم  هک  نیا  رب  تسا  صن  نیا  دیوگ  یم  ملسم  حیحص  حرش 

دنیوگ یم  هک  نارسفم  زا  یخرب  نخـس  نیا  رب  تسا  يّدر  زین  و  تسا ، هدش  دای  نآ  زا  نآرق  رد  هدش و  هداهن  ناینب  اوقت  رب  هک  تسا 
نیا ندرک  رتنـشور  هچ  ره  يارب  دوخ  دـیبوک  نیمز  رب  تفرگ و  رب  گـیر  یتـشم  ترـضح  نآ  هک  مه  نیا  .تساـبق  دجـسم  دوصقم 

(1) .تسا یبنلا  دجسم  دجسم  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  تقیقح 

هدیزگرب ار  نآ  دوخ  نآرقلا  ماکحا  رد  یبرع  نبا  دوخ و  ریـسفت  رد  ریرج  نبا  هدـش و  لقن  فلخ  فلـس و  زا  یهورگ  زا  رظن  نیمه 
.تسا

: تسا هتفگ  يو  .دنک  داجیا  يراگزاس  هیآ  ریسفت  رد  هاگدید  ود  نیا  نایم  هدیشوک  یلیهس 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  مه  نیا  زار  .دنا  هدش  داهن  ناینب  اوقت  رب  زور  نیتسخن  زا  اهنآ  يود  ره  اریز  تسا ؛ دوصقم  دجـسم  ود  ره 
ابق دجـسم  هب  اهنت  ناونع  نآ  هک  تسا  رگـشسرپ  مهوت  نیا  عفد  يارب  هدومرف  خـساپ  تسا  ثیدـح  رد  هک  نانوچ  ار  شـسرپ  نآ  هلآ 

.دهد یم  هجوت  يرگید  نآ  رب  یبنلا  دجسم  يرترب  هب  نیا ، رب  نوزفا  دراد و  صاصتخا 

ثیدح رهاظ  دیوگ ، یم  یسولآ  هک  ناس  نآ  هچ ، تسین ؛ هدیشوپ  عمج  نیا  ندوب  دیعب  هتبلا ،
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.دراد هلصاف  هیجوت  نیا  اب  اهگنسرف  يردخ  دیعسوبا  زا  دمحا  و  یئاسن ، يذمرت ،

اه هیآ  ریسفت 

دجسم ای  ابق  دجسم  لها  ات  دنتخاس  يدجـسم  هک  دنا  نت  هدزاود  نآ  ناقفانم  ياههورگ  زا  یکی  ًاراَرِـض ؛» ًادِجْـسَم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلاَو  » 
دشاب وا  يارب  یهاگیاپ  ات  دنتخاس  قساف  رماعوبا  نامرف  هب  ار  دجـسم  نیا  نانآ  هک  ارچ  دنزرو ؛ رفک  و  ًاْرفُک » َو   » دنناسر نایز  ار  یبنلا 

هللا یلص  ربمایپ  اب  ددرگ و  زاب  رصیق  يوس  زا  ینایهاپس  اب  ات  دوب  هتفر  مه  دوخ  وا  .دننک  رادید  ناقفانم  اب  شناگ  هداتـسرف  اجنآ  رد  و 
تسا نینچ  هیوقت »  » هژاو ینعی  فاضم  نآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  مالک  يانعم  هدش و  فذح  یفاضم  ترابع ، نیا  رد  .دگنجب  هلآ  هیلع و 

ناهنپ لد  رد  هک  دننک  تیوقت  ار  یقافن  رفک و  هویش  نیا  اب  دنتساوخ  هک 

ندراذگ ناینب  اب  سپس  دنتشاد و  لد  رد  رفک  دجسم  نیا  نتخاس  زا  شیپ  نانآ  هچ ، دنتشاد ؛ یم 

؛ دننک هقرفت  راتفرگ  ار  ناناملـسم  رذگهر  نیا  زا  دنتـساوخ  زین  و  َنِینِم�وُْملا ؛» َْنَیب  ًاقیِْرفَت  ًارفُک َو  َو   » .دـندوزفا شیوخ  رفک  رب  دجـسم 
دجسم ای  ابق  دجسم  دجسم -  کی  رد  همه  نیا  زا  شیپ  نانآ  هچ ،

رد ناناملـسم  زا  یخرب  ندرازگ  زامن  اب  دـندوب  نآ  یپ  رد  ناـقفانم  .دـش  یم  رپ  ناـنآ  عاـمتجا  زا  دجـسم  درازگ و  یم  زاـمن  یبنلا - 
نیا .دیآ  دیدپ  رظن  فالتخا  دور و  هقرفت  يوس  هب  عمج  نیا  رارض  دجسم 

زامن عیرشت  لعج و  نیداینب  هزیگنا  رتگرزب و  فده  هک  دراد  تلالد  زین  نیا  رب  يا  هنوگ  هب  هیآ 

سنا و ناشنایم  نانآ  شزیمآ  اب  ناس  نیدـب  ات  تسا  تدابع  روحم  رب  اهنآ  ندروآ  درگ  تعاط و  رب  نان�وم  ياهلد  نداد  وخ  تعامج 
کلام هدومرف ، دوخ  نآرقلا  ماکحا  رد  یبرع  نبا  هک  ناس  نآ  ساسا  نیمه  رب  .دور  نایم  زا  اه  هنیک  همه  ینیشنمه  اب  دتفا و  ییانشآ 

؛ ماما ود  تماما  هب  هاوخ  دشاب و  ماما  کی  تماما  هب  هاوخ  دوش ، یمن  اپ  رب  دجسم  کی  رد  تعامج  ود  هک  تسا  هداد  اوتف 

َو .دماجنا «  یم  رگیدکی  زا  ناناملسم  ییادج  يرود و  اه و  هدارا  یگدنکارپ  هب  دوخ  نیا  هک  ارچ 

: دوـش یم  هتفگ  .تسا  ندیـشک  راـظتنا  يزیچ و  رب  نتـشاد  مشچ  ینعم  هـب  داـصرا  لـْبَق ؛» ْنـِم  َُهلوُـسَر  َهـّللا َو  َبَراَـح  ْنَِـمل  ًاداَـصْرإ 
رماعوبا يارب  ار  دجـسم  نیا  ناقفانم  مدرک و  هدامآ  نآ  راظتنا  هب  رگید و  يزیچ  يارب  ار  يزیچ  هک  نآ  ینعی  اذـکل » اذـک  تدـصرا  »

ربارب دحا  دربن  رد  هک  قساف 

.دندوب هدرک  هدامآ  دیروش  وا  دض  رب  نیا  زا  رتشیپ  دیگنجهلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ندرک رتناسآ  زج  يزیچ  نآ  نتخاس  زا  اـم  هک  دـننک  یم  داـی  دـنگوس  دجـسم  نیا  ناگدـنزاس  یَنْـسُْحلا ؛» ـَّالإ  اـنْدَرَأ  ْنإ  َّنُِفلْحََیل  َو  » 
هب هک  یناسک  نارامیب و  نافیعض و  رب  شیاشگ  ناناملسم و  رب  اهراک 

دنناوتان ابق  دجسم  ای  یبنلا  دجسم  هب  نتفر  زا  نآ  دننامه  بش و  یکیرات  امرگ و  امرس و  ببس 
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.میا هداد  ماجنا  هک  تسا  یکین  راک  نامه  نیا  و  میا ، هتساوخن 
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هب ار  دجـسم  نآ  دنیوگ و  یم  غورد  شیوخ  دنگوس  نیا  رد  نانآ  هک  دـهد  یم  یهاوگ  دـنوادخ  و  َنُوبِذاََکل ؛» ْمُهَّنإ  ُدَهْـشَی  ُهّللا  َو  » 
.تسا هدومرف  اه  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  دنا  هتخاس  ییاه  هزیگنا  نامه 

ربانب .رازگم  زامن  دجـسم  نیا  رد  زگره  دنراد -  وا  مکح  نوچ  یمکح  مه  ناناملـسم  هتبلا  و  دـمحم -  يا  ینعی  ًادـَبَأ ؛» ِهِیف  ْمُقَت  َال  » 
دوش ریسفت  نینچ  هیآ  دشاب و  یقیقح  يانعم  نامه  رب  مایق  هک  تسا  نکمم  زین  نیا  .تسا  زامن  زا  هیانک  هیآ  رد  مایق  هژاو  ریسفت ، نیا 

يارب دجسم  نیا  رد  زگره  هک 

یفن قایـس  رد  هک  اجنآ  زا  اما  دنک ، یمن  مومع  هدافا  عضو  ظاحل  هب  تسا و  مهبم  نامز  فرظ  هیآ  نیا  رد  ًادـبا »  » .تسیام اپ  هب  زامن 
.دناسر یم  ار  ینامز  مومع  تسا  هتفرگ  رارق 

ناینب اوقت  ساسارب  هک  دجـسم  نآ  رد  اوُرَّهَطَتَی ؛» ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاَـجِر  ِهِیف  ِهِیف ، َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  لَّوَأ  ْنِم  يَْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل  »
يرهاظ ياهیکاپ  ان  همه  زا  دنراد  تسود  هک  دنتسه  ینادرم  هدش 

.دراد تسود  ار  نایوج  یکاپ  دنوادخ  و  َنیرِّهَّطُْملا ؛» ُّبُِحی  ُهّللاَو   » دنوش كاپ  ینطاب  و 

یگژیو ود  هب  ابق  دجسم  ای  یبنلا  دجـسم  هدش و  هتخاس  تسردان  هزیگنا  راهچ  هب  رارـض  دجـسم  تشاد  نایب  هک  نآ  زا  سپ  دنوادخ 
نایب هب  دوش  هدرازگ  زامن  نآ  رد  هک  تسا  رتراوازس 

اَفَـش یَلَع  ُهَن  َاْیُنب  َسَّسَأ  ْنَم  مَأ  ٌْریَخ  ٍناَوْضر  ِهّللا و  َنِم  يَْوقَت  یَلَع  ُهَنَاـیُنب  َسَّسَأ  ْنمَفَأ  : » هدومرف هتخادرپ و  هورگ  ود  نیا  ناـیم  تواـفت 
ساسا نیمه  رب  .تسا  یفن  يانعم  رد  يراـکنا و  یماهفتـسا  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  یماهفتـسا  َمَّنَهَج .» ِراـَن  یف  ِِهب  َرَاـْهناَف  ٍراَـه  ٍفُرُج 

دجسم هک  نانآ  تسا : نیا  هیآ  يانعم 

يارب ار  دوخ  دجـسم  هک  نانآ  اب  نان�وم  نامه  ینعی  دـنهن ؛ ناـینب  وا  يدونـشخ  يارب  زین  دـنوادخ و  زا  اورپ  اوقت و  هیاـپ  رب  ار  شیوخ 
داجیا نان�وم و  نایم  ندنکفا  هقرفت  رفک ، تیوقت  ندناسر ، نایز 

ینعی دجسم  نتخاس  زا  ناقفانم  هزیگنا  هیآ  نیا  رد  .دنتـسین  ربارب  ناقفانم ، نامه  ینعی  دننک ، اپ  رب  ربمایپ  ادخ و  نانمـشد  يارب  هاگیاپ 
هب یشاپ  ورف  تعرس  یتابث و  مک  رد  هورگ  نیا  قافن  رفک و  نامه 

ورف هناتسآ  رد  يور  نیمه  زا  و  هدرب ، نییاپ  هب  هدرک و  یهت  ار  نآ  ریز  لیس  هک  هدش  هیبشت  يا  هّرد  هرانک  هب  ینعی  ٍراه » ٍفُرُج  افَـش  »
.تسا نتخیر 

نانآ اریز  دـهد ؛ یمن  قیفوت  دراد  رب  رد  ار  ناشیا  يراگتـسر  ییاهر و  هچنآ  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  َنیِِملاَّظلا ؛» مْوَقلا  يِدـْهَی  َـال  ُهّللا  «َو 
.دنا هتشاد  مدقم  نامیا  رب  ار  قافن  هدیزگرب و  تیاده  رب  ار  یهارمگ  يروک و  دوخ 

یلـص ربمایپ  توبن  رد  ناقفانم  .تسا  دـیدرت  کش و  يانعم  هب  و  بیر »  » زا مسا  هبیر » « ؛» ْمِِهبُوُلق ِیف  ًهبیِر  اْوََنب  يِذَّلا  ُمُُهناَْـیُنب  ُلاَزَی  ـال  »
نامرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  .دوب  هتشاداو  رارض  دجسم  نتخاس  هب  ار  نانآ  زین  نیمه  دنتـشاد و  دیدرت  هلآ  هیلع و  هللا 
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هب دمآ و  نیگنس  نانآ  رب  راک  نیا  داد ، ار  نآ  يدوبان 
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دوش یم  نیا  هیآ  يانعم  ناس  نیدب  .دندش  رتراوتسا  مالسا  اب  ینمـشد  قافن و  رد  دوخ  میمـصت  رب  يور  نیمه  زا  دروآ و  ناشمـشخ 
تلاح چیه  رد  ای  هظحل و  چیه  رد  و  دـش ، ربمایپ  توبن  رد  نانآ  دـیدرت  ینوزفا  ببـس  هتـسویپ  دـنتخاس ، هچنآ  نتخوس  يدوبان و  هک 

نانآ ياهلد  زا  نآ  ناشن 

تسا یتروص  نینچ  رد  اهنت  .دوش  هراپ  گرم  هب  ناشیاهلد  هک  نیا  رگم  ْمُهبُُوُلق ؛» َعَّطَقَت  ْنَأ   » .لاح ای  تقو  زا  يانثتسا  ّالا »  » .دور یمن 
، ریبعت نیا  .دوب  دهاوخ  ياج  رب  ناشیاهلد  رد  دـیدرت  دنـشاب  هدـنز  ملاس و  هک  ینامز  ات  اما  .تفای  دـنهاوخ  ییاهر  دـیدرت  نیا  زا  هک 

نکممان زا  ایوگ  رایسب  يریوصت 

ود زا  یکی  هک  تسا  عطقتت » «، » عطقت  » لعف لصا  .تسا  نانآ  ياهلد  زا  دیدرت  نتسب  رب  تخر  ندوب 

هدنکارپ و  ندش » هراپ  هراپ   » زین هژاو  نیا  يانعم  .تسا  هدش  فذح  نآ  زا  فیفخت  يارب  ءات  فرح 

.تسا نشور  شیانعم  هک  هدناوخ  عطقت » نا  یلا   » تروص هب  ار  ترابع  نیا  بوقعی  .تسا  گرم  زا  هیانک  و  ندش ،

.تسا میکح  دوب  هتخاس  نانآ  هک  ییانب  يزاس  ناریو  هب  نداد  نامرف  رد  هاگآ و  نانآ  ياهتین  زا  دنوادخ  و  ٌمیکَح ؛» ٌمِیلَع  ُهّللاَو  »

هلیح تمرح  رب  اه  هیآ  تلالد 

كاندرد باذـع  هب  هدـناوخ و  وگغورد  رگمتـس و  ار  نانآ  هدـیهوکن ، ار  رارـض  دجـسم  ناراکردـنا  تسد  اه  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
درازگب زامن  نانآ  دجسم  رد  هک  نیا  زا  ار  شیوخ  ربمایپ  هدرک ، دیدهت 

.تسا هدرک  نینچ  زین  وا  دنک و  ناریو  ار  دجسم  نیا  هک  تسا  هداد  نامرف  ار  وا  هدومرف و  یهن 

هداد ناـمرف  دجـسم  نتخاـس  هب  نآ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هک  یفدـه  يارب  ار  يدجـسم  نینچ  هـک  تـسا  نآ  هورگ  نـیا  راـک  تـقیقح 
دشاب ییاج  هک  نیا  هن  و  تعاط ، تدابع و  هب  ناگدنب  ندرک  يور  و  وا ، مان  دای و  يارب  دشاب  یناکم  هک  نآ  يارب  هن  ینعی  دنتخاسن ،
نانوچ هکلب  ددنـسپ ، یم  ربمایپ  دهاوخ و  یم  ادخ  هچنآ  روحم  رب  نانآ  هدارا  تساوخ و  ندـش  یکی  ناناملـسم و  ندـمآ  درگ  يارب 

هک

دننکفا و هقرفت  ناناملـسم  نایم  دننک ، تیوقت  ار  رفک  دنناسر ، نایز  نان�وم  هب  رذگهر  نیا  زا  هک  دـنتخاس  نآ  يارب  هدومرف  دـنوادخ 
.دنزاس مهارف  ربمایپ  ادخ و  نانمشد  يارب  یهاگیاپ 

، يور نیمه  زا  .تسا  نطاـب  نیمه  زین  نآ  فدـه  و  تیـصعم ، شنطاـب  تعاـط ، شرهاـظ  هک  تسا  زیمآ  تثاـبخ  يا  هلیح  دوخ  نیا 
رب هکلب  دنزاس ، یم  راکشآ  هچنآ  رب  هن  ار  عرش  مکح  دنوادخ 

درب و نایم  زا  ار  عراش  ضرغ  فدـه و  هچ  ره  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیمه  هتخاس و  ّبترتم  دـنراد  یم  ناهنپ  نورد  رد  هچنآ 
هزوح تعیرش و  زا  بیترت  نیدب  ات  ددرگ  یم  زاب  يو  دوخ  هب  شراک  يازس  دنک  ضقن  عورـشم  رهاظب  ییاه  هلیح  اب  ار  وا  یهن  رما و 
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نیا .دوش  هتشاد  ساپ  نآ 

ص:119
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هاـگآ روما  تقیقح  هب  دوـخ  دـنوادخ  يور  ره  هب  هک  هچرگ  تسا ، هلیح  لاـطبا  تمرح و  رب  لـیالد  نیرتـیوق  نیرتنـشور و  زا  یکی 
.تسا

مالسلا هیلع  فسوی  ناردارب  هلیح  ناتساد   : 10

هراشا

: تسا هدمآ  نینچ  نآرق  رد  هلیح  نیا  ناتساد  .دننکفا  ییادج  ردپ  وا و  نایم  ات  دنتخادرپ  يا  هلیح  فسوی  ناردارب 

ٍلالَـض یَفل  اـنابأ  َّنإ  ٌهَبْـصُع  ُنَْحن  اـّنِم َو  اـنیبَأ  َیلإ  ُّبَحَأ  ُهوُخَأ  ُفُسُوَیل َو  اُولاـق  ْذإ  َنِیِلئاَّسِلل * ٌتاَـیآ  ِِهتَوْخإ  َفُسُوی َو  ِیف  َناَـک  ْدََـقل  »
َفُسُوی َو اُوُلتْقَت  ْمُْهنِم َال  ٌِلئاَق  َلاَق  َنیِِحلاَص * ًامْوَق  ِهِدـَْعب  ْنِم  اُونوُکَت  َو  مُکیبَأ ، ُهْجَو  مَُکل  ُلْخَی  ًاـضْرَأ  ُهوُحَرْطا  ِوَأ  َفُسُوی  اُوُلْتقُأ  ٍنِیبُم *

ُْهلِـسْرَأ َنوُحِـصاََنل * َُهل  اَّنإ  َفُسُوی َو  یَلَع  اَّنَمْأَت  ََکلاَم َال  اَنَابَأ  اَی  اولاَق  َنِیلِعاَف * ُْمْتنُک  ْنإ  ِهَراَّیَّسلا  ُضَْعب  ُهْطِقَْتلَی  ِّبُْجلا  َِتباَـیَغ  یف  ُهوُْقلَأ 
ْنَئل اولاَق  َنوِلفاَغ * ُْهنَع  ُْمْتنَأ  ُْبئِّذـلا َو  ُهَلُک  ْأَی  ْنَأ  ُفاَخَأَو  ِِهب  اُوبَهْذَـت  ْنَأ  ِیُننُزْحََیل  یِّنإ  َلاَق  َنوِظفاََحل * َُهل  اَّنإ  ْبَْعلَی َو  ْعَتْرَی َو  ًادَـغ  اَـنَعَم 

ْمِهِْرمَِأب ْمُهَّنَئِّبَُنَتل  ِْهَیلإ  اَْـنیَحْوَأَو  ِّبُْجلا ، َِتباَـیَغ  یف  ُهُولَعْجَی  ْنَأ  اوُعَمْجَأ  ِِهب َو  اُوبَهَذ  اَّمَلَف  َنوُرِـساََخل * ًاذإ  اَّنإ  ٌهَبْـصُع  ُنَْحن  ُْبئِّذـلا َو  ُهَلَکَأ 
ْمُهَابَأ اوُءاَج  و  َنوُرُعْشَی * ْمُه َال  اَذه َو 

اوُءاَج َو  َنِیقِداَص * اَّنُک  ْولَو  اََنل  ٍنِ�وِمب  َْتنَأ  اَم  ُْبئِّذلا َو  ُهَلَک  َأَف  اَنِعاَتَم  َدـْنِع  َفُسُوی  اَنْکَرَت  ُِقبَتْـسَن و  اَْنبَهَذ  اَّنإ  اَنَابَأ  اَی  اولاَق  َنوُْکبَی * ًءاَشِع 
(1) «. ِنوُفِصَت اَم  یَلَع  ُناعَتْسُملا  ُهّللا  ٌلیِمَج َو  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  مُکُسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلّوَس  َْلب  َلاَق  ٍبِذَک  ٍمَِدب  ِهِصیِمَق  یَلَع 

ص:120

شردارب فسوی و  دنتفگ : هک  هاگنآ  .تساهتربع  دـنا  هدیـسرپ  هک  نانآ  يارب  شناردارب  فسوی و  ناتـساد  رد   : 18 فسوی 7 -  - 1
هب ای  دیـشکب  ار  فسوی  .تسا  راکـشآ  یهارمگ  رد  نامردـپ  .میدـنمورین  یهورگ  ام  هک  نآ  اـب  دنتـسه ، اـم  زا  رت  بوبحم  ردـپ  دزن 

ار فسوی  تفگ : ناـنآ  زا  یکی  .دیـشاب  راکتـسرد  ینادرم  نآ  زا  سپ  دوـش و  امـش  نآ  زا  ردـپ  هجوـت  همه  اـت  دـیرب  رگید  نیمزرس 
: دنتفگ ردپ ] هب   ] .درادرب ار  وا  نارذگهر  زا  یکی  ات  دینکفا  هاچ  کیرات  قمع  رد  ار  وا  دینکب  يراک  دـیهاوخ  یم  رگا  هکلب  دیـشکن ،
ار وا  ام  دنک و  يزاب  ددرگب و  ات  تسرفب  ام  اب  ار  وا  ادرف  مییوا ؟ هاوخریخ  ام  هک  نآ  اب  یناد ، یمن  نیما  فسوی  رب  ار  ام  ارچ  ردپ ، يا 

.دروخب ار  وا  گرگ  دیـشاب و  لـفاغ  وا  زا  امـش  هک  مسرت  یم  نیا  زا  .دـیربب و  ار  وا  هک  موش  یم  هودـنا  رد  تفگ : .میـشاب  ناـبهاگن 
دندش يأرمه  نیا  رب  دندرب و  ار  وا  نوچ  .میراکنایز  تخـس  دروخب  ار  وا  گرگ  میتسه  دـنمورین  یهورگ  ام  هک  نیا  اب  رگا  دـنتفگ :

.درک یهاوخ  هاگآ  ناشراک  نیدب  ار  نانآ  دننادن  هک  یلاح  رد  ینامز ، هک  میدرک  یحو  فسوی  هب  دننکفا ، هاچ  یکیرات  هب  ار  وا  هک 
ار وا  گرگ  میتشاذگ و  دوخ  هشوت  رانک  رد  ار  فسوی  میتفر و  هقباسم  هب  ام  ردپ ، يا  دنتفگ : .دـندمآ  ردـپ  دزن  نانک  هیرگ  هاگنابش 

هکلب تفگ : .دـندروآ  دوب  نآ  رب  نیغورد  ینوخ  هک  ار  وا  نهاریپ  .تشاد  یهاوخن  رواب  ار  ام  وت  مییوگب  تسار  مه  رگا  هتبلا  .دروخ 
.تساوخ دیاب  يرای  دنوادخ  زا  دییوگ  یم  هچنآ  رب  تسیاب و  ابیز  يربص  .تسا  هتسارایب  ناترظن  رد  ار  يزیچ  امش  سفن 
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مالسلا هیلع  فسوی  رکم  زا  ناردارب  هزیگنا 

یَفل انابَأ  َّنإ  ٌهَبْـصُع  ُنَْحن  اّنِم َو  اـنیبَأ  َیلإ  ُّبَحَأ  ُهوُخَأ  ُفُسُوَیل َو  اُولاـق  ْذإ  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  دراد  هراـشا  هزیگنا  نیا  هب  دـنوادخ 
دندرک و دای  دنگوس  نانآ  َنیِِحلاَص ؛» ًامْوَق  ِهِدـَْعب  ْنِم  اُونوُکَت  َو  مُکیبَأ ، ُهْجَو  مَُکل  ُلْخَی  ًاضْرَأ  ُهوُحَرْطا  ِوَأ  َفُسُوی  اُوُلْتقُأ  ٍنِیبُم * ٍلالَض 

ینادرم دـنمناوت و  یهورگ  اـم  هک  نآ  اـب  دـنرت  ینتـشاد  تـسود  ردـپ  يارب  نیماـینب  شا  ینت  ردارب  فـسوی و  هـک  یتـسارب  دـنتفگ :
میشوکتخس

مهارف ار  وا  تینما  هافر و  یتحار و  لیاسو  میهد و  یم  ماجنا  دهاوخ  یم  هچ  ره  ردپ  يارب  و 

ناردارب دـنا  هتفگ  نارـسفم  هک  هنوـگ  نآ  .دـنرادن  میناوـت  یم  اـم  هچنآ  ییاـناوت  دنتـسین و  شیب  یناـکدوک  ود  نآ  یلو  مـیروآ  یم 
.دندوب رگید  يردام  زا  درم و  هد  فسوی 

نیا هتبلا  .تسا  يراکـشآ  یهارمگ  رد  هدـش و  نوریب  يزرو  تلادـع  يربارب و  هار  زا  اـم  ردـپ  دـنتفگ : ٍنِیبُم » ٍلالَـض  ِیَفل  اـنابَأ  َّنإ  »
هک ارچ  دوب ؛ اجب  ان  ییرواد  دوخ  ردپ  هب  تبسن  نانآ  يرواد 

مادک دندیسرپ : يرصب  نسح  رتخد  زا  هک  نانوچ  دراد ، یم  تسود  رتشیب  ار  شیوخ  کچوک  نادنزرف  دوخ  تشرس  مکح  هب  ناسنا 
ات رامیب  و  دیایب ، هک  ینامز  ات  بیاغ  دوش ، گرزب  هک  ینامز  ات  رتکچوک ، داد : خساپ  وا  و  تسارت ، ینتـشاد  تسود  تیارب  تدـنزرف 

، کچوک نادنزرف  نداد  تسد  زا  تبیصم  رب  ییابیکـش  هک  تسا  هدمآ  نومـضم  نیا  هب  زین  ربمایپ  ثیدح  رد  .دبای  دوبهب  هک  ینامز 
؛ دراد گرزب  نادنزرف  نداد  تسد  زا  تبیصم  رب  ییابیکش  زا  رتگرزب  یشاداپ  دنوادخ  دزن 

هللا هلخدا  الا  ثنحلا  اوغلبی  مل  هثالث  هل  تومی  ملسم  نم  ام   » هک تسا  هدش  تیاور  سنا  زا  عوفرم  قیرط  هب  نیحیحـص  رد  هنومن  يارب 
هرهب يدنمـشوه  شناد و  يراگزیهرپ ، ییوخ ، هتـسیاش  ياه  هناـشن  ناـنچ  زا  فسوی  نیا ، رب  نوزفا  . (1)« مهایا هتمحر  لضفب  هنجلا 

هب تسیاب  یم  ردپ  یتلاح  نینچ  رد  هک  تسا  نشور  .دیبلط  یم  ار  وا  هب  رتشیب  تبحم  داد و  یم  ربخ  وا  ماجرف  زا  هک  تشاد 

بوقعی نخس  نیا  .دنزرون  متس  يرگید  رب  نادنزرف  زا  کی  چیه  ات  دنک  يراد  ناهنپ  ناوت  هزادنا 

ار هناریگ  شیپ  راک  نیا  وا  هک  دراد  تیاکح  نآ  زا  ًادـْیَک » ََکل  اوُدـیکَیَف  َکـِتَوِْخا  یلَع  َكاـی�وُر  ْصُـصْقَتال  َّیَُنب  اـی   » هک فسوی  هب 
ناهنپ مغر  هب  فسوی  ناردارب  ناس  نیدب  .دوش  راکـشآ  زین  هاگ  اما  دنامب ، ناهنپ  دناوتب  هاگ  دنچ  ره  دایز  تبحم  اما  .دوب  هداد  ماجنا 

وا هک  دنتفایرد  ار  هتکن  نیا  ردپ  نتشاد 

ص:121

هب تسا  هتشاد  نانآ  رب  هک  یینابرهم  راختفا  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنریمب  وا  زا  غلابان  دنزرف  هس  هک  تسین  یناملـسم  چیه  - 1
باب 92. زئانجلا ، باتک  يراخب ، حیحص  ك.ر : .دروآ  رد  تشهب 
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دیعبت اب  ای  نتشک و  اب  ای  دندمآ  رب  ددص  رد  زین  ور  نیمه  زا  و  دراد ، تسود  نانآ  زا  شیب  ار  فسوی 

َفُـسُوی اُوُلْتقا  : » دـنتفگ رگیدـمه  اـب  هک  دوب  نینچ  .دـننک  دوخ  ِنآ  زا  ار  ردـپ  لد  سپ  نآ  زا  اـت  دـنوش ، هدوسآ  وا  زا  تشگزاـب  یب 
ناس نیدب  و  ْمُکیبَا » ُهْجَو  ْمَُکل  ُلْخَی   » ددرگ زاب  ردپ  دزن  اجنآ  زا  دناوتن  هک  دـیرب  رود  ینیمزرـس  هب  ای  دیـشکب  ار  وا  ًاضْرَا » ُهوُحَرْطاِوَأ 

َو  » دهدن ناشن  یهجوت  امـش  زج  رگید  سک  چیه  هب  فسوی  هب  تبـسن  دوخ  دیما  نداد  تسد  زا  اب  دنک و  يور  امـش  هب  هرـسکی  ردپ 
دینک و هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  دیا  هدرک  هک  هانگ  نیا  زا  وا  ندرک  دیعبت  ای  نتـشک  زا  سپ  هاگنآ  و  َنیِحلاص » ًاموَق  ِهِدـَْعب  ْنِم  اُونوُکَت 

دونـشخ امـش  زا  زین  دنوادخ  دوش و  یـضار  امـش  زا  ردپ  نآ  زا  سپ  ات  دیهن  ورف  دیناشوپب و  ار  دوخ  هتـشذگ  ناهانگ  يراکتـسرد  اب 
.ددرگ

هب ار  نارگید  ناـنآ  زا  یکی  َنِیلِعاَـف ؛» ُْمْتنُک  ْنإ  ِهَراَّیَّسلا  ُضَْعب  ُهْطِقَْتلَی  ِّبُْجلا  َِتباَـیَغ  یف  ُهوـُْقلَأ  َفُـسُوی َو  اوـُُلتْقَت  َـال  ْمُْهنِم  ٌلـِئاَق  َلاَـق  »
رد یهاچ  هب  ار  فسوی  هک  نیا  نآ  و  درک ، ییاـمنهار  تسا  رتناـسآ  ناـشردارب  ردـپ و  رب  نینچمه  ناـنآ و  رب  هک  یتیاـنج  باـکترا 

نارفاسم و رگید  ات  دننکفا 

هب داهنـشیپ  نیا  نوچ  .دنک  دوخ  نآ  زا  هرـسکی  ار  ردپ  رهم  دناوتن  مه  دنامب و  هدنز  وا  مه  بیترت  نیدب  دنریگ و  رب  ار  وا  نراذگهر 
ار دوخ  هئطوت  نآ  زا  سپ  ات  دنریگب  ردپ  زا  ار  وا  هک  دنتخادرپ  يا  هلیح  دندش و  يأرمه  نآ  يارجا  رب  دندیدنسپ و  ار  نآ  دمآ  نایم 

نتخادنا ییادج  فده  هب 

: دیوگ یم  نینچ  هلیح  نآ  زا  نآرق  .دنروآ  رد  ارجا  هب  رگیدمه  زا  ود  نیا  نایم 

مالسلا هیلع  فسوی  ناردارب  هلیح  هدیکچ 

دشابن و شنتشگرب  دیما  هک  دنرب  رود  سب  ییاج  هب  ار  وا  گنرین  نآ  یپ  رد  دنبیرفب و  فسوی  هراب  رد  ار  ردپ  هک  دندش  نیا  رب  نانآ 
هب يو  دوش و  ناشیا  ِنآ  زا  هرسکی  ردپ  تبحم  ناس  نیدب 

یَلَع اَّنَمْأَت  ََکلاَم َال  اَنَابَأ  اَی  :» دـنتفگ ردـپ  هب  يا  هشقن  نینچ  اب  ناـنآ  .دـنکن  يور  دـهدن و  ناـشن  یهجوت  ناـنآ  زج  رگید  سک  چـیه 
ام هک  نآ  اب  ینادن ، نیما  فسوی  رب  ار  ام  ارچ  ردپ  يا  ...َنوِظفاََحل » َُهل  اَّنإ  ْبَْعلَی َو  ْعَتْرَی َو  ًادَغ  اَنَعَم  ُْهلِـسْرَأ  َنوُحِـصاََنل  َُهل  اَّنإ  َفُسُوی َو 

ام اب  ار  وا  ادرف  مییوا ! هاوخ  ریخ 

میب دنک و  یم  نیگهودـنا  ارم  دـیربب  ار  وا  هک  نیا  تفگ : .مینابهگن  ار  وا  دوخ  ام  دـنک ؛ يزاب  ددرگب و  اهرازفلع  رد  ام  اب  ات  تسرفب 
تخس دروخب  ار  وا  گرگ  میدنمناوت  یهورگ  ام  هک  نآ  اب  رگا  دنتفگ : .دیـشاب  لفاغ  وا  زا  امـش  دروخب و  ار  وا  گرگ  هک  مراد  نآ 

نوچ .درک  هارمه  ناشیا  اب  ار  فسوی  دنراد  یم  ساپ  شیوخ  نامیپ  دنرادتناما و  نانآ  هک  نامگ  نیا  رب  ردپ  ناس  نیدـب  .میراکنایز 
وا زگره  هک  دنرب  ییاج  هب  دنریگ و  رب  ار  وا  نارذگهر  هک  دیاش  دندنکفا ، یهاچ  نورد  هب  ار  وا  دندرک ، رود  ردـپ  زا  دـندرب و  ار  وا 

.درذگب زین  زارد  ینامز  دنچ  ره  دشابن ، هرابود  رادید  دیما  ار  شردپ  و 
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رد ردپ  هب  یکین  وا ، زا  يرادساپ  وا و  ندرک  مرگ  رس  فسوی ، هب  ندرک  یکین  شرهاظ  هک  دوب  نانآ  زیمآ  تثابخ  هلیح  نیتسخن  نیا 
ِقح رد  وا  هب  يرادافو  و  وا ، دنزرف  نیرتزیزع  اب  دروخرب 

، گنرین رکم و  زج  دوبن  يزیچ  شنطاب  اما  دش ، یم  دیکأت  ررکم  ياهنامیپ  دهع و  اب  رهاظ  نیا  دوب و  شدنزرف  نیرت  ینتشاد  تسود 
هدیورگ یتسس  هب  شناوت  هک  يردپ  زا  ندناتس  ماقتنا  راوتـسا ، هطبار  نآ  اب  ردپ  زا  دنزرف  ندرک  ادج  ندیزرو ، متـس  ندرب و  کشر 

هدیزاین تسد  یهانگ  هب  زگره  هک  نیما  كاپ و  کچوک ، يردارب  زا  نتفرگ  ماقتنا  نینچمه  و  هتفای ، دنلب  یهاگیاج  توبن  هب  و 

، دشاب نایم  رد  یهانگ  هک  نآ  یب  رسپ  ردپ و  زا  یماقتنا  هدرک ؛ شیوخ  ِنآ  زا  ار  ردپ  یتسود  رهم و  نیرتشیب  هدولاین و  يدسح  هب  و 
رفیک درک و  ناوت  روصت  هک  یتروص  نیرت  تشز  هب  یماقتنا  مه  نآ 

رب ار  ردپ  هک  تفریذپ  یم  تروص  یلاح  رد  همه  نیا  .درک  دـناوتن  نآ  زا  رتالاب  يا  هدـنریگ  ماقتنا  چـیه  هک  تخـس  نادـنچ  یندرک 
نیا رانک  رد  و  دنـشاب ، وا  هاوخریخ  دنرادب و  ساپ  ار  وا  اب  شیوخ  دـنویپ  دنتـشاد  هفیظو  زین  ردارب  ربارب  رد  دوب و  گرزب  یقح  نانآ 

زا رتهب  گرم  تداع ، مکح  هب  تقیقح 

،و دنراد اپ  هب  وا  يازع  ات  تسا  هدرم  هک  دشاب  نشور  هن  دشابن و  ناشن  چیه  نآ  زا  هک  تسا  یتبرغ 

تخاس و ناسآ  فسوی  رب  ار  تخـس  تبیـصم  نیا  دنوادخ  يور ، ره  هب  اما  .دنرب  وا  تشگزاب  دیماات  تسا  هدنز  هک  دـشاب  نشور  هن 
ناوارف ییاهتمعن  تبیصم  نیا  يال  هبال  رد  هک  دیناهاگآ  ار  وا 

ربخ دـندرک  وت  اـب  هچ  نآ  زا  ار  ناـنآ  هدـنیآ  رد  وت  دـیکأتب  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  دوب  هاـچ  رد  فسوی  هک  یناـمز  دـنوادخ ، .تسا 
هداد یتوبن  یحو و  نانوچ  ار  وت  دنوادخ  و  یفسوی ، نامه  وت  دننادن  یشاب و  زیزع  وت  لیلذ و  نانآ  هک  یماگنه  مه  نآ  داد ، یهاوخ 

هدادن نایناهج  زا  سک  چیه  هب  هک  دشاب 

هنازخ زا  ات  دندوب  هدمآ  وا  دزن  ناردارب  دوب و  رصم  زیزع  فسوی  هک  يزور  دروآ و  رب  ماجنارس  ار  شیوخ  هدعو  نیا  دنوادخ  .تسا 
هچ شردارب  فـسوی و  اـب  دـیدوب  ناداـن  هک  ناـمز  نآ  دـیناد  یم  اـیآ  : » تفگ ناـنآ  هب  دـنربب  هـقوذآ  شیوـخ  ناـسک  يارب  وا  ياـه 

.»؟ دیدرک

لامتحا هب  مه  رگا  اـی  دـنناشوپب و  ردـپ  رب  دـندوب  هدرک  هچنآ  تقیقح  نآ ، کـمک  هب  اـت  دـنتخادرپ  زین  یمود  هلیح  فسوی  ناردارب 
ناهاگماش دـندولآ و  نوخ  هب  دـندنک و  شنت  زا  ار  فسوی  نهاریپ  هک  دوب  نآ  هلیح  نیا  .دـنبلط  شزوپ  وا  زا  دنـشاب  هدرک  ییهاتوک 

دندمآ و ردپ  دزن  نانک  هیرگ 

راکنا هاوگ  کنیا  .دروخ  ار  وا  دمآ و  گرگ  اما  میهد ، هقباسم  ات  میتفر  میتشاذگ و  دوخ  هشوت  رانک  رد  ار  فسوی  ام  ردـپ ، دـنتفگ :
يا هلیح  نیا  .تسا  فسوی  دولآ  نوخ  نهاریپ  زین  هتفگ  نیا  رب  امریذپان 

نخـس نیا  هب  ار  دوخ  هتفگ  نانآ  .دوب  يداش  یهاوخدب و  غورد و  شنطاب  هودنا و  هیرگ و  دنگوس و  ییوگتـسار و  شرهاظ  هک  دوب 
تسار دنچ  ره  يرادن ، رواب  ار  ام  وت  هتبلا   » هک دندرک  دیکأت 
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«. مییوگ
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هک یلاح  رد  دندروآ  ار  وا  نهاریپ  نانآ  هچ  درک ؛ شاف  ردپ  رب  ار  نانآ  گنرین  دنتسناد ، یمن  ناردارب  نیا  هک  اج  نآ  زا  دنوادخ ، اما 
هدوب و فسوی  هماج  يور  رب  طقف  نوخ  هک  دـهد  یم  ناـشن  ٍبِذَـک » ٍمَدـِب  ِهِصیِمَق  یَلَع  اوُءاَـج  َو   » هب ریبعت  .دوب  غورد  ینوخ  نآ  رب » »

ملاس هدشن و  هراپ  نهاریپ  دنا ، هدرک  تیاور  هک  نانوچ  هک  نآ  مود  هناشن  .تسا  نانآ  ییوگغورد  رب  هناشن  نیتسخن  دوخ  نیا 

زا ار  يو  هک  اجنآ  ات  تشاد  ربخ  فسوی  اب  نانآ  ینمـشد  هنیک و  زا  ردـپ  هک  نآ  موس  هناشن  .تسا  تداع  فـالخ  يزیچ  نیا  و  دوب ،
شیوخ باوخ  مرسپ ، : » دوب هتفگ  ار  وا  هتـشاد و  رذح  رب  داد  یم  ربخ  هدنیآ  رد  وا  دنلب  هاگیاج  زا  هک  ناردارب  هب  دوخ  باوخ  نتفگ 

تیارب هک  وگم  تناردارب  اب 

یم تداع  مکح  هب  هک  یلاح  رد  دندمآ ، ردـپ  دزن  نانک  هیرگ  هاگماش  ماگنه  هب  اهنت  نانآ  هک  نآ  مراهچ  هناشن  دنـشیدنا .» يا  هلیح 
؛ دـندروآ یم  ار  وا  ربخ  ای  دـندنادرگ  یم  رب  يو  هب  ار  فسوی  رتدوز  هچ  ره  دـنداد  یم  شوگ  ردـپ  ناـمرف  هب  تقیقحب  رگا  تسیاـب 

ردپ هک  دنتشاد  ربخ  زین  نیازا  يوس  رگید  زا  درادن و  بوبحم  زا  يرود  بات  كدنا  ییاه  هظحل  زج  بحم  دنتسناد  یم  نانآ  هچ ،

ات نانآ  ندرک  رید  يور  نیمه  زا  .تسا  نارگن  وا  هب  تبسن  دراد و  تسود  ار  فسوی  هزادنا  هچ 

نانآ هک  نآ  مجنپ  هناشن  .داد  یم  ربخ  نانآ  ییوگغورد  زا  هک  دوب  يوق  يا  ههبش  دوخ  ناهاگماش 

رب يوق  يا  ههبـش  دوخ  نیا  دنیبن و  ناشاهمـشچ  رد  ار  ناشیا  ییوگغورد  ردپ  ات  دندیزگرب  ردـپ  هب  يربخ  نینچ  نداد  يارب  ار  بش 
هب ناـنآ  رگا  نیا  رباـنب  دـهد و  یم  ربـخ  تسا  صخـش  نطاـب  رد  هک  یغورد  اـی  تسار  زا  مشچ  هک  نیا  هچ  دوب ؛ ناـنآ  ییوگغورد 
ور دنتـسناوت  یمن  زین  اهنآ  دناوخب و  نانآ  ناگدید  رد  ار  غورد  تسناوت  یم  دوخ  يدنمـشوه  اب  وا  دندمآ  یم  ردـپ  دزن  زور  ماگنه 

رد

ود رد  ناسنا  يایح  هک  هاوخ  تجاح  بش  رد  دنا : هتفگ  يور  نیا  زا  .دننک  عافد  دوخ  زا  ردپ  يور 

فـسوی رب  هک  دندمآ  ردـپ  دزن  یلاح  رد  نانآ  هک  نآ  مشـش  هناشن  .دـهدن  تا  يرای  نابز  هک  هاوخم  رذـع  زور  رد  و  تسوا ، هدـید 
نایرگ ار  دوخ  ندرک و  هیرگ  نایم  تسا  توافت  رایـسب  هچ  و  دنداد ، یم  ناشن  نیگهودنا  تمحز  هب  ار  دوخ  دندرک و  یم  یکابت » »

ار دوخ  ندوب و  نیگهودنا  و  ندنایامن ،

رعاش يور  نیمه  زا  .دنک  كرد  ار  نآ  دناوت  هدید  هداشگ  ره  هک  ناس  نآ  نداد ، ناشن  نیگهودنا 

: دیوگ یم 

دودخ یف  عومد  تکبتشا  اذا 

یکابت نمع  یکب  نم  نیبت 

.دنز یم  هیرگ  هب  ار  دوخ  هک  دیرگ و  یم  یسک  هچ  دوش  نشور  دزیمآ  مه  هب  هنوگ  کشرس و  هک  ینامز 
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ار یغورد  لیلد  نیا  هب  .تسا  دنلب  یهاگیاج  هدـنیآ  رد  ار  وا  هک  دوب  هاگآ  نیا  زا  تسناد و  یم  ار  فسوی  يا�ور  ردـپ  نیا  رب  نوزفا 
هک نخس  نیا  اب  تشادن و  رواب  دندوب  هتخاس  رب  نانآ  هک 
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هک هتسناد  نیا  اب  وا  مه  دیاش  .تفات  رب  يور  نانآ  هتفگ  زا  تسا » هتشاد  نآ  رب  ار  امش  هتسارآ و  ناتیارب  ار  رگید  يزیچ  ناتیاهـسوه  »
هک دش  نیگهودنا  نیا  رب  تسا  هدنز  زونه  هدرمن و  فسوی 

هک ارچ  درادـن ؛ ار  ییادـج  نیا  بات  هداتفا و  ادـج  فسوی  زا  هک  تشاد  هودـنا  زین  نیا  زا  هک  نانوچ  دـسر ، وا  هب  يدـنیاشوخان  دابم 
.دنناد دنا  هدیشچ  ار  قارف  معط  هک  نانآ  اهنت  تسا و  رتخلت  یتخس  ره  زا  بوبحم  قارف 

دنتسین ربمایپ  مالسلا  هیلع  فسوی  ناردارب 

نیا زا  دـندرک و  نانچ  دوخ  ردارب  ردـپ و  اب  دـنوادخ  یحو  هب  دـندوب  ربمایپ  هک  رظن  نیا  ربانب  فسوی  ناردارب  دـیوگب : یـسک  دـیاش 
.تسا نوریب  هدیهوکن  ياه  هلیح  هریاد  زا  نانآ  هدرک  يور 

هک ینامز  هن  فسوی  ناردارب  هک  دراد  تلالد  ینشورب  ناتساد  نیا  هک  تسا  نآ  ههبش  نیا  خساپ 

؛ نآ زا  سپ  یتح  هن  دندوب و  ربمایپ  دندرک  ار  راک  نیا 

تداسح هدنرادرب  رد  هک  يور  نآ  زا  دندرک  فسوی  اب  نانآ  هچنآ  اریز  تسا ؛ نشور  يا  هلأسم  دندوبن  ربمایپ  ماگنه  نآ  رد  هک  نیا 
غورد و  وا ، نتشک  يارب  هئطوت  هانگیب ، ن�وم  کی  ندادرارق  يدوبان  ضرعم  رد  يدنواشیوخ ، هتـشر  ندیرب  ردپ ، يدونـشخان  يویند ،

.درادن يراگزاس  توبن  اب  دشاب  یم  تسد  نیا  زا  رگید  يروما  راکشآ و 

تسرد یلیلد  هک  ددرگ  یم  رب  تقیقح  نیا  هب  دوخ  دندیسرن ، يربمایپ  هب  زین  نآ  زا  سپ  هک  نیا 

نارود زا  شیپ  هاوخ  ناربمایپ  هک  ارچ  تساهنآ ؛ ندوبن  ربماـیپ  رب  یلیلد  دـندرک  ناـشردارب  اـب  هچنآ  هکلب  و  هدیـسرن ، ناـنآ  توبن  رب 
.دنموصعم يا  هریبک  ناهانگ  نینچ  زا  نآ  زا  سپ  هاوخ  يربمایپ و 

ییاعدا دننک  نینچ  شیوخ  ردپ  ردارب و  اب  درک  یحو  نانآ  هب  دنوادخ  هک  اعدا  نیا  نایم ، نیا  رد 

: تفگ دوخ  ناردارب  هب  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  فسوی  نابز  زا  دـنوادخ  هنومن ، يارب  دراد ؛ راکـشآ  یـضقانت  نآرق  نتم  اب  هک  تسا 
هکلب : » دیامرف یم  نانآ  هب  باطخ  بوقعی  نابز  زا  ای  دیدرک .»؟ هچ  شردارب  فسوی و  اب  دـیدوب  نادان  هک  ماگنه  نآ  دـیناد  یم  ایآ  »

ناتیارب ار  رگید  يزیچ  ناتیاهسوه 

اطخ تقیقحب  ام  هک  هاوخب  شزرمآ  نامهانگ  رب  ردپ  يا  : » دنیوگ یم  ردـپ  هب  زین  دوخ  نانآ  تسا .» هتـشاد  نآ  رب  ار  امـش  هتـسارآ و 
خساپ دننامه  یخساپ  دنتـسناوت  یم  یناسآب  دوب ، یحو  ساسا  رب  دندوب  هدرک  هچنآ  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  همه  نیا  میا .» هدوب  راک 

(1) «. ینک ربص  نآ  رب  یتسناوتن  هچنآ  ریسفت  تسا  نیا  مدرکن ؛ دوخ  شیپ  زا  مدرک  هچنآ  : » تفگ هک  اجنآ  دنهدب ، یسوم  هب  رضخ 
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«. ًاْربَص ِْهیَلَع  ْعِطْسَت  َْملام  ُلیوْأَت  َِکلذ  يْرمَا  ْنَع  ُُهْتلَعَفامَو   : » 82 فهک / - 1
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: دیوگ یم  هیمیت  نبا  ور  نیا  زا 

نانیا دنوادخ  هک  هدمآ  يربخ  وا  باحـصا  زا  هن  هدیـسر و  یثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هن  تسا ، يزیچ  نینچ  نآرق  رد  هن 
زا دیوگ  یم  زاب  ار  ناشردارب  اب  نانآ  هدرک  هورگ و  نیا  ناتساد  نوچ  دوخ  دنوادخ  .تسا  هدیزگرب  يربمایپ  هب  ار  فسوی ) ناردارب  )

نانآ زا  یتلیـضف  چیه  زا  دروآ و  یم  نایم  هب  نخـس  دهاوخب  شزرمآ  اهنآ  يارب  دنتـساوخ  ردپ  زا  هک  نیا  زا  هانگ و  هب  نانآ  فارتعا 
زا يراکـشآ  هبوت  زا  چیه  هکلب  دـنک ، یمن  يدای  ارجام ، نآ  زا  شیپ  یتوبن  دـنچ  ره  دـشاب ، هتـشاد  بسانت  يراگزاس و  توبن  اب  هک 

یمن راذـگ  ورف  دـندوب  هداد  ماجنا  هورگ  نیا  هانگ  زا  رتمک  یناـهانگ  هک  یناـسک  هبوت  زا  هک  نیا  اـب  درادـن  ینخـس  هورگ  نیا  يوس 
.دنک

یناهانگ بکترم  نآ  زا  سپ  ای  يربمایپ  زا  شیپ  هک  تسا  هدرواین  ناربماـیپ  زا  کـی  چـیه  هراـبرد  دـنوادخ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
وا دیعبت  يارب  شالت  وا و  شورف  ناملـسم و  کی  ندناشک  یگدرب  هب  يدنواشیوخ ، هتـشر  ندیرب  ردپ ، قوقع  دـننامه  گرزب  نینچ 

نیا ندوبن  ربمایپ  رب  دوبن ، گرزب  ناهانگ  نیمه  زج  یلیلد  چیه  رگا  یتح  .دنشاب  هدش  راکـشآ ، غورد  ماجنارـس  و  رود ، نیمزرـس  هب 
زا سپ  ای  شیپ  یناهانگ  نینچ  هک  نآ  زا  ناربمایپ  ناققحم ، یمامت  هاگدید  زا  مه  تیرثکا و  هاگدید  زا  اریز  درک ؛ یم  هدنـسب  هورگ 

نانآ يربمایپ 

هدروآ نایم  هب  هیجوت  نیا  تسین  حیحـص  نیا  ربانب  و  دـیآ ، رب  ناـغلابان  زا  هک  تسین  يزیچ  هورگ  نیا  ياـهراک  .دـنموصعم  دـنز  رس 
.تسین غولب  نارود  رد  ندش  ربمایپ  عنام  نیا  هدوب و  غولب  زا  شیپ  دندرک  هچنآ  هک  دوش 

ِهّللِاب اّنَمآ  اُولُوق   » هیآ رد  طابسا »  » زا دوصقم  هک  هتساخرب  نامگ  نیا  زا  دنا  هدرک  ار  هورگ  نیا  ندوب  ربمایپ  ياعدا  یخرب  هک  اطخ  نیا 
(1)« ِطابْسَْالا َبوُقْعَی َو  َقاحِْسا َو  َلیعامِْسا َو  َمیهاْربِا َو  یِلا  َلِْزنُا  ام  اْنَیِلا َو  َلِْزن  أام  َو 

طابْسَالأ َبوُقْعَی َو  َقاحِْـسا َو  َلیعامِْـسا َو  َمیهاْربِا َو  یلإ  اْنیَحْوَا  ِهِدَْعب َو  ْنم   ِ َنیّیبَّنلا ٍحُون َو  یلإ  اْنیَحْوَا  امَک  َکَیِلا  اْنیَحْوَا  ّانِا   » هیآ زین  و 
نیمه  (2)«

نادنزرف هن  هیآ  ود  نیا  رد  طابسا  زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  تسرد  هک  یلاح  رد  دنهورگ ،

ینب  » موق نیا  یمامت  هب  هک  نانوچ  تسوا ، لسن  زا  ناگدنام  ياج  رب  هکلب  بوقعی ، یبلص 
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هدش لزان  طابـسا  بوقعی و  قاحـسا ، لیعامـسا ، میهاربا ، هب  هچنآ  زین  هدش و  لزان  ام  يارب  هچنآ  ادـخ و  هب  دـییوگب  : 136 هرقب / - 1
.میدروآ نامیا  تسا 

، قاحـسا لیعامـسا ، میهاربا ، هب  میداتـسرف و  یحو  وا  زا  سپ  ناربمایپ  حون و  رب  هک  ناـنوچ  میدرک ، یحو  وت  هب  اـم  : 163 ءاسن / - 2
.میدرک یحو  طابسا  بوقعی و 
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.دوش یم  هتفگ  مدآ ) نادنزرف  « ) مدآ ینب   » اهناسنا یمامت  هب  و  لییارسا ) نادنزرف  « ) لیئارسا

زا دوصقم  هک  دراد  حیرصت  ینشورب   (1)« ًامَُما ًاطابْسَا  َهَرْشَع  ْیَتَْنثا  ْمُهانْعَّطَق  َنُولِدْعَی َو  ِِهب  ّقَْحلِاب َو  َنوُدهَی  ٌهَّمَا  یـسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َو   » هیآ
نوچمه لیئارسا  ینب  رد  طابسا  هک  دنا  هدرک  زین  حیرصت  نیا  هب  .تسا  تلم  کی  طبس  ره  زا  دوصقم  لیئارـسا و  ینب  ياهتلم  طابـسا 

: دومرف یم  دـنوادخ  دوب  بوـقعی  یبلـص  نادـنزرف  طابـسا  زا  دوـصقم  رگا  نیا ، رب  نوزفا  .تسا  لیعامـسا  نادـنزرف  ناـیم  رد  لـیابق 
زا توبن  هک  نیا  هب  دـشاب  يا  هراـشا  اـت  درک  ریبـعت  طابـسا  هب  دـنوادخ  دوجو  نیا  اـب  .تسا  رتهاـتوک  رتنـشور و  هک  هینب » بوقعی و  »

نایم رد  یماگنه 

زا نوچ  دنوادخ  هک  نیا  مییوگ  یم  هچنآ  هاوگ  .دندش  تلم  دنچ  هب  یـسوم  نارود  تشذگ  زا  سپ  هک  دمآ  دوجو  هب  لیئارـسا  ینب 
: دومرف درب  مان  میهاربا  لسن  زا  هتساخرب  ناربمایپ 

رگا هک  یلاح  رد  درواـین ، ناـیم  هب  یماـن  طابـسا  زا  یلو  درک ، داـی  فسوی  زا  اـه  هیآ  نیا  رد  »(2) و  ...َناْمیَلُـس َدُواد َو  ِهتیّرُذ  ْنِم  «َو 
.دش یم  دای  اه  هیآ  نیا  رد  زین  نانآ  زا  دش  هدرب  مان  فسوی  زا  هک  نانوچ  دندوب ، هدیسر  يربمایپ  هب  فسوی  دننامه  فسوی  ناردارب 

دراد و یتلالد  نآ  رب  ظفل  هن  هک  تسا  ییاطخ  بوقعی  یبلص  نادنزرف  هب  ءاسن  هرقب و  ياه  هیآ  رد  طابـسا  نداد  صاصتخا  نیا  ربانب 
.تسا هدمآ  راتفرگ  راکشآ  یهابتشا  هب  زین  دنک  ییاعدا  نینچ  هک  ره  و  انعم ، هن 

نایم رد  توبن  هک  دوب  دعب  هب  هرود  نیمه  زا  دندش و  هدیمان  طابسا »  » یسوم ناورد  زا  سپ  لیئارسا ] ینب  ] نانیا هک  تسا  نآ  تسرد 
.تسا هدشن  هتخانش  فسوی  زج  يربمایپ  چیه  یسوم  نارود  زا  شیپ  نانآ ، نایم  رد  هچ  تشاد ؛ دوجو  نانآ 

ناردارب توبن  هب  وا  هک  ارچ  دوش  یم  نشور  هدرک  لقن  تسا ) نیعباـت  ناوریپ  زا  هک   ) دـیز نبا  زا  يربط  هچ  نآ  ياـطخ  ناـیب  نیا  زا 
(3) .دندرک يوریپ  وا  زا  رظن  نیا  رد  كدنا  یهورگ  تشاد و  هدیقع  فسوی 
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هخاش هدزاود  ار  نانآ  و  دنتـشگ ، یم  زاب  نآ  هب  دـندرک و  یم  تیادـه  قح  هب  هک  دـندوب  یهورگ  یـسوم  موق  زا  : 160 فارعا / - 1
.دندوب یتما  کی  ره  هک  میدرک 

 . ...نامیلس دوواد و  وا  نادنزرف  زا  و   : 84 ماعنا / - 2
تلالد تسا  صخش  یلـصا  فده  هک  يراک  ناونع  هب  نارگید  اب  ندیزرو  گنرین  تمرح  رب  تایآ  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ  هتبلا  - 3
يونعم هعـس  بوچراهچ  رد  مه  نآ  نیعم ، یفدـه  هب  ندیـسر  يارب  یقیرط  ناونع  هب  هلیح  نتفرگ  راـک  هب  اـب  ًارهاـظ  نیا  دـنک و  یم 
شزاوج هب  نادـقتعم  هک  ییانعم  هب  هلیح  مه  نآ  هلیح -  تمرح  تاـبثا  يارب  هیآ  هب  لالدتـسا  هیاـپ  نیارب  دـیامن و  یم  هناـگیب  لـیلد 

.م .تسا -  مامتان  یلالدتسا  دنا -  هدرک  ریوصت 
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زیزع نز  رهش و  نانز  هلیح   : 11

وا زا  ار  نانآ  رکم  تساوخ  شیوخ  راگدرورپ  زا  فسوی  دـنتخادرپ و  يا  هلیح  يرگید  دـض  رب  کـی  ره  زیزع  رـسمه  رهـش و  ناـنز 
هنوگ نیا  میرک  نآرق  رد  ار  ارجام  نیا  دنوادخ  .دنادرگرب 

: دنک یم  تیاکح 

ْتلَسْرَأ َّنِهرْکَِمب  ْتَعِمَس  اَّمَلَف  ٍنِیبُم * ٍلالَـض  یف  اَهاَرََنل  اَّنإ  ابُح  اَهَفَغَـش  ْدَق  ِهِسْفَن  ْنَع  اَهاَتَف  ُدِواَُرت  زیزَعلا  ُهَأَْرما  ِهنَیِدَملا  یف  ٌهَوِْسن  َلاَق  «َو 
َشاَح َْنُلق  َّنُهَیِدـْیَأ َو  َنْعَّطَق  ُهَنْرَبْکَأ َو  ُهَْنیأَر  اَّمَلَف  َّنِْهیَلَع ، ْجُرْخا  َِتلاَق  ًانیِّکِـس َو  َّنُْهنِم  ٍهَدِـحاَو  َّلُک  ْتَتآ  ًأَکَّتُم و  َّنَُهل  ْتَدَـتْعَأ  َّنِْهَیلإ َو 
ُهُُرمآ اَم  ْلَعْفَی  َْمل  ْنَئل  َمَصْعَتْسَاف َو  ِهِسْفَن  ْنَع  ُُهتدَواَر  ْدََقل  َو  ِهِیف ، ینَُّنتُْمل  يِذَّلا  َّنُِکلَذَف  َْتلاَق  میِرَک * ٌکَلَم  َّالإ  اَذه  ْنإ  ًارََـشب ، اذه  اَم  ِهِّلل 

َنِم ْنُکَأَو  َّنِْهَیلإ  ُبْصأ  َّنُهَْدیَک  یِّنَع  ْفِرْـصَت  َّالإ  ِْهَیلإ َو  ِینَنوُعْدَی  اَّمِم  ََّیلإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  َلاَق  َنیِرِغاَّصلا * َنِم  ًاَنوُکََیل  َّننَجُْـسَیل َو 
(1) «. ُمیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنإ  َّنُهَْدیَک  ُْهنَع  َفَرَصَف  ُهُّبَر  َُهل  َباَجَتْساَف  َنِیلِهاَْجلا *

اه هیآ  زا  يا  هصالخ  حرش 

ار دوخ  ولد  وا  .دروایب  بآ  ناشیارب  ات  دنداتـسرف  ار  ناشروآ  بآ  و  دنتـشذگ ، اجنآ  زا  ینارذگهر  دـندنکفا  هاچ  هب  ار  فسوی  نوچ 
ییاهب هب  دندرب و  رصم  هب  دنتخاس و  ناهنپ  یعاتم  نوچ  ار  وا  تسا ! يرسپ  نیا  هک  هدژم ، تفگ : هاگان  دروآ و  الاب  درب و  ورف  هاچ  هب 

دنتخورف مهرد  دنچ  هب  كدنا 

ناریزو گرزب  زیزع ، ینعی  دوب ؛ هدیرخ  رصم  زا  ار  وا  هک  نآ  .دنتشادن  وا  هب  یتبغر  چیه  هتبلا  و 

يدنزرف هب  ار  وا  ای  دتفا  نامدنمدوس  دیاش  رادب  یمارگ  ار  وا  مدقم  تفگ : دوخ  رسمه  هب  رصم ،

ص:128

رد ار  يو  ام  .تسا  هدـش  وا  هدادـلد  يو  دـهاوخ ؛ یم  ماـک  شمـالغ  زا  زیزع  رـسمه  دـنتفگ  رهـش  رد  یناـنز   : 34-30 فـسوی / - 1
ییوقاچ ار  کی  ره  داهن و  مهارف  ییاهـشلاب  نانآ  يارب  داتـسرف و  ناشیا  یپ  رد  دینـش  نانآ  گنرین  نوچ  .منیب  یم  راکـشآ  یهارمگ 

! هللا ناحبـس  دنتفگ : دندیربب و  دوخ  ياهتـسد  دـنتفای و  شمیظع  دـندید  ار  وا  نوچ  .يآ  رد  ناشنایم  هب  تفگ : ار  مالغ  هاگنآ  داد و 
ماک وا  زا  نم  .دیدیهوکن  یم  ارم  شا  هرابرد  هک  تسا  نامه  نیا  تفگ : نز  .تسا  یمارگ  يا  هتـشرف  اهنت  نیا  .تسین  هدازیمدآ  نیا 

ناگدش راوخ  زا  دش و  دهاوخ  هدنکف  نادـنز  هب  دـهدن  ماجنا  مهد  یم  شنامرف  هچنآ  رگا  کنیا  .درک  يرادنتـشیوخ  وا  متـساوخ و 
وت رگا  کنیا  .دنناوخ  یم  نادب  ارم  هک  تسا  يزیچ  زا  رت  ینتـشاد  تسود  نادـنز  نم  يارب  اراگدرورپ  تفگ : فسوی  .دوب  دـهاوخ 
وا زا  ار  نانآ  رکم  دروآرب و  ار  وا  هتساوخ  شراگدرورپ  .دش  مهاوخ  نانادان  زا  دییارگ و  مهاوخ  نانآ  هب  يرادنزاب  نم  زا  نانآ  رکم 

.تساناد اونش و  وا  هک  تشادزاب 
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نینچ درک و  ریسا  ار  وا  دوب  هدرک  دوخ  ِنآ  زا  ار  اهیبوخ  زا  یمین  هک  فسوی  یبوخ  دش و  فسوی  لامج  هتفیرف  زیزع  نز  اما  .میریگ 
! ادـخ رب  هانپ  تفگ : .ما  هدامآ  وت  يارب  کنیا  تفگ : تسب و  ار  اهرد  تفرگ و  رـس  رد  وا  زا  ندناتـس  ماـک  گـنهآ  نز  نآ  هک  دـش 

هداد هتسیاش  یهاگیاج  ارم  مراگدرورپ 

یم هچنآ  هب  دنزب و  ار  وا  هک  دش  هشیدـنا  نیا  رد  نز  نآ  ناس  نیدـب  دـنوش  یمن  راگتـسر  ناراکمتـس  هک  تسا  نآ  تقیقحو  تسا ،
هب دنوادخ  نایم  نیا  رد  هک  هچرگ  دنک ، هلباقم  لثم  هب  وا  اب  هک  درک  نآ  گنهآ  مه  فسوی  يوس  نآ  زا  و  دزاس ، شریزگان  دهاوخ 
وا هب  ار  دوـخ  نز  تخیرگ ، رد  يوـس  هب  يور  نیا  زا  .درادـن  شوـخ  یماـجرف  تسین و  وا  هتـسیاش  يراـک  نینچ  هـک  درک  ماـهلا  وا 

زیزع شرهوش  نامه  ینعی  نز ، نآ  ياقآ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  .دیرد  ار  نآ  دز و  شنهاریپ  هب  گنچ  .دناسر 

رد اوران  يا  هشیدنا  وت  نز  هرابرد  هک  نآ  تفگ : شیوخ  رهوش  هب  گنردیب  نز  .دندید  رد  تشپ  ار 

زا یهاوخماک  هسوسو  وا  تفگ : فسوی  دنیب ؟ كاندرد  یباذـع  ای  دوش  هدـنکف  نادـنز  هب  هک  نآ  زج  دراد  يرفیک  هچ  دـنارورپ  رس 
دش نیگهودنا  راک  نیا  زا  زیزع  .متساوخن  ار  وا  نم  تشاد و  نم 

هانگیب و فسوی  هک  دـیماجنا  اج  نیا  هب  دوب  ثحب  عوضوم  يدـنچ  هک  نآ  زا  سپ  دادـخر  نیا  .درک  تروشم  نایفارطا  زا  یکی  اـب  و 
.يا هدوب  راک  اطخ  یتسارب  وت  هک  هاوخب  شزرمآ  تهانگ  يارب  تفگ : وا  هب  شیوش  و  تسا ، راکهانگ  زیزع  رسمه 

زیزع رسمه  هک  دش  عیاش  زین  رهش  رد  دادخر ، نیا  قیقحت  هجیتن  ندش  نشور  زا  سپ  هژیوب  رصق و  رد  ارجام  نیا  ندش  شخپ  یپ  رد 
زین وا  هتساوخ و  ماک  وا  زا  هدش و  فسوی  هتفیش 

لامج و هک  یفـسوی  دننیبب ، ار  فسوی  هک  دندش  نآ  رادتـسود  دندینـش  نینچ  هک  ناریزو  ناگرزب و  نانز  .تسا  هدیزرو  يراددوخ 
نانآ ییوکن  دیاش  .تسا  هدنکفا  ینوبز  هب  دندرک  یم  غارس  يو  رد  هک  تیعقوم  ییابیز و  همه  نآ  اب  ار  زیزع  رـسمه  شا  ینمادکاپ 

زا لیلد  نادب  اهنت  نانز -  نآ  هاگدید  زا  وا -  هک  تسین  دـیعب  چـیه  هچ ، دـنک ؛ نانآ  هتفیـش  ار  وا  ناش  ییابیز  ای  دـشک  دـنب  رد  ار  وا 
.درگن یم  وا  هب  شیوخ  ردام  نانوچ  هدش و  گرزب  وا  ناماد  رد  یلاسدرخ  زا  هک  هدز  زاب  رـس  زیزع  رـسمه  هتـساوخ  هب  نتفگ  خساپ 

هب ار  زیزع  رـسمه  هک  دـندیدن  نآ  زج  یهار  دندیـشیدنا و  دنتـسیرگن و  نانز  تشاد ؟ دوجو  فسوی  هب  ندیـسر  يارب  یهار  هچ  اـما 
دوب نینچ  .دروایب  يرذع  نانآ  يارب  فسوی  ندـنایامن  اب  دوش  ریزگان  دـشابن و  ییابیکـش  ار  وا  رگید  هک  دـنرازایب  نانوچ  نابز  شین 

مالغ زا  یهاوخماک  هسوسو  رصم  زیزع  رسمه  ياو ! دنتفگ : رهش  رد  ینانز  : » دنتخادرپ يا  هلیح  نانز  نآ  هک 

شنزرس و نیا  مینیب .» یم  ضحم  یهارمگ  رد  ار  وا  ام  تسا ! هدوب  وا  قشاع  هتشاد و  لد  رد  دوخ 

رارـصا اب  دـهد و  تیمها  دـنیوگ  یم  هچنآ  هب  تشاداو  ار  زیزع  رـسمه  هک  ناس  نآ  دوب ، زیمآ  هغلابم  دـنچ  ییاـه  هنوگ  هب  شهوکن 
گنرین زا  رتآراک  یگنرین  دناوخ و  ارف  فسوی  ندید  هب  ار  نانآ 
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نآ اما  .دنریگن  هدرخ  وا  رب  دننکن و  شهوکن  فسوی  هراب  رد  ار  وا  رگید  ات  دهد  ناماس  نانز  نآ 

: اه هغلابم 

ار فسوی  مان  و  شمالغ » : » دنتفگ و  دندرواین ، ار  وا  مساو  زیزع ،» رسمه  : » دنتفگ هک  نیا  کی :

تسناد روذعم  يا  هسوسو  نینچ  رد  ناوت  یم  ار  ینز  هچ ، دراد ؛ رب  رد  ار  رایسب  يا  هغلابم  نشور و  شهوکن  دوخ  نیا  .دندرواین  زین 
رادروخ رب  زین  وا  رهوش  دراد و  يرهوش  هک  ینز  اما  .دشاب  ناگبترم  نود  زا  يو  رسمه  دراد  يرسمه  رگا  ای  هتـشادن و  يرـسمه  هک 
، ار رگید  يدرم  سوه  هک  درب  نامگ  وا  هرابرد  ناوت  یمن  تروص  چیه  هب  تسالاو ، رایسب  یتیعقوم  دنلب و  رایسب  یهاگیاج  زا 

رد رگید  درم  نآ  تسیاب  یم  دریگ  لد  رد  مه  یسوه  نینچ  ضرف  رب  رگا  .دریگ  لد  رد  دشاب ، هک  ره 

تسوا و رهوش  مالغو  وا  مالغ  هک  فسوی  زا  زیزع  رـسمه  یهاوخماک  نیا  ربانب  .دـشاب  شرهوش  هاگیاج  نوگمه  یهاگیاج  هبترم و 
یناشن دوخ  دراد ، هبترم  هاگیاج و  رد  يراکشآ  توافت  زیزع  اب 

.تسا لماک  یهابت  ضحم و  یهارمگ  کی  زا  نشور 

رد زین  نیا  .دنک  یم  هلیح  وا  هب  ندیسر  يارب  دراد و  دوخ  مالغ  زا  یهاوخماک  سوه  هک  تسا  زیزع  رـسمه  نیا  دنتفگ : هک  نیا  ود : 
تسیاب یم  وا  دننام  ینز  هچ  تسا ؛ نز  نآ  ریقحت  هدنرادرب 

نمادکاپ نز  نآ  زا  فسوی  هک  دراد  تیاکح  نیا  زا  نینچمه  نانز  نخـس  نیا  .قشاع  هن  دشاب و  قوشعم  و  بلاط ، هن  دشاب ، بولطم 
رسمه نیا  هک  ارچ  تسا ؛ رترادافو  رتراوگرزب و  رتوکن ، رت ،

یم يراد  نتـشیوخ  یـشنم  گرزب  ایح و  ینمادکاپ و  يور  زا  هک  تسا  فسوی  نیا  تسوا و  زا  یبایماک  هشیدـنا  رد  هک  تسا  زیزع 
نآ نیا ، رب  نوزفا  .تسا  نز  نآ  يارب  شهوکن  نیرتالاب  نیا  .دنک 

دنک و تلالد  هدنیآ  لاح و  رد  لعف  رارمتـسا  رب  ات  دـندروآ  عراضم  لعف  و  اهاتَف » ُدِواُرت  : » دـنتفگ هکلب  اهاتف ،» تدوار   » دـنتفگن نانز 
نآ تشرس  يوخ و  نأش و  نیا  هک  دشاب  تقیقح  نیا  هب  يا  هراشا 

وا هب  زین  شرسمه  هدروآ و  راب  هب  ییاوسر  هدش و  راکشآ  شیاطخ  هک  نآ  همه  مغر  هب  تسا و  نز 

.درادن ییادج  تشرس  يوخ و  نیا  زا  يراک » اطخ  وت  تقیقحب  هک  هاوخب  شزرمآ  دوخ  هانگ  زا   » هتفگ

هدیرد و ار  نز  نآ  لد  هدرپ  فسوی  یتسود  ینعی  دنک ؛ یم  دای  ًابُح » اهَفَغَـش  ْدَق   » ترابع اب  فسوی  هب  نز  نآ  تبحم  زا  هک  نیا  هس :
هک ناس  نآ  تسا ، هتفرگ  ياج  اجنآ  رد  هدیسر و  نآ  يافرژ  هب 

.دراد ناهنپ  ار  یتسود  نیا  دناوت  هن  دزرو و  ییابیکش  دناوت  هن  يو 
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تساوخرد زا  مه  دندروآ و  نایم  هب  نخـس  نز  نآ  هزادنا  زا  نوریب  قشع  زا  مه  دوخ  شنزرـس  نیا  رد  راتفگ و  نیا  رد  نانز  راهچ :
رد هن  تشاد و  هگن  هزادنا  فسوی  یتسود  رد  هن  زیزع  رـسمه  نانز  نآ  هاگدید  زا  نخـس  رگید  هب  .وا  يور  هدایز  رارـصا و  اب  هارمه 

هلمج نیا  .وا  زا  نتساوخماک 
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يارب « ) اـهاتَف ُدِواُرت   » تراـبع و  هزادـنا ، زا  نوریب  قـشع  زا  هتفرگ ) ياـج  يو  لد  نورد  رد  فـسوی  یتـسود  « ) ًاـبُح اهَفَغَـش  ْدَـق   » هـک
.دنک یم  تیاکح  وا  هتشذگ  دح  زا  نتساوخ  زا  درک ) یم  هلیح  وا  زا  نتساوخماک 

اوران حیبق و  ار  وا  راک  تدشب  ینعی  مینیب ؛» یم  راکشآ  یهارمگ  رد  ار  وا  ام  : » دنتفگ جنپ : 

حیبق ار  يا  هتساوخ  نینچ  ًایبرقت  دنوش و  یم  لدمه  تسدمه و  اهـسوه  هنوگ  نیا  رب  نانز  ًالومعم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .میناد  یم 
لدمه رای و  هنیمز  نیا  رد  مه  نادرم  هک  ناس  نآ  دنرمش ، یمن 

نآ هک  درک  دـهاوخ  تیاکح  نآ  زا  دوخ  نیا  دنرمـش  حـیبق  رگید  نز  کی  زا  ار  يراک  نینچ  نانز  هک  اجنآ  نیا  رباـنب  .دـنرگیدکی 
هتسیاب هدیدنـسپ و  ًاساسا  هنیمز  نیا  رد  يو  هب  نداد  يرای  یلدمه و  یتسدمه و  یتح  هک  هنوگ  نآ  تساوران ، تشز و  رایـسب  هدرک 

زا زیزع  رـسمه  هرابرد  نانز  نآ  يرواد  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  دوخ  اهیرََنلّانِا »  » ینعی هدمآ  هیآ  رد  هک  يریبعت  نیا  رب  نوزفا  .تسین 
دیکأت زا  دنچ  ییاه  هنوگ  هک  دـندروآ  ار  یترابع  نانآ  هچ  دـشاب ، لیلد  یب  هدوهیب و  ینخـس  هک  نآ  هن  هتـساخرب ، ندـید  نتـسناد و 

.دراد رب  رد  ار  يونعم  یظفل و 

راظتنا نیا  هتبلا  و  دینش ، ار  ناشیاوران  نخس  نانز و  نآ  رکم  زیزع  رسمه  نوچ  يور ، ره  هب 

رد نانز  .دـناوخ  ارف  ینامهیم  کی  هب  ار  نانز  وا  .دیـشیدنا  ناـنآ  هلیح  ربارب  رد  رتگرزب  يا  هلیح  دونـشب ، نینچ  هک  تشاد  دوجو  مه 
يا هویم  ای  تشوگ  ات  داد  ییوقاچ  نانآ  زا  کی  ره  هب  هاگنآ  .دنتـسشن  نانآ  يارب  هدش  هدامآ  ياههاگیاج  اهتخت و  رب  ییاریذـپ  قاتا 

ار نانآ  يوگ  شنزرـس  نابز  تساوخ  یم  هک  دوب  نآ  راک  نیا  زا  يو  دصق  هتبلا  .دنربب  نآ  کمک  هب  دوش  یم  هداهن  ناشدزن  هک  ار 
ییوکن هدننک و  هریخ  ییابیز  ندید  هب  نوچ  هک  اهتسد ، ندیرب  يارجام  نامه  زج  دوبن  يزیچ  نیا  و  دنک ؛ عطق 

نآ رد  نانز  هک  یقاتا  رد  یهاگناهن  ای  هرجح  نورد  ار  فسوی  نز  نآ  .دندیرب  ار  شیوخ  ناتـسد  دـندش  ریگلفاغ  فسوی  لیدـب  یب 
: تفگ ار  فسوی  هاگانب  تخاس و  ناهنپ  دندش  یم  ییاریذپ 

تفگـش هب  ار  نانآ  هدـیرفآ  نیرتیور  وکن  نیرتابیز و  ناهگان  دـمآ و  رد  نانآ  نایم  هب  فسوی  .يآ  رد  نانز  ناـیم  هب  َّنِْهیَلَع » ْجُرْخا  »
شیوخ ناتسد  دنتشاد و  گرزب  دندید  ار  وا  نوچ  و  دروآرد ،

تدش زا  همه  نیا  دننک و  یم  هچ  دنمهفب  هک  نآ  یب  دندیرب  دنتشاد ) تسد  رد  هک  ییوقاچ  اب   ) ار

.درک یم  رپ  ار  ناـشلد  مشچ و  هک  دوـب  یلیدـب  یب  ییوـکین  ییاـبیز و  ندـش و  دوـخ  یب  دوـخ  زا  یگدـیرپ ، لـقع  یگدز ، تفگش 
ندرک ادج  ندیرب و  هیآ  نیا  رد  عطق »  » زا دوصقم  هک  نیا  رد  نارسفم 

رتشیب هتبلا  و  دـنا ، هدرک  فالتخا  نآ ) زاغآ  رب  زیچ  کی  نایاپ  قـالطا  ناونع  هب  لـسرم و  زاـجم  باـب  زا  و   ) ندرک یمخز  اـی  تسا ،
.تسا ترابع  رهاظ  زین  نیمه  دنریخا و  نیا  رب  ناققحم  نینچمه  نانآ و 

ص:131

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یماگنه  دسرپب : یسک  دیاش  تساراوگرزب ! يا  هتشرف  اهنت  نیا  تسین : هدازیمدآ  هک  نیا  هللا ! ناحبس  دنتفگ : ِهِّلل ؛»...  َشاح  َْنُلق  » 
ار نانآ  یلوق  هلیح  یلمع  هلیح  نیا  اب  زیزع  رسمه 

تـسا راوگرزب  يا  هتـشرف  وا  هک  تسا  نآ  تقیقح  رگا  تفگ : ...تلاق » « ؟ تفگ هچ  ناـنآ  هب  دـش  هریچ  ناـنآ  هلیح  رب  داد و  خـساپ 
نامه نیا  دیا ، هدرکن  مه  ساسحا  چیه  دیا و  هدیرب  ار  شیوخ  ناتـسد  هدش و  شوهدـم  وا  هدـهاشم  یپ  رد  دـییوگ و  یم  هک  نانچ 

هـسوسو نم  يرآ ، .دـیدومیپ  طارفا  هار  وا  هب  یگداد  لد  یتسود و  رب  نم  شنزرـس  رد  دـیدرک و  شهوکن  ارم  وا  هراـبرد  هک  تسا 
وا زا  یهاوخماک 

هدنکف نادنز  هب  دهدن  ماجنا  مهد  یم  نامرف  وا  هب  هچنآ  رگا  کنیا  .دیزرو  يراددوخ  وا  متشاد و 

دزرو يراددوخ  تسناوتن  تخاس  راکـشآ  نانز  رگید  رب  ار  شیوخ  رذع  نوچ  نز  نآ  .دوب  دهاوخ  ناگدش  راوخ  زا  دش و  دـهاوخ 
شیپ دوخ  نانآ  هتبلا  .دهاوخن  ماک  وا  زا  زین  نانآ  روضح  رد  و 

یپ رد  نز  نآ  يور  ره  هب  .دندوب  هاوگ  فسوی  تراهط  ینمادـکاپ و  رب  دنتـشاد و  ربخ  دوب  هتـشذگ  ود  نیا  نایم  هچنآ  زا  زین  نیا  زا 
يرانک هب  ایح  هماج  نانز  هراب  ود  شهوکنزا  ندش  رطاخ  هدوسآ 

تیمها وا  هتفگ  هب  چیه  فسوی  یلو  دـیآ ، راتفرگ  نادـنز  يراوخ و  هب  درواین  رب  وا  هتـساوخ  رگا  هک  درک  دـیدهت  ار  فسوی  داهن و 
رون هب  هتـشذگ  رد  هک  نانوچ  ار  يو  تساوخ  وا  زا  دـیلان و  دـنوادخ  هاگرد  هب  هکلب  .درواـین  وربا  هب  مخ  وا  دـیدهت  زا  چـیه  دادـن و 

ارم هک  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رت  ینتـشاد  تسود  نادنز  نم  يارب  اراگدرورپ  تفگ :  » .درادـب هاگن  زین  هدـنیآ  رد  هتـشاد  هاگن  نامیا 
نادب

لیاسو اب  نانآ  زا  کی  ره  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  هداد  تبـسن  نانز  نآ  همه  هب  ار  فسوی  زا  توعد  ِلعف  نآرق  هک  نیا  دـنناوخ .» یم 
دوخ هب  ار  وا  دنتشاد  رایتخا  رد  هک  یبیرف  قیوشت و  ياه  هویش  و 

نیا زا  نانز  همه  هب  توعد  دانِسا  تسا : هدش  هتفگ  نینچمه  .دوبن  زیزع  رسمه  هب  دودحم  فسوی  زا  یهاوخماک  هسوسو  و  دندناوخ ،
زا کیره  .دروآرب  ار  زیزع  رسمه  هتساوخ  هک  دنداد  زردنا  ار  وا  دندناسرت و  تفلاخم  نیا  ماجرف  زا  ار  فسوی  نانآ  هک  تسا  تهج 

هدز رس  نانز  نآ  زا  فسوی  يرظنموکن  ییور و  ابیز  ریثأت  هب  راک  ود  ره  نیا  ًارهاظ  هدش و  لقن  فلس  زا  رظن  ود  نیا 

.تسا

نم زا  زین  لاح  هدـنیآ و  رد  یتخاس  رود  نم  زا  هتـشذگ  رد  هک  نانوچ  ار  نانآ  رکم  رگا  اراگدرورپ ، َّنُهَدـْیَک ؛» یّنَع  ْفِرْـصَت  ِّالا  «َو 
یم هچنآ  هب  هک  نانآ  زا  ینعی  موش ؛» یم  نانادان  زا  و   » مورگ یم  نانآ  هب  منیداهن ، توهش  ما و  یناسنا  هزیرغ  ياضتقا  هب  يرادن  رود 

.دننک یمن  لمع  دنناد 

اونش و وا  هک  دنادرگرب ، وا  زا  ار  نانآ  رکم  دروآ و  رب  شیارب  ار  وا  هتساوخ  راگدرورپ  سپ  »
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« تساناد
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اه هیآ  تلالد  لامجا 

: دروآ یم  نایم  هب  نخس  رابهانگ  هلیح  ود  زا  اه  هیآ  نیا 

ار وا  ام  .تسا  هدوب  وا  قشاع  هتـشاد و  لد  رد  دوخ  مالغ  زا  یهاوخماک  هسوسو  زیزع  رـسمه  ياو ! : » دنتفگ رهـش  نانز  هک  نیا  فلا :
موکحم شرهاظ  نخس ، نیا  مینیب .» یم  ضحم  یهارمگ  رد 

رد یگنرین  شنطاب  اما  دنرانک ، رب  رود و  ییاوران  نینچ  زا  نانآ  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  تشز و  رادرک  کی  ندرمـش  اوران  ندرک و 
ناکما دونشب  ار  راد  شین  دقن  نیا  نوچ  ات  تسا  زیزع  رسمه  ربارب 

زیزع رسمه  رد  ییابیز  زا  هچنآ  دورگ و  نانآ  هب  دنیب  رویز  همه  اب  ار  نانآ  فسوی  نوچ  دیاش  دزاس ، مهارف  ار  فسوی  اب  نانآ  رادید 
رد زیزع  رـسمه  دش و  دنتـساوخ  دوخ  گنرین  نیا  زا  هچنآ  .دوش  هتفیرف  دـبایب و  نانز  رگید  لامج  رد  دوب  هتفیرفن  ار  وا  دوب و  هدـید 

رد زین  نانآ  داتسرف و  ناشیا  یپ 

دندید ار  وا  نوچ  و  دندید ، درب  ناشیا  زا  شوه  هک  ار  فسوی  لامج  دنتفای و  روضح  وا  رابرد 

اهنت نیا  تسین ! هدازیمدآ  نیا  هللا ! ناحبس  دنتفگ : دندیرب و  شیوخ  ناتسد  دنتشاد و  گرزب 

درب و هانپ  دنوادخ  هب  نانآ  رکم  ربارب  رد  وا  اما  .دندناوخ  دوخ  هب  هراشا  اب  ای  تحارـص و  هب  ار  وا  هاگنآ  و  تسا ! راوگرزب  يا  هتـشرف 
.درادب هاگن  ار  وا  تساوخ  ادخ  زا 

عورشم دوخ  يدوخ  هب  هچرگ  مه -  هلیسو  و  تسا ، دولآ  هانگ  عورشمان و  يا  هلیح  فده  رظن  زا  هلیح  نیا  تسا ، نشور  هک  نانوچ 
موکحم ار  زیزع  رـسمه  رهاظ  رد  اهنت  نانز  نآ  هک  مولعم  اـجک  زا  دیـسرپب : دـیاش  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  ار  فدـه  مکح  یلو  هدوب - 

نیازا ناشفده  دندرک و 

نآ خـساپ  دـنرادب ؟ هضرع  وا  رب  یگتـسارآ  ییابیز و  همه  اب  ار  دوخ  دـننک و  رادـید  فسوی  اـب  هک  دوب  نآ  يرهاـظ  ندرک  موکحم 
نآ رکم  زا  زیزع  رـسمه  نوچ  ینعی  َّنِهِرْکَِمب ؛» ْتَعِمَـس  اّمَلَف  : » دومرف هک  دوش  یم  هتفرگ  رب  تراـبع  نیا  زا  یتشادرب  نینچ  هک  تسا 
هب ناـنز و  تعیبط  مکح  هب  شنطاـب ، زا  اـج  نیا  رد  تسا و  ینطاـب  رهاـظ و  ياراد  رکم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا   . ...دینـش ربخ  ناـنز 

زا یعضو  نانوچ  نانآ  هژیوب  دوش ، یمن  هدیمهف  میتفگ  هچنآ  زج  نادرم  هب  نانآ  دیدش  لیم  مکح 

هک یلامج  نانوچ  دنتشادن ، غارس  ار  شدننامه  نامز  نآ  ات  هک  دندوب  هدینش  وا  لامج  فسوی و 

هب ینوبز  فسوی  لامک  ینمادـکاپ و  ربارب  رد  دـش و  نآ  هدادـلد  هتفیرف و  تشاد  الاب  یهاـگیاج  وربوخ و  زین  دوخ  هک  زیزع  رـسمه 
رد دوب  شمالغ  هک  ار  وا  زا  یهاوخماک  هسوسو  دیرخ و  ناج 

يراددوخ نآ  زا  تفریذپن و  ار  نآ  فسوی  هتبلا  و  دروآ ، نابز  رب  اراکشآ  زین  سپس  دنارورپ و  لد 
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َنِم ْنُکَأَو  َّنِْـهَیلإ  ُبْـصأ  َّنُهَدـْیَک  یِّنَع  ْفِرْـصَت  ـَّالإ  ِهـَْیلإ َو  ِینَنوُعْدَـی  اَّمِم  ََّیلإ  ُّبَـحَأ  ُنْـجِّسلا  ِّبَر   » تراـبع نـیا  رب  نوزفا  .دـیزرو 
يور نیمه  زا  دنتشاد  لد  رد  ناشیا  هچنآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ  هدش  هداد  دانـسا  نانز  هب  توعد  مه  دیک و  مه  نآ  رد  هک  َنِیلِهاَْجلا »

« نهرکم  » ریسفت رد  قاحسا  نب  دمحم 
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نآ هلیسو  هب  ات  دنتفگ  ار  نخس  نآ  لیلد  نیمه  هب  و  دنیبب ، ار  وا  دندش  دنم  هقالع  دیسر و  نانز  هب  فسوی  ییورابیز  ربخ  دیوگ : یم 
.دنیوج هار  وا  رادید  هب 

اب ار  یلوق  هلیح  نیا  ات  دش  نآ  رب  دینش  ار  نانآ  یندش  ان  لمحت  شنزرـس  شهوکن و  نوچ  هک  رهـش  نانز  اب  زیزع  رـسمه  هلیح  ب - 
ناشیا یپ  رد  دینش  ار  نانآ  رکم  نوچ  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  نانوچ  دنک ، یفالت  دشاب  رترمث  رپ  رت و  هدنبوک  هک  یلمع  يا  هلیح 

دنتسشن دوخ  ياهشلاب  رب  دنتفای و  روضح  زیزع  رسمه  ینامهیم  رد  نانآ  داهن .» مهارف  ییاهشلاب  ناشیارب  داتسرف و 

نیا .دش  هتشاذگ  مادک  ره  يارب  تسا  موسرم  ناهاشرابرد  رد  هک  هویم  اذغ و  زا  ییاه  هنوگ  و 

نیا يارب  اـهنت  ار  ناـنآ  زیزع  رـسمه  هچ  تسا ، یگنرز  هلیح و  رکم و  شنطاـب  یتـسد و  هداـشگ  مرک و  شرهاـظ  هک  تسا  یتوـعد 
دنک تباث  دزاس و  رب  دـبایب و  نشور  يرذـع  دوخ  يارب  وا  ناـس ، نیدـب  اـت  دـنوش  فسوی  لاـمج  هتفیـش  هدادـلد و  هک  درک  توعد 

هک تسا  دنم  هرهب  ییابیز  نانچ  زا  فسوی 

درک و رتراوتسا  زین  رگید  يا  هلیح  اب  ار  هلیح  نیا  وا  .دناوخ  دوخ  هب  ار  وا  تحارـص  هب  هکلب  تراشا  هب  هن  دزاس  یم  راداو  ار  ینز  ره 
هاگنآ .دشاب  هدـنایامن  رتمرگ  ار  نانآ  زا  توعد  رهاظب  يو  دـنربب و  نآ  اب  ار  دوخ  ياه  هویم  ات  داد  ییوقاچ  مادـک  ره  هب  هک  نیا  نآ 

هب ناـنز  نآ  رـس  زا  شوـه  همه ، نیا  اـب  تساوـخ  یم  وا  .دـیآ  رد  ناـنآ  ناـیم  هب  هناریگلفاـغ  هک  تفگ  فـسوی  هب  تلاـح  نیمه  رد 
هدهاشم

هک نآ  یب  دربب ، زین  نانآ  ياهتسد  وقاچ  تکرح  نتفای  همادا  اب  نآ  زا  سپ  دربب و  فسوی  لامج 

ار شیوخ  يارب  يرذـع  نتخاس  ینعی  توعد  نیا  زا  دوخ  فدـه  وا  ماگنه ، نیا  رد  تفریذـپ و  تروص  همه  اـهنیا  .دـننک  ساـسحا 
.دیزرو يراددوخ  وا  متـساوخ و  ماک  وا  زا  نم  .دیدرک  یم  شهوکن  شا  هراب  رد  ارم  هک  تسا  نامه  نیا  : » تفگ تخاس و  راکـشآ 

نامرف ار  وا  هچنآ  رگا  کنیا 

«. دوب دهاوخ  ناگدش  راوخ  زا  دش و  دهاوخ  هدنکف  نادنز  هب  دهدن  ماجنا  مهد  یم 

زین هلیسو  هتبلا  و  تسا ، دولآ  هانگ  يا  هلیح  فده  رظن  زا  زین  هلیح  نیا  تسا  نشور  هک  نانوچ 

درب و هانپ  دنوادخ  هب  هلیح  نیا  ربارب  رد  فسوی  اما  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  ار  فدـه  نیمه  مکح  دـیامن ، یم  عورـشم  شرهاظ  هچرگ 
.درادب هاگن  نانآ  رکم  ربارب  رد  ار  يو  تساوخ  وا  زا 

هب ندیسر  يارب  يا  هلیسو  ناونع  هب  نآ  زا  اما  دشاب ، عورـشم  شرهاظ  هک  يا  هلیح  ره  درک : لالدتـسا  ناوت  یم  هک  تساج  نیمه  زا 
دهاوخ ار  فده  نامه  مکح  دوش  هدافتسا  تسا  عونمم  هچنآ 

نارگید ای  دهد  اوتف  نآ  تحص  هب  ای  دنز  رس  وا  زا  يا  هلیح  نینچ  هک  نآ  زا  یناملسم  ره  تسا  هتسیاش  و  دوب ، دهاوخ  مارح  تفای و 
(1) .درب هانپ  دنوادخ  هب  دوش  نومنهر  نآ  ماجنا  هب  ار 
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غورد و تنایخ و  ءاذیا و  شغ و  تمرح  هلدا  حیرص  هب  نارگید ، اب  ندرک  گنرین  نامدرم و  اب  ندرک  هلیح  هک  تسا  نشور  نیا  - 1
یم ایآ  هک  تسا  هراب  نیا  رد  نخـس  هکلب  تسین ، نامدرم  اب  ندرک  هلیح  هرابرد  باتک  نیا  رد  ام  نخـس  اما  تسا ، مارح  نآ ، دننامه 
نینچ اب  تسج و  هرهب  دـسر  یم  رظن  هب  راگزاسان  نوگمهان و  مکح  عیرـشت  هفـسلف  فدـه و  اب  هک  يراک  يارب  لـیلد  هعـس  زا  ناوت 

نآ يارب  فلؤم  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  نیا  .تسا  هدوب  نآ  فالخ  یپ  رد  عراش  هک  درک  يراک  یعرـش  لـیلد  رهاـظ  زا  نتـسج  هرهب 
.م .دروآ -  لالدتسا 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


غاب نابحاص  ناتساد   : 12

: تسا هدمآ  نینچ  میرک  نآرق  رد 

* َنوُِمئان ْمُه  َکِّبَر َو  ْنِم  ٌِفئَاط  اْهیَلَع  َفاَطَف  َنُوْنثَتْسَی * َو َال  َنیِِحبْصُم * اهَّنُمِرْـصََیل  اوُمَْـسقَأْذإ  ِهَّنَْجلا ، َباَحْـصَأ  اَنْوََلبامک  ْمُهاَنْوََلب  اَّنإ  »
َمْوَیلا اهَّنَلُخْدَی  ْنَأ َال  َنُوتَفاَخَتَی * ْمُه  اوُقَلَْطناَف َو  َنیِمِراَص * ُْمْتنُک  ْنإ  ْمُِکثْرَح  یَلَع  اوُدْغا  ِنَأ  َنیِِحبْـصُم * اْوَداَنَتَف  میِرَّصلاک * ْتَحَبْـصَأَف 

ُالَْول ْمَُکل  ُْلقَا  َْملَا  ْمُهُطَـسْوَا  َلاق  َنُومورْحَم * ُنَحن  َْلب  َنوُّلاََـضل * اَّنإ  اُولاـق  اَـهْوَأَر  اَّمَلَف  َنیِرِداـق * ٍدْرَح  یَلَع  اْوَدَـغ  َو  ٌنیِکْـسِم * ْمُکیَلَع 
اََنلِْدُبی ْنَأ  اَنُّبَر  یَسَع  َنیِغَاط * اَّنُک  اَّنإ  اَنَْلیَو  اَی  اُولاَق  َنُومَوالَتَی * ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأَف  َنیِملاظ * اَّنُک  ّانإ  اَنِّبَر  َناَْحبُس  اُولاَق  َنوُحِّبَُـست *

(1) «. َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  رَبْکَأ ، ِهَرِخآلا  ُباَذََعل  َو  ُباَذَعلا ، َِکلَذَک  َنُوبِغاَر * اَنِّبَر  َیلإ  اَّنإ  اَْهنِم  ًاْریخ 

اه هیآ  هراب  رد  يا  هصالخ  حرش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیرفن  ببس  هب  نیا  و  میتخاس ، راتفرگ  یطحق  یگنسرگ و  يالب  هب  ار  هکم  نامدرم  ام  ینعی  ْمُهانْوََلب ؛» ّانِا  »
ریگ تخس  رـضم  رب  اراگدرورپ !  : » تساوخ نینچ  دنوادخ  زا  دندیباترب  يور  ندروآ  نامیا  زا  دندرزآ و  ار  وا  نوچ  هک  دوب  نانآ  رب 

نآ دننامه  روآ ، یطحق  نانآ  رب  و 

ص:135

هویم نادادـماب  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  هک  هاگنآ  میدومزآ ، ار  غاب  نآ  نابحاص  هک  نانچ  میدومزآ ، ار  نانآ  ام   : 33  - 17 ملق / - 1
نانوچ اهناتـسب  دمآ و  دورف  نآ  رب  راگدرورپ  بناج  زا  یتفآ  دندوب  باوخ  هک  ماگنه  بش  .دنتفگن  هللاءاشنا  اما  دیچ ، دـنهاوخ  ار  اه 

هناور سپ  .دیوش  هناور  هاگپ  نیمه  رد  دینیچب  هویم  دیهاوخ  یم  رگا  هک  دنداد  زاوآ  ار  رگیدمه  نادادـماب.دش  هنهرب  هایـس و  یگنس 
دندمآ نوریب  ناباتش  دنمناوت و  ناهاگحبـص  .دیایب  غاب  هب  ییاونیب  زورما  دابم  هک  دنتفگ  یم  رگیدمه  اب  هتـسهآ  هک  یلاح  رد  دندش ،

هک متفگن  ار  امـش  ایآ  تفگ : ناشدرمکین  میا ! هدش  هرهب  یب  دیاش  ای  .میا  هدرک  مگ  ار  هار  ایوگ  دنتفگ : دـندید  ار  ناتـسغاب  نوچ  و 
مه شهوـکن  هب  دـندرک و  رگیدـمه  هب  يور  سپ  .میا  هدوـب  رگمتـس  اـم  هللا ! ناحبـس  دـنتفگ : دـییوگ ؟ یمن  حـیبست  ار  يادـخ  ارچ 

راگدرورپ هاگرد  هب  هک  دهد  نیزگیاج  نآ  زا  رتهب  ار  ام  نامراگدرورپ  هک  دـیما  .میدوب  شکرـس  ام  ام ، رب  ياو  دـنتفگ : .دـنتخادرپ 
.دنتسناد یم  هک  رگا  تسا ، رتگرزب  ترخآ  باذع  و  رفیک ، تسا  نیا  .میا  هدروآ  يور  شیوخ 
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ِغاب نآ  نابحاص  هک  نانوچ  ِهَّنَْجلا ؛» َباحْصَا  انْوََلب  امک  «، » تشذگ فسوی  موق  رب  هک  یطحق 

نمی و رد  دوب  یغاب  نآ  دنا ، هدروآ  نارـسفم  هک  هنوگ  نآ  میتخاس  راتفرگ  دـنراد  ربخ  یبوخب  شتیاکح  زا  مدرم  هک  زین  ار  فورعم 
درازگ و یم  ار  دنوادخ  قح  هک  يدرم  ِنآ  زا  ءاعنص ، کیدزن 

هک دوب  درخ  یب  يدرم  نامردـپ  دـنتفگ : شنادـنزرف  تشذـگ  رد  يو  نوچ  .داد  یم  ماـعط  غاـب  نآ  لـصاح  زا  ار  ناـیاونیب  ناریقف و 
هک نآ  زا  سپ  ناس  نیدب  .داد  یم  ماعط  ار  نایاونیب  ناریقف و 

رخاوا رد  ار  اه  هویم  هک  دندرک  دای  دنگوس  دیسر  اهنآ  ندیچ  ماگنه  دش و  نیریش  غاب  ياه  هویم 

هقدـص اب  چـیه  دـنام و  ياج  رب  يرتشیب  لوصحم  بیترت  نیدـب  دـنوشن و  ربخ  نایاونیب  ناریقف و  ات  دـننک  تشادرب  زور  لیاوا  بش و 
هب دوب  رتوکن  شَیوُـخ  رتـشیب و  شا  يرادـنید  تشاد و  رت  تسرد  يرظن  هک  اـهنآ  زا  یکی  ناـیم  نیا  رد  .دوـشن  هتـساک  نآ  زا  نداد 

میمصت نیا  زا  ارچ  تفگ : نارگید 

.دندادن ارف  شوگ  وا  یهاوخ  ریخ  هب  دنتفریذپن و  ار  وا  نخـس  نانآ  اما  دـینک ؟ یمن  هبوت  دـنوادخ  هاگرد  هب  هدولآ  ّتین  نیا  زا  دـب و 
َاهَّنُمِرْصََیل اوُمَْسقَأْذِإ  دنک « : یم  هراشا  نینچ  نانآ  میمصت  هب  دنوادخ 

نیا يانعم  دنا : هتفگ  َنُوْنثَتْـسَی ؛» َو ال   » .دننک تشادرب  ار  دوخ  لوصحم  حبـص  زاغآ  نامه  هک  دندرک  دای  دـنگوس  نوچ  َنیِِحبْـصُم ؛»
ییاهن دافم  هک  ارچ  دنا ؛ هدناوخ  انثتسا  مان  هب  ار  نآ  تسا  طرش  کی  هللاءاش  نا  هک  نآ  اب  .دنیوگن  هللا » ءاش  ْنِا   » هک تسا  نآ  ترابع 
نوریب : » دیـشاب هتفگ  هک  تسا  نآ  دـننامه  مور » یم  نوریب  دـهاوخب  ادـخ  رگا   » دـییوگ یم  یتقو  هچ ، تسا ؛ انثتـسا  دافم  نامه  شا 

نینچمه .تسا  هدش  فطع  اوُمَْـسقَا »  » رب َنُوْنثَتْـسَی » الَو   » ترابع ًارهاظ  ریـسفت ، نیا  ربانب  .دـشاب  هتـساوخ  ادـخ  هک  نآ  رگم  مور  یمن 
رب هملک  نیا  ریـسفت  نیا  ربانب  .دندرک  یمن  ادـج  ار  ناریقف  مهـس  دوخ  ردـپ  فالخ  رب  هک  تسانعم  نادـب  نُوْنثَتْـسَی » الَو   » هدـش هتفگ 

تیاور دیاش  .تسین  یماهبا  داریا و  چیه  ریسفت  نیا  رب  دیوگ : یم  یسولآ  .دریگ  یم  ياج  مسق  قایس  رد  هدش و  فطع  اهَّنُمِرْـصََیل » »
هک تشاد  یغاب  ناشردپ  دندوب و   (1) هـشبح زا  یناسک  نانآ  تفگ : هک  اجنآ  دنک ، تلالد  ریـسفت  نیمه  رب  مه  همرکع  زا  ریرج  نبا 

ناریقف مهـس  چیه  دننک و  تشادرب  نآ  زا  ار  لوصحم  ناهاگحبـص  هک  دندرک  دای  دـنگوس  نانآ  اما  .داد  یم  ماعط  نایاونیب  هب  نآ  زا 
هب دنزاسن و  ادج  ار 

هچنآ رب  نوزفا  .تسا  َنُوْنثَتْـسَی » الَو   » تراـبع ناـمه  ریـسفت  همرکع  ياـه  هتفگ  زا  هلمج  نیرخآ  ًارهاـظ  .دـنهدن  يزیچ  يریقف  چـیه 
دندروخ دنگوس  هک  نآ  یکی  دنازوس : تلع  ود  هب  ار  نامدرم  نآ  غاب  دنوادخ  هک  تسا  ریخا  ریسفت  رب  رگید  یهاوگ  زین  نیا  میتفگ 

رد ود  نیا  زا  کی  ره  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نیا  .دندرکن  انثتسا  هک  نآ  رگید  و  دننک ؛ تشادرب  یتقو  نانچ  رد  ار  لوصحم 
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.تسا غاب  نآ  ناکم  هراب  رد  رگید  لاوقا  زا  یکی  نیا  - 1
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یتخـس تازاجم  نینچ  قاقحتـسا  رد  دناوت  یم  هچنآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  هتـشاد ، يرثا  نانآ  يارب  تخـس  رفیک  نیا  قاقحتـسا 
نایاونیب ناریقف و  قح  نتشاذگن  رانک  نامه  دشاب  هتشاد  ریثأت 

، بجاو هب  لالخا  يوس  رگید  زا  و  بجاو ، هب  لـالخا  ناـیاونیب  ناریقف و  قح  نتـشاذگن  راـنک  هچ  هللاءاـش ؛ ْنإ  نتفگ  كرت  هن  تسا ،
تسا نینچ  اج  نیا  رد  هک  نانوچ  دریگ ، تروص  ن�وم  ناسنا  يوس  زا  هک  ضرف  نیا  رد  هللاءاش » ْنإ   » كرت هک  یلاح  رد  تسا ، مارح 

نآ هن  دـنوشن ، دـنا  هدرک  نییعت  هک  ینامز  نآ  رد  لوصحم  تشادرب  هب  قفوم  هک  دراد  بسانت  رفیک  نیا  اب  دـنرظن ، نیا  رب  تیرثکا  و 
.دور نایم  زا  دزوسب و  ناشلوصحم  همه  هک 

دنزاس مورحم  شیوخ  غاب  هویم  زا  ار  نارادان  نایاونیب و  هک  دنتفرگ  میمصت  نوچ  يور ، ره  هب 

ار غاـب  همه  دـمآ و  دورف  دـنوادخ  باذـع  دـندوب  باوخ  زونه  هک  ناـمز  ناـمه  رد  دـننک ، تشادرب  دوز  حبـص  ار  لوـصحم  همه  و 
، دیدرون مه  رد  ار  روگنا  امرخ و  ناتخرد  یمامت  دنازوس و 

یباذع دندوب  باوخ  هک  یلاح  رد  میِرَّصلاک ؛» ْتَحَبْـصَأَف  َنوُِمئان * ْمُه  َکِّبَر َو  ْنِم  ٌِفئاط  اْهیَلَع  َفاَطَف  : » دومرف دـنوادخ  هک  نانوچ 
یگتخوس و تدش  زا  غاب  نآ  هگانب  تشذگ و  غاب  نآ  رب  دنوادخ  زا 

دندناوخ ار  رگیدمه  ناهاگحبص  َنیِمِراَص ؛» ُْمْتنُک  ْنإ  ْمُِکثْرَح  یَلَع  اوُدْغا  ِنَأ  َنیِِحبْـصُم  اْوَداَنَتَف   » .دش رات  هریت و  یبش  ناس  هب  یهایس 
؛» ٌنیِکْـسِم ْمُکیَلَع  َمْوَیلا  َاهَّنَلُخْدَـی  ْنَأ َال  َنُوتَفاَخَتَی  ْمُه  اوُقَلَْطناَف َو   » .دـیور شیوخ  رازتشک  هب  دـیراد  لوصحم  ندـیچ  گنهآ  رگا  هک 

ناباتـش َنیِرِداق ؛» ٍدْرَح  یَلَع  اْوَدَغ  َو   » .دمآ دهاوخن  رد  غاب  هب  ییاونیب  چیه  زورما  دنتفگ : یم  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  دندش ، هناور  سپ 
يانعم هب  درح »  » .دندوب لوصحم  تشادرب  هدامآ  دوخ  رظن  هب  هک  یلاح  رد  دندرک ، ناشغاب  گنهآ 

هدرک ییاج  ای  يزیچ  گنهآ  یسک  هک  یماگنه  هب  برضی -  برض  باب  زا  درحی - » درح ، : » دوش یم  هتفگ  .تسا  باتش  گنهآ و 
.دشاب هدروآ  يور  نادب  و 

: دـنتفگ تسخنو  دـندمآ ، هابتـشا  ار  هار  دـندرک  نامگ  تسا ، هتخوس  کـیرات  یبش  ناـس  هب  هک  دـندید  ار  غاـب  نوچ  اـهْوَأَر » اّـمَلَف  »
تـسخن هتفگ  نآ  زا  دنتفای  ار  تقیقح  دندرک و  گنرد  نوچ  اما  .تسین  غاب  نآ  نیا  میا و  هدرک  مگ  ار  دوخ  غاب  هار  ام  َنوُّلاَضلّانِا » »

، میا هدرکن  مگ  ار  هار  دنتفگ : دنتشگ و  رب 

هدـش مورحم  غاب  نیا  تمعن  زا  دوخ  نونکا  میتشاد  ناراداـن  ندرک  مورحم  گـنهآ  هک  نآ  ببـس  هب  اـم  هکلب  نُوموُرْحَم ،» ُنَْحن  ْلـَب  »
.میا

زا هک  ار  ناـنآ  هب  دوـخ  نیـشیپ  ییاـمنهار  یهاوـخ و  ریخ  ناـشنیرت  شیدـنا  تسرد  َنوُحِّبَُـست ؛» ـالَْول  ْمَُکل  ْلـُقَا  ْمـَلَا  ْمُهُطَـسْوَا  َلاـق  »
هک یکاپ  ان  تین  زا  ارچ  هک  تسا  نآ  اج  نیا  رد  َنوُحِّبَُست » الَْول   » هژاو يانعم  .دیدرگ  روآدای  ناشیا  هب  دندوب  هدز  زاب  رـس  شنتفریذپ 

، تسا ریـسفت  نیمه  هاوگ  هیآ  يدـعب  ترابع  هک  نانوچ  دـیبلط ، یمن  شزرمآ  وا  زا  دـیروآ و  یمن  هبوت  دـنوادخ  هاـگرد  هب  دـیتشاد 
اجنآ
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هژیوب اه ، هدرک  همه  رد  ار  دنوادخ  نخس  نیا  اب  نانآ  َنیِملاظ .» اَّنُک  ّانإ  اَنِّبَر  َناَْحبُس  : » دنتفگ هک  تسا  هدمآ  هورگ  نیمه  نابز  زا  هک 
مورحم يارب  دوخ  يریگ  میمصت  رد  هک  دندوشگ  فارتعا  نیا  هب  نابز  دنتسناد و  هتـساریپ  یمتـس  ره  زا  دوب  هدرک  ناشیا  اب  هچنآ  رد 

شنزرـس شهوکن و  هب  نآ  زا  سپ  .دـنا  هتـشاد  اور  متـس  دوخ  رب  هتفر و  شیوخ  ياهیدـنمزآ  یپ  رد  غاب  لوصحم  زا  نارادان  ندرک 
دییأت ار  نآ  یخرب  هداد ، داهنشیپ  یخرب  هچ ، دنتخادرپ ؛ دندوب  هدرک  هک  يراک  رب  رگیدکی 

.دندوب هدرک  موکحم  ار  نآ  مه  یخرب  هدومن و  توکس  نآ  هب  تبسن  یخرب  هدرک ،

اََنلِْدُبی ْنَأ  اَنُّبَر  یَسَع  ، » میا هدرک  زواجت  یهلا  دودح  زا  همه  ام  دنتفگ : هک  نیا  زج  دندادن  رگیدکی  هب  یخساپ  چیه  نانآ  يور ، ره  هب 
سپس .میراد  دیما  شیوخ  دنوادخ  هب  ام  دهد ، ام  هب  يرتهب  نیا  ياج  هب  نامراگدرورپ  تسا  دیما  »(1)؛ َنُوبِغاَر اَنِّبَر  َیلإ  اَّنإ  اَْهنِم  ًاْریَخ 

و دزرو ، لخب  وا  قح  يادا  رد  دنک ، تفلاخم  وا  نامرف  اب  هک  ار  سک  ره  دنوادخ  باذع  هک  تسا  نینچ  ُباذَْعلا ؛» َِکلذَـک  : » دومرف
نیا زا  ترخآ  رفیک  هتبلا  و  نوُمَْلعَی ؛» اُوناک  َْول  رَبْکَأ ، ِهَرِخآلا  ُباَذََـعلَو   » .تفرگ دـهاوخرب  رد  دراد  اور  یـساپس  اـن  وا  تمعن  ربارب  رد 

.دنتسناد یم  هک  رگا  تسا ، رت  تخس  مه 

هلیح تمرح  رب  ناتساد  تلالد 

صاخ مکح  هب  ببـس  ندـیماجنا  عنام  هک  يا  هلیح  کمک  هب  غاب  نآ  نابحاص  نوچ  هک  تساـج  نیا  زا  هلیح  تمرح  رب  هیآ  تلـالد 
هرهب یب  غاب  لوصحم  زا  ار  نایاونیب  هک  دندش  نآ  رب  دش  یم  دوخ 

نیدب دننادب .» هک  رگا  تسا  رتگرزب  ترخآ  باذع  و  : » دومرف زین  سپـس  و  داد ، رفیک  ناشغاب  ندـنازوس  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  دـنزاس 
رانک رد  ار  يورخا  يویند و  رفیک  نانآ  يارب  دنوادخ  بیترت 

نیا ببـس  عرـش  مکح  هب  غاب  ياهلوصحم  دـنتخادرپ : نانآ  هک  يا  هلیح  حرـش  کـنیا  .دوبن  گرزب  هاـنگ  کـی  زج  نیا  و  دروآ ، مه 
هک نیا  رب  طورشم  دنربب ، نآ  زا  ار  یمهس  ناتسدیهت  ناریقف و  هک  تسا 

رد لوصحم  تشادرب  اب  هک  دوب  نیا  دنتـسب  راـک  هب  غاـب  ناـبحاص  هک  يا  هلیح  .دنـشاب  هتـشاد  روضح  اـجنآ  رد  تشادرب  ماـگنه  رد 
دنرادرب نایم  زا  ار  مکح  طرش  دنرادن  روضح  ناریقف  ًاتداع  هک  ینامز 

یپ رد  ار  دوخ  صاخ  یعرش  مکح  ببس ، هک  دنوش  نآ  عنام  مکح  طرش  نتشادرب  نایم  زا  اب  و 

ص:138

فلکت جـنر و  هب  ارم  تفگ : خـساپ  رد  يو  یخزود ، ای  دـنا  یتشهب  نانآ  اـیآ  هک  دندیـسرپ  غاـب  نیا  ناـبحاص  هراـب  رد  هداـتق  زا  - 1
نامیا رـس  زا  نُوبِغار » انِّبَر  یِلا  ّانِا   » هک غاب  نابحاص  هتفگ  نیا  مناد  یمن  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  يرـصب  نسح  زا  .دیا  هتخادـنا 
.درکن زاربا  عطاق  يرظن  چیه  هورگ  نیا  هرابرد  لیلد  نیمه  هب  يو  .دنروآ  نابز  رب  دنیآ  راتفرگ  ناکرشم  نوچ  هک  باب  نآ  زا  ای  دوب 

.دنداد ناشن  صالخا  دندرک و  هبوت  سپس  نانآ  هک  دنرظن  نیا  رب  ناملاع  رتشیب  يور  ره  هب 
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تشگ و لزان  غاب  نآ  رب  یباذـع  و  داد ، رفیک  ار  نانآ  غاب ، نابحاص  هتـساوخ  فدـه و  هنوگژاو  ندروآ  شیپ  اـب  زین  دـنوادخ  .دروآ 
هک تساجنیا  هتکن  .دش  هایس  یگنس  ناس  هب  هک  تخوس  نانوچ  غاب 

، دراد رفیک  هلیح  کمک  هب  نآ  زا  زیرگ  دوجو  نیا  اب  تسا و  بحتسم  قح  کی  تشادرب  ماگنه  رد  لوصحم  زا  ناتسدیهت  مهس  رگا 
رهاظ هک  دشاب -  بجاو » قح   » کی مهـس  نآ  مه  رگا  .دشاب  هتـشاد  رتگرزب  يرفیک  تسیاب  یم  هلیح  کمک  هب  بجاو  قح  زا  زیرگ 

ببس هب  غاب  نابحاص  نداد  رفیک 

ناـمدرم قوقح  اـی  یهلا  قوقح  طاقـسا  يارب  ندـیزرو  هلیح  تمرح  ینعی  اـم  بولطم  دراد -  تلـالد  نیمه  رب  قـح  نیا  ندرکن  ادا 
ار شنتشادرب  نایم  زا  دصق  نانآ  هک  یطرش  دییوگب  رگا  .تسا  تباث 

یعرش طرش  ای  قاقحتـسا  عنام  هن  دوش و  قح  نتفرگ  عنام  شندرب  نایم  زا  ات  تسا  يداع  طرـش  تسا : یطرـش  عون  هچ  دندوب  هدرک 
تلالد دشاب  هک  مه  مادک  ره  دراد و  لامتحا  اهنیا  يود  ره  هک  دینـش  دیهاوخ  خساپ  دشاب ؟ قاقحتـسا  لصا  زا  عنام  شلاوز  ات  تسا 
دوش یم  نآ  هجیتن  تسا  يداع  عنام  لیصحت  باب  زا  طرش  ندرب  نایمزا  مییوگب  رگا  هچ  درب ؛ یمن  نایم  زا  ار  هلیح  تمرح  رب  هیآ 

؛ دوش یم  بیقعت  یعرـش  عنام  لیـصحت  رد  هک  تسا  یفده  دننامه  نآ  زا  فده  هک  تسا  یعرـش  عنام  نامه  لیـصحت  رب  رفیک ، هک 
موزل هب  مکح  هکلب  دوش ، غاب  لوصحم  زا  ناتسدیهت  تیمورحم  بجوم  هک  تسا  يزیچ  هب  نتفای  تسد  فده ، اهنیا  يود  ره  رد  هچ 

نایم زا  مییوگب  مه  رگا  .مهس  نآ  نتفرگ  عنام  مه  تسا و  قاقحتسا  عنام  مه  يداع  عنام  هک  ارچ  دراد ، زین  تیولوا  رفیک 

مورحم ببـس  هب  ار  غاب  نابحاص  دـنوادخ  هک  نیا  نآ  تسا و  تباث  ام  بولطم  زاب  تسا ، یعرـش  عنام  لیـصحت  باب  زا  طرـش  ندرب 
.تسا هداد  رفیک  هلیح  کمک  هب  دوخ  قوقح  زا  ناتسدیهت  ندرک 

اجنیا رد  هک  يور  نآ  زا  اما  .تسا  حابم  یلمع  دهاوخب ، شبحاص  هک  نامز  ره  رد  لوصحم  ندرک  تشادرب  لصا  هک  دنامن  هدیشوپ 
يا هلیسو  حبص  زاغآ  رد  تشادرب  دنا  هتساوخ  غاب  نابحاص 

و : » تسا هدومرف  سپـس  هداد و  رفیک  ناشلوصحم  ندنازوس  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دوش  دوخ  مهـس  زا  ناتـسدیهت  نتخاس  مورحم  يارب 
، نیا دنتسناد .» یم  هک  رگا  تسا ، رتگرزب  ترخآ  باذع  هتبلا 

طاقـسا نوچمه  زیاج  ان  ییاه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  عورـشم  رهاظب  ببـس  کـی  زا  نتـسج  کـمک  هک  نآ  رب  تسا  لـیلد  دوخ 
وا تعیرش  نتفرگ  يزاب  هب  ای  تامرحم و  ماجنا  ای  تابجاو 

ام تشادرب  نیا  .دنک  یم  تیارس  زین  هلیسو  هب  تسه  فده  يارب  هک  رفیک  قاقحتسا  تمرح و  مکح  نامه  دشاب و  یم  مارح  يراک 
(1) .تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  تسا و  هیآ  زا 

ص:139

تسا نآ  هلیح  ناگدنرمش  زیاج  فرح  نیرخآ  هک  ارچ  تسا ؛ هدروآ  نآرق  زا  فلؤم  هک  تسا  یلیالد  نیرتراوتـسا  زا  یکی  نیا  - 1
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يراـک فیلکت  طرـش  اـی  عوـضوم  طرـش  ندرب  ناـیم  زا  اـی  عوـضوم  ندرب  ناـیم  زا  میرب و  یم  ناـیم  زا  ار  فـیلکت  عوـضوم  اـم  هک 
نیا هتبلا  درب و  یم  طرـش  ندرب  ناـیم  زا  اـی  عوضوم  ندرب  ناـیم  زا  دوخ  يور  ار  تیعونمم  لـیلد  نیا  اـما  .تسین  مارح  تسیاـشان و 

تقیقح زا  هک  یعرـش  یلک  دعاوق  کمک  هب  نینچمه  دمآ و  دـهاوخ  دـعب  لصف  رد  هک  يا  هلدا  رگید  کمک  هب  هک  تسا  یتشادرب 
.م .دیامن -  یمن  فیعض  تسردان و  دراد  یمرب  هدرپ  تالماعم ، رد  هژیوب  ماکحا ، عیرشت  فده  هقف و  هفسلف 
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هلیح کمک  هب  یشورف  مک  تمرح   : 13

: دیامرف دنوادخ 

* َنوثوُْعبَم ْمُهَّنَأ  َِکئلوُأ  ّنُظَی  َالَأ  َنوُرِـسُْخی * ْمُهُونزَو  ْوَأ  ْمُهولاَـک  اَذإ  َو  َنوفْوَتْـسَی * ِساَّنلا  یَلَع  اولاَـتْکا  اَذإ  َنیِذَّلا  َنیفِّفَطُْمِلل * ٌلـْیَو  »
(1) «. َنیَِملاَعلا ِّبَِرل  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ٍمیِظَع * ٍمْوَِیل 

اه هیآ  هراب  رد  يا  هدیکچ  حرش 

نوچ دنداد و  یم  رارق  يزاب  شوختسد  ار  هنامیپ  نزو و  رهش  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ندمآ  زا  شیپ  ات  هنیدم  نامدرم 
دندناتس و یم  دوب  ناشقح  هچنآ  زا  شیب  ییاهب  دندوزفا و  یم  هنامیپ  نزو و  رب  دندیجنـس  یم  نزو  ای  هنامیپ  هب  ندیرخ  يارب  يزیچ 

ياه هویش  ندوزفا  نتساک و  نیا  رد  نانآ  .دنتساک  یم  هنامیپ  نزو و  زا  دنداد  یم  نانآ  هب  نزو  هنامیپ و  هب  ار  نارگید  زا  یقح  نوچ 
زواجت متس و  راک  نیا  هک  اجنآ  زا  .دربب  یپ  اهنآ  هب  تسناوت  یمن  قح  بحاص  هک  دنتشاد  ینوگانوگ  ناهنپ 

نآ رفیک  هب  ار  شناگدنهد  ماجنا  دنوادخ  دوب  اورانب  نارگید  لام  ندروخ  گنرین و  سیبلت و  و 

نوچ هک  دـنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  حیحـص  يدنـس  هب  هجام  نبا  یئاسن و  ...ناشورف ».  مک  رب  ياو  : » دومرف درک و  دـیدهت  ناـهج 
هک درک  لزان  ار  تایآ  نیا  دنوادخ  سپ  دـندوب ؛ ناسک  نیرتشورف  مک  زا  هنیدـم  نامدرم  دـمآ  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یم هنیهجوبا  ار  وا  هک  دوب  يدرم  هنیدـم  رد  دـیوگ : یم  يدـس  .دـندرک  هناـمیپ  یتسرد  ییوکن و  هب  نآ  زا  سپ  و  َِنیفِّفَطُْمِلل » ٌلـْیَو  »

(2) .دش لزان  هیآ  نیا  سپ  داد ، یم  رتمک  هنامیپ  هب  دناتس و  یم  رتلماک  هنامیپ  هب  تشاد ، هنامیپ  ود  وا  .دندناوخ 

نیا رب  مه  نارـسفم  زا  يرایـسب  .تسا  كاندرد  باذـع  گرزب و  ترـسخ  يانعم  هب  دـیوگ  یم  نخـس  نآ  زا  هیآ  نیا  رد  هک  لیو » »
هک یناسک  .تسا  خزود  رد  فرژ  رایسب  ییداو  مان  لیو  هک  دنرظن 

ییانعم نانچ  يارب  ًاساسا  هژاو  نیا  هک  تسین  نآ  ناشدوصقم  دنا  هدرک  ریسفت  نینچ  ار  لیو 

ص:140

نزو ای  هنامیپ  مدرم  يارب  نوچ  دـنریگ و  لـماک  دنناتـس  هناـمیپ  مدرم  زا  نوچ  هک  ناـنآ  ناـشورف ؛ مک  رب  ياو   : 6  - 1 نیففطم / - 1
یم ياپ  هب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  همه  مدرم  هک  يزور  دـنوش ؟ هتخیگنارب  گرزب  يزور  رد  هک  دـنرادن  نامگ  ایآ  دـنهد ، مک  دـننک 

.دنزیخ
.م ص 323 و 324 - .  ج6 ،  روثنملا ،  ردلا  یطویس ،  ك :  ر .  - 2
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هک تسا  یتـیاور  تشادرب  نیا  هاوـگ  .تسا  خزود  هیآ  نیا  رد  لـیو  زا  دارم  هک  تسا  نـیا  ناـشدوصقم  هـکلب  تـسا ، هدـش  دادرارق 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  لقن  دیعسوبا  زا  يذمرت  دمحا و 

لهچ شیافرژ  هب  ندیسر  زا  شیپ  نانآ  دننکفا و  نادب  ار  نارفاک  هک  تسا  خزود  رد  ییدا  لیو و 

ففطم .تسا و  گنرین  کمک  هب  نزو ، هنامیپ و  رد  نداد  مک  يانعم  هب  فیفطت  .دنشاب  هار  رد  زییاپ 

رپ ار  نآ  رگید  ینامز  دهد و  یم  صقان  هنامیپ  ینامز  هک  یسک  يور  نآ  زا  .دنک  یم  نینچ  ندناتس  نداد و  رد  هک  تسا  یـسک  زین 
نآ و  دیوج ، یم  كدنا  رادـقم و  یب  ینعی  فیفط »  » يزیچ هب  ار  يرگناوت  هک  هدـش  هدـیمان  ففطم »  » دـیازفا یم  نآ  رب  ای  دـنک  یم 

تایآ رد  ناشورف  مک  فصو  .دیازفا  یم  نآ  رب  ندناتـس  ماگنه  رد  دهاک و  یم  نآ  زا  الاک  نداد  ماگنه  رد  هک  تسا  یکدـنا  نامه 
دننک یم  هناـمیپ  ار  يزیچ  مدرم  زا  دـیرخ  يارب  نوـچ  هک  ناـنآ  َنوفْوَتْـسَی ؛» ِساَّنلا  یَلَع  اولاَـتْکا  اَذإ  َنیِذَّلا   » تسا هدـمآ  نینچ  نآرق 

هدـمآ و نایم  هب  نخـس  هنامیپ  زا  اهنت  هیآ  نیا  رد  يور  نیا  زا  .دـنمه  مکح  رد  هنامیپ  نزو و  دـعب  هلمج  هنیرق  هب  .دنناتـس  یم  لماک 
ْمُهُونزَو ْوَأ  ْمُهولاَک  اَذإ  َو   » ترابع دیدرگ ، روآ  دای  جاجز  هک  نانچ  هنیرق  نآ  و  تسا ، هدش  يرگید  زا  يزاین  یب  بجوم  یکی  رکذ 

.تسا َنوُرِسُْخی »

؛ دنراد نارگید  قوقح  نداد  نامز  اب  توافتم  یتلاح  دوخ  قوقح  ندناتس  نامز  رد  ناشورف  مک  هک  تسا  نیا  ترابع  ود  نیا  يانعم 
نزو و هب  ار  نآ  دنهاوخب  دنشاب و  هتشاد  یقح  مدرم  رب  رگا 

یناهنپ ییاهویـش  اه و  هلیح  زا  فده  نیا  يارب  دـنریگ و  یم  شیب  زین  یکدـنا  هکلب  دـنریگ  یمن  صقان  ار  نآ  اهنت  هن  دنناتـس  هنامیپ 
هنامیپ نزو و  هب  ار  نآ  دهاوخب  دشاب و  هتشاد  نانآ  رب  یقح  یسک  رگا  اما  .دوش  یم  اهنآ  هب  یهجوت  رتمک  ًاتداع  هک  دنیوج  یم  هرهب 
هنامیپ نزو و  يافیتسا  .دنتـسه  ندش  دنمتورث  یپ  رد  دوخ  راک  نیا  زا  و  دنهد ، یم  تسیاب  هچنآ  زا  رتمک  صقان و  ار  قح  نآ  دناتس 

لوزن زا  شیپ  نامدرم  هک  یعضو  هب  رگا  و  تسا ، ندناتس  مات  لماک و  يانعم  هب  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک 

ترابع هک  مینک  ریسفت  نینچ  اج  نیا  رد  ار  افیتسا  تسناوت  میهاوخ  دوش  هتسیرگن  دنتشاد  هیآ  نیا 

؛ دوش یم  ریذپ  ناکما  ناشیا  رب  هک  يا  هویـش  هلیح و  ره  هب  و  دـنهاوخ ، یم  هک  يرادـقم  نآ  هب  ینوزف  اب  هارمه  قح  نتفرگ  زا  تسا 
نیا زا  دـنتفرگ و  یم  راک  هب  تشاد  شیاجنگ  رتشیب  یکدـنا  هک  هناگادـج  يا  هنامیپ  نارگید  زا  ـالاک  ندـیرخ  يارب  ناـنآ  زا  یخرب 

ناکت ار  هنامیپ  رگید  یخرب  دندرشف و  یم  دندیجنس  یم  هنامیپ  هب  ار  هچنآ  یخرب  دندناتس ، یم  دوب  ناشقح  هچنآ  زا  شیب  قیرط 

هک تسا  نآ  یشورف  مک  ییاهن  دافم  نشور و  شهوکن  كالم  رایعم و  نیا ، ربانب  .دریگ  ياج  هنامیپ  رد  يرتشیب  رادقم  ات  دنداد  یم 
مک هرابرد  هیآ  هک  نیا  زا  رگا  .دناتسب  رتشیب  دهدب و  رتمک  یسک 

رایعم رادم و  دوش  ریـسفت  مک  هدایز و  یب  دوخ  قح  ندناتـس  لماک  هب  افیتسا  ددرگ و  رظن  فرـص  هدش  لزان  فصو  نیدـب  یناشورف 
مه رب  هدش  هتفرگ  فطع  هلمج  ود  هک  تسا  يزیچ  نآ  شهوکن 
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نارگید قح  و  مک ] هدایز و  یب   ] دناتس لماک  نامدرم  زا  ار  دوخ  قح  یسک  هک  دوب  دهاوخ  نآ  یـشورف  مک  هجیتن  رد  و  دراد ، رب  رد 
.تسا رتاسر  شهوکن  رد  نآ  نیتسخن  هجو ، ود  نیا  زا  .دهد  صقان  ار 

نارادرواب زا  يراک  نینچ  هک  تقیقح  نیا  زین  گنرین و  نیا  یتسردان  یتشز و  اه  هیآ  همادا  رد 

ُموُقَی َمْوَی  ٍمیِظَع * ٍمْوَِیل  َنوثوُْعبَم * ْمُهَّنَأ  َِکئلوُأ  ّنُظَی  َالَأ  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدـش  نایب  دـنز  یمن  رـس  نیـسپاو  زور  ادـخ و 
راگدرورپ ربارب  رد  مدرم  هک  يزور  دـش ، دـنهاوخ  هتخیگنا  رب  گرزب  يزور  رد  هک  دـنرادن  نامگ  نانیا  ایآ  َنیَِملاَـعلا ؛» ِّبَِرل  ُساَّنلا 

نانوچ دنزیخ ؟ یم  رب  نایناهج 

نداتـسیا گرزب ، زور  هب  تمایق  زور  فیـصوت  نظ ، هژاو  زا  هدافتـسا  هیآ ، رد  بجعت  راکنا و  دروآ ، یم  فاشک  رد  يرـشخم  هک ز 
تیـصعم گرزب و  هانگ  رگنایب  همه  همه و  نایناهج ، راگدرورپ  هب  دـنوادخ  فیـصوت  ماجنارـس  و  دـنوادخ ، ربارب  رد  مدرم  هناـنتورف 

یشورف و مک  رد  هک  تسا  یهوبنا 

دوـجو رادرک  راـتفگ و  ره  رد  هـکلب  دتــس و  داد و  ره  رد  يربارب  تلادـع و  هـب  لـمع  كرت  رد  و  نآ ، دـننامه  زیمآ  متــس  راـک  ره 
یمن تسا و  تسرد  يرابتعا  دـنرادن  رواب  ار  تمایق  هک  هدـش  هتـسناد  یـسک  ياـج  رد  شورف  مک  اـه  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  . (1) دراد

هنوگچ اریز  دشاب ؛ ثحب  عازن و  دروم  دناوت 

سپ باسح  دزیخ و  یم  رب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  نیا  هب  دراد و  تمایق  هب  ینامگ  كدنا  هک  یسک 

؟ دروخب اورانب  ار  نانآ  ییاراد  دکمب و  ار  مدرم  نوخ  دناوت  یم  دهد  یم 

نامگ ناوت  یم  هچ  کنیا  .دندش  یـضار  مارح  یکدنا  هب  هک  نانآ  ینعی  دهد ، یم  ناشورف  مک  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يرادـشه  نیا 
دوخ ذوفن  تنطلـس و  تردق و  زا  هار  نیا  رد  و  دنروخ ، یم  اورانب  ار  نامدرم  لام  ای  ادخ  لام  یکاب  چیه  یب  هک  نانآ  هرابرد  تشاد 

ياه هلیح  هب  ندز  نماد  زا  ای  و 

دیدرت تمایق  رد  هکنانآ  رامش  رد  زین  هورگ  نیا  هک  تسا  تسرد  ایآ  دنیوج ؟ یم  هرهب  نوگانوگ 

داد ياج  یناسک  فیدر  رد  دنراد  نامیا  ياعدا  دـنیوگ و  یم  نابز  هب  هچنآ  مغر  هب  ار  نانآ  ناوت  یم  ایآ  و  دـنوش ؟ هدرمـش  دـنراد 
.دنراد نیقی  تقیقح  نیا  هب  ای  تسا  تمایق  هب  ناشرترب  نامگ  مک  تسد  هک 

هلیح تمرح  رب  اه  هیآ  یهاوگ 

اپ رب  هب  هک  تسا  هداهن  یناسک  ياج  رد  ار  نانآ  هداد و  نانآ  هب  كاندرد  تخس و  یباذع  هدعو  هدیهوکن و  ار  ناشورف  مک  دنوادخ 
تقیقح هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنرادن  يا  هدیقع  تمایق  ندش 
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.م ص 230 - . ج4 ، لیزنتلا ، قئاقح  نع  فاشکلا  رمع ، نب  دومحم  مساقلاوبا  يرشخمز ، ك.ر : - 1
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قوـقح نداد  لـماک  شرهاـظ  هک  یگنرین  هلیح و  تسا ، گـنرین  هلیح و  کـمک  هب  نزو  هزادـنا و  هناـمیپ و  زا  نتـساک  یـشورف  مک 
لام بیترت  نیدب  دوش و  یم  هتشاد  اور  هدننک  افیتسا  رب  هک  تسا  یمتـس  نیا  .نتـساک  نآ  زا  نداد و  صقان  شنطاب  تسا و  نارگید 

ماگنه رد  .دوش  یم  هدروخ  اورانب  وا 

زین نیا  تسا و  هدایز  اب  یندناتـس  شنطاب  هدایز و  چـیه  نودـب  دوخ  قح  نتفرگ  ناشورف  مک  راک  رهاـظ  زین  نارگید  زا  قح  ندـناتس 
.وا ربارب  رد  تسا  یگنرین  دوش و  یم  هدناتس  وا  زا  الاک  هک  نآ  رب  تسا  یمتس 

زا فده  رظن  زا  تسا ؛ دولآ  هانگ  عورشمان و  فده  رظن  زا  مه  هلیسو و  رظن  زا  مه  گنرین  نیا 

هک يور  نآ  زا  زین  هلیسو  رظن  زا  و  تساورانب ؛ مدرم  لام  ندروخ  ندیزرو و  متـس  دوش  یم  هتـساوخ  راک  نیا  زا  هچنآ  هک  يور  نیا 
تسا يا  هنامیپ  نزو و  نتفرگ  يزاب  هب  دهد  یم  ماجنا  صخش  هچنآ 

شنتسبراک هب  اب  سک  چیه  هک  هتساوخ  تسا و  هداهن  مدرم  نایم  تلادع  ییاپ  رب  يارب  دنوادخ  هک 

يا هلیح  نینچ  هک  نانآ  .درادن  اور  زواجت  متس و  يرگید  رب  هدش  هداهن  شیارب  هچنآ  ریغ  رد 

.دنداد رارق  نارگید  هب  ندیزرو  متس  يارب  يرازبا  دوخ و  گنرین  هلیسو  ار  هنامیپ  نزو و  دندیزرو 

زا ار  شیوخ  تما  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ادخ  ربمایپ  و  درک ، كاله  هانگ  نیمه  رفیک  هب  ار  بیعـش  موق  دـنوادخ 
ربانب دسرب ؛ مه  نانآ  هب  تسا  هدیسر  بیعش  موق  هب  هچنآ  دابم  هک  تشاد  رذح  رب  نیا 

متیلو دق  مکنا  : » دومرف ناراد  هنامیپ  نارادوزارت و  هب  ترضح  نآ  تسا  هدروآ  يذمرت  هک  یتیاور 

سخب ام  و  : » دومرف زین  دـنا  هدرک  لـقن  ار  نآ  نارگید  یقهیب و  هک  رمع  نبا  ثیدـح  رد  و  »(1) ؛ مکلبق هفلاسلا  ممالا  تکله  هیف  ًارما 
نآ زا  تیاور  نیا  رد  هک  يرفیک  تسا  رهاظ  هک  نانوچ  . (2)« ناطسلاروج هن�وملا و  هدش  نینسلاب و  اوذخا  ّالا  نازیملا  لایکملا و  موق 

.تسا فده  ضیقن  هدمآ  نایم  هب  نخس 

تـشذگ هک  يا  هلدا  مکح  هب  اـهنآ  همه  هک  دـندرک  یم  هلیح  ینوگاـنوگ  قرط  هب  نارگید  قح  نداد  مک  يارب  زاـب  رید  زا  ناـمدرم 
نید ماکحا  هک  یماگنه  رتنشور ، هکلب  تسا ، هنوگ  نیمه  .تسا  مارح 

يویند و عفانم  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یماکحا  ینعی  دوش ، هتفرگ  يزاب  هب  یهلا  تعیرش  و 
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.9 باب عویبلا ، باتک  يذمرت ، ك.ر : .دندش -  كاله  نامه  رد  نیشیپ  ياهتما  هک  دیا  هدش  هدرامگ  يراک  هب  امش  - 1
راتفرگ هاشداپ  متس  یگدنز و  یتخس  یطحق و  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دننکن  یشورف  مک  نزو  هنامیپ و  رد  یمدرم  چیه  - 2
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لایکملا و موق  صقن  ام   » هک نیا  نآ  تسا و  هدروآ  نومـضم  نیا  هب  کـیدزن  یثیدـح  دوخ  ننـس  عویبلا  باـتک  رد  يذـمرت  .دزاـس 
باب 9. عویبلا ، باتک  يذمرت ، ننس  .كر : قزرلا .» مهنع  عطق  الا  نازیملا 
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نامدرم ياهلد  ناور و  حور و  ندـش  كاپ  زواجت و  متـس و  ندرک  رود  ناـنآ و  ناـیم  رد  تلادـع  ییاـپ  رب  يارب  ناگدـنب و  يورخا 
(1) .دریگ رارق  نایمدآ  قوقح  یهلا و  قوقح  ندرب  نایم  زا  بجاو و  طاقسا  مارح و  ندرک  لالح  يارب  يا  هلیسو  تسا ، هداهن 

ام تایآ  نیمه  و  تشاد ، تلالد  عراش  ياهفده  اب  راگزاسان  ياه  هلیح  تمرح  رب  هک  دوب  ینآرق  تایآ  زا  يا  هتـسد  تشذـگ  هچنآ 
.نیملاعلا بر  هللادمحلا  .دسر  یم  نایاپ  هب  زین  مود  لصف  تایآ  نیا  نایب  اب  .دنک  یم  ربخ  اب  هباشم  ياه  هیآ  رگید  زا  ار 

ص:144

: تسا هتخیمآ  رد  مه  هب  ار  هلأـسم  ود  تاـیآ  رگید  زا  یخرب  دـننامه  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  رد  فـلؤم  مه  زاـب  مجرتـم  ناـمگ  هـب  - 1
فلؤم هاگدـید  نیا  اـب  مجرتـم  .تسا  یعرـش  لـیلد  رد  هک  يا  هعـس  زا  نتـسج  هرهب  و  ناـنآ ، قوقح  ندروخ  ناـمدرم و  اـب  گـنرین 
دراوم زا  يرایسب  رد  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  باتک  نیا  رد  هلیح  مان  هب  هک  نامه  ای  هعـس  نیا  زا  نتـسج  هرهب  هک  دنک  یمن  یتفلاخم 

زا یکاح  هلدا  هک  تسا  فلاخم  نیا  اب  اما  دماجنا ، یم  هقف  هفـسلف  ضقن  هب  نخـس  رگید  هب  مکح و  عیرـشت  زا  عراش  فده  ضقن  هب 
رد فلؤم  هک  یتایآ  زا  یخرب  يور  ره  هب  .دوش  هدروآ  هلدا  هعـس  زا  نتـسج  هرهب  تمرح  رب  تلالد  يارب  نامدرم  اـب  گـنرین  تمرح 

يد�وم مک  تسد  ای  لیلد  دناوت  یم  یبوخب  هبنش ، زور  رد  دیـص  ناتـساد  ای  غاب  نابحاص  ناتـساد  هیآ  دننامه  تسا ، هدروآ  لصف  نیا 
ثحب عوضوم  هک  تسا  يا  هلیح  زا  ریغ  يزیچ  نیا  دنک و  یم  مارح  ار  نامدرم  اب  هلیح  اهنت  رگید  یخرب  اما  دشاب ، فلؤم  ياعدم  رب 

 ( .م .تسا -  رضاح  باتک 
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تسا ضقانت  رد  عرش  فادهااب  هک  ییاه  هلیح  تمرح  رب  تنس  تلالد  موس : لصف 

هراشا

ای توبث ، رد  تسا  نکمم  دندحاو و  ربخ  هچرگ  اهثیدح  نیا  .تسا  ناوارف  هدیـسر  اه  هلیح  هنوگ  نیا  تمرح  هرابرد  هک  ییاهثیدـح 
نیدـب .دوش  یم  ناشتالد  نینچمه  توبث و  هب  عطق  بجوم  اهنآ  عومجم  اما  ددرگ ، ضراع  نامگ  دـیدرت و  اهنآ  يود  ره  ای  تلالد ،

ناوارف ياهثیدح  نیا  ناس 

زا نیقی  هب  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  ار  روآ  عطق  صن  مکح  تسا  هدنکارپ  هقف  فلتخم  باوبا  رد  هک 

نینچ تاقفاوملا ، رد  یبطاش  نوچمه  یلوصا ، ناققحم  .دهد  یم  ربخ  اه  هلیح  هنوگ  نیا  میرحت 

رد فلتخم  تایئزج  ءارقتسا  هب  دوش  یم  تباث  هغیص  هب  هک  هنوگ  نامه  مومع  هک  دنا  هدرک  نایب 

هدافتـسا نآ  زا  هک  یمومع  تسه ، هلیح  لئاسم  رد  هچنآ  دننامه  دشاب ، لماک  ءارقتـسا  نیا  رگا  دبای ؛ یم  ققحت  زین  هدـنکارپ  ياهباب 
ره فلتخم  تایئزج  هک  تسا  ییاـجرد  همه  نیا  .ینظ  تروص  هب  هنرگ  و  دـناسر ، یم  یعطق  ینیقی و  تروص  هب  ار  مکح  دوش  یم 

،(3) سایقای (2) و  تلالد ، (1) ترابع قیرط  زا  یئزج  ثیداحا  نآ  رتشیب  اـی  همه  زا  ناوتب  رگا  اـما  دنـشاب ، دوخ  دروم  صاـخ  مادـک 
مومع

ص:145

ای ًاتلاصا  مالک  هک  یمکح  رب  ظفل  هطساو  یب  يدوخ  هب  دوخ  نشور و  تلالد  يانعم  هب  تسا و  هیفنح  هژیو  یحالطصا  ترابع » - » 1
.تسا هدش  هدروآ  نآ  يارب  ًاعبت 

یمکح رب  ظفل  تلالد  نآ  زا  دوصقم  هتفر و  راـک  هب  تراـبع »  » ربارب رد  هیفنح و  دزن  صاـخ  ياـنعم  هب  اـج  نیا  رد  زین  تلـالد » - » 2
زا یلو  تسا ، هدش  هدروآ  نآ  نایب  يارب  مالک  هک  تسا  یمکح  همزال  اما  دـشاب ، یمن  نآ  ندـناسر  ظفل  ندروآ  زا  دـصق  هک  تسا 

: دـنیوگ یم  هیفنح  .تسا  روهمج  دزن  رد  موـهفم  قوـطنم و  هداـهن  ربارب  هیفنح  دزن  رد  حالطـصا  ود  نیا  .تسین  رهاـظ  مه  تهج  ره 
دـشاب مه  ظفل  زا  دوصقم  تلالد  نیا  رگا  تسخن  تروص  رد  .هن  ای  تسا  ظفل  دوخ  هب  اـی  مکح ، رب  ینتبم  یلقن  لـیلد  کـی  تلـالد 
تلالد  » دوش هدیمهف  ظفل  زا  تغل  هطـساو  هب  تلالد  رگا  مه  مود  تروص  رد  صن .» هراشا   » هن رگا  دوش و  یم  هدـیمان  صن » ترابع  »

فالتخا ياههاگتـساخ  میهاربا ، یفطـصم  یملز ، ك.ر : اضتقا .» تلالد   » دوش هدیمهف  عرـش  هطـساو  هب  رگا  دوش و  یم  هدیمان  صن »
.م ص 175 و 176 - . بهاذم ، هقف  رد 

يرگید فیرعت  ود ، نآ  تلع  یگناگی  لیلد  هب  یعرـش  مکح  رظن  زا  رگید  عوضوم  هب  یعوضوم  قاحلا  زا  تسا  تراـبع  ساـیق  - 3
هب تسا ، تباـث  يرگید  لوـلعم  يارب  هک  یمکح  دـننامه  یلوـلعم  رب  مکح  زا  تسا  تراـبع  ساـیق  تسا ، نینچ  دـنا  هدروآ  هک  مه 
زا .دـنا  هدروآ  زین  نیا  زج  يرگید  فیراعت  هتبلا  تسا و  تنـس  لـها  نآ  زا  فیرعت  ود  نیا  .مکح  تلع  رد  ود  نآ  كارتشا  هطـساو 

هباشم هک  رگید  عوضوم  هب  یعوضوم  زا  مکح  کی  نداد  تیارس  زا  تسا  ترابع  سایق  زین  یماما  یلوصا  ياملع  زا  یخرب  هاگدید 
.م  - 259 ص 254 -  یمالسا ، بهاذم  هاگدید  رد  داهتجا  عبانم  میهاربا ، دمحم  یتانج ، ك.ر : .تسا  نآ 
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تـسد هب  قیرط  ود  زا  مومع  نامگیب  یتروص  نینچ  رد  تسا ، ریذـپ  ناکما  یتشادرب  نینچ  هلیح  باب  رد  هک  ناس  نآ  درک ، تشادرب 
.دوش یم  هدافتسا  هبنج  ود  زا  اهنآ  تلالد  هب  نیقی  دیآ و  یم 

: دراد تلالد  دنک  یم  ورو  ریز  ار  عرش  ماکحا  ناینب  هک  ییاه  هلیح  تمرح  رب  هک  میروآ  یم  ار  یثیداحا  زا  یخرب  کنیا 

تسا صخش  تین  تاداع  تادابع و  رد  رایعم  هک  نیا   : 1

يِرْما ٍء ّلُکل  اّمنِا  ِتاّیّنلِاب و  ُلاْمَعْالا  ِامَّنِا  : » مدینش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  باطخ  نب  رمع  زا 
ُُهتَرْجِهَف اهُحْکنَی  ٍهَأَْرماِوَا  اهبیـِصی  اْینُد  َیِلا  ُُهتَرْجِه  َْتناک  ْنَم  هلِوُسَر َو  ِهّللا َو  َیِلا  ُُهتَرْجِهَف  هلِوُسَر  ِهّللا َو  َیِلا  ُُهتَرْجِه  َْتناَـک  ْنَمَف  يَوناـم 

.تسا قافتا  دروم  ثیدح   - (1)( ِهْیِلاَرَجاهام َیِلا 

دنا هتفگ  شببس  هرابرد  هچنآ  ثیدح و  هاگیاج 

ُلاْمَعْالا امَّنِا   ) رمع ثیدح  تسا : ثیدح  هس  رب  مالسا  ناینب  دنا : هتفگ  نارگید  دمحا و 

ص:146

، هدوـب وا  لوـسر  ادـخ و  يوـس  هب  شترجه  هک  ره  تسا ؛ هدرک  ّتین  هک  تـسا  يزیچ  نآ  ار  سک  ره  و  تـسا ، تـّین  هـب  اـهلمع  - 1
، دوـش رـسمه  وا  اـب  هک  ینز  اـی  دـسر  نادـب  هک  تسا  هدوـب  ییاـیند  يوـس  هب  شترجه  هک  ره  و  تسوا ، لوـسر  ادـخ و  هب  شترجه 

باب 16. داهجلا ، لئاضف  باتک  يذمرت ، ننس  ك.ر : .تسا  هدرک  نآ  گنهآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  هب  شترجه 
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نامعن ثیدح  و  ( ، (1) ٌدَرَوُهَف ُْهنِم  َْسَیلام  اذه  انِْرمَا  یف  َثَدْحَا  ْنَم   ) هشیاع ثیدح  ِتاّیّنلِاب ،)

هدش رما  نادب  هچنآ  ماجنا  ددرگ : یم  رب  زیچ  هس  هب  نید  همه  هک  نآ  دـمحا  نخـس  هیجوت  (. (2) ٌنَّیب ُماَرَْحلا  ٌنَّیب َو  ُلالَْحلَا   ) ریـشب نب 
زا ندیزرو  يراددوخ  و  تسا ، هدش  عونمم  هچنآ  كرت  تسا ،

یکی دوش : یم  لماک  لصا  ود  هب  دوخ  نیا  هک  دراد ، رب  رد  ار  نآ  رذنم  نب  نامعن  ثیدح  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا و  هبتـشم  هچنآ 
نطاب رد  هک  نآ  يرگید  و  دیوگ ؛ یم  نخـس  نآ  زا  هشیاع  ثیدح  هک  نامه  ینعی  دـشاب ، تنـس  قفاوم  دوخ  رهاظ  رد  لمع  هک  نآ 

.درادرب رد  رمع  ثیدح  هک  نامه  ینعی  دشاب ، وا  يدونشخ  دنوادخ و  نآ  زا  فده  لمع ،

ترجه هنیدم  هب  هکم  زا  يدرم  هک  تسا  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف  نیا  ببـس  هک  تسا  روهـشم  نینچ  ناملاع  دزن 
ربمایپ .دـنک  جاودزا  سیق  ما  مان  هب  ینز  اب  هک  فدـه  نادـب  هکلب  دروآ ، گنچارف  ار  ترجه  تلیـضف  هک  فدـه  نادـب  هن  اـما  .درک 

، تسا هتـشاد  ناهن  لد  رد  هدنارورپ و  رـس  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  شترجه  زا  وا  هرهب  اهنت  هک  داد  ربخ  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زا اهنت  ییایند  ياهفده  همه  نایم  زا  ثیدح  نیا  رد  يور  نیمه  زا  دنا : هتفگ  .تسا  هدنار  نخس  نآ  زا  هتخاس و  راکشآ  هچنآ  هن 

دنک یم  لقن  نینچ  دوعسم  نب  هللادبع  زا  روصنم  نب  دیعس  ار  ناتساد  نیا  .تسا  هدش  هدرب  مان  نز 

دنک جاودزا  سیق  ما  مان  هب  ینز  اب  هک  درک  ترجه  فده  نادب  يدرم  .تسوا  ِنآ  زا  نامه  دنک  ترجه  هچ  ره  یپ  رد  سک  ره  هک 
رد يدرم  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  يرگید  قـیرط  هب  ار  ربـخ  نیمه  یناربـط  .دـندناوخ  یم  سیق  ما  رجاـهم  ار  وا  ببـس  نیمه  هب  و 

ینز يراگتساوخ  هب  هک  دوب  ام  نایم 

درم .دنک  ترجه  يو  هک  نیا  رگم  دز  زابرس  هتساوخ  نیا  شریذپ  زا  نز  نآ  .تفر  سیق  ما  مان  هب 

حتف رد  رجح  نبا  ظفاح  .میدـیمان  یم  سیق  ما  رجاـهم  ار  وا  سپ  نآ  زا  اـم  .درک  جاودزا  نز  نیا  اـب  نآ  زا  سپ  دـیزگ و  ترجه  زین 
تسا حیحص   (3) نیخیش طرش  هب  دنس  نیا  دیوگ : یم  يرابلا 

ص:147

باـتک يراـخب ،  حیحـص  ك.ر : تسا .  دودرم  هدروآ  هچنآ  تسین ، نآ  زا  هک  دراذـگ  تعدـب  يزیچ  اـم  نـییآ  نـیا  رد  هـک  ره  - 1
 . باب 5 حلصلا ، 

باب 39. نامیالا ،  باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  ود ...  نیا  نایم  ییاه  ههبش  و  ینشور ، ِمارح  تسا و  ینشور  ِلالح  - 2
حیحص رد  ار  نآ  ود  نآ  دنچ  ره  دشاب ، يراخب  ملسم و  دزن  ربتعم  طورش  ياراد  ثیدح  هک  نآ  ینعی  نیخیش  طرش  هب  حالطصا  - 3

دروم هک  یثیدح   - 1 بیترت :  نیدب  تسا ، هبتر  تفه  ياراد  تنس  لها  دزن  حیحص  ثیدح  میوش  یم  روآدای  .دنـشاب  هدرواین  دوخ 
تسا 4 هدرک  لقن  ار  نآ  ملسم  اهنت  هک  یثیدح  تسا 3 - هدرک  لقن  ار  نآ  يراخب  طقف  هک  یثیدح  تسا 2 -  ملسم  يراخب و  قافتا 
زا اهنت  هک  یثیدـح  دنـشاب 5 -  هدرکن  لقن  ار  نآ  دـنچ  ره  تسا ، ملـسم  يراـخب و  دزن  ربتعم  ِتحـص  طورـش  ياراد  هک  یثیدـح  - 

رگید هک  یثیدح  تسا 7 - رادروخرب  ملسم  دزن  تحص  طورـش  زا  اهنت  هک  یثیدح  تسا 6 -  رادروخرب  يراخب  دزن  تحص  طورش 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 208 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_147_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_147_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_147_3
http://www.ghaemiyeh.com


 . م ص 155 -  هعلطصم ،  ثیدحلا و  مولع  ملاع ، یحیحص  ك.ر :  .دنا  هدرک  مکح  نآ  تحص  هب  تیاور  نایاوشیپ 
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( تیاور نیا  لقن   ) قرط زا  کی  چـیه  رد  نم  و  تسا ، هدـش  رداـص  یببـس  نینچ  هب  لاـمعالا » اـّمنا   » ثیدـح هک  هدـماین  نآ  رد  یلو 
راهظا ینخس  هنوگ  نیمه  مکحلا  مولعلا و  عماج  رد  زین  بجر  نبا  ظفاح   (1) .دنک اضتقا  ار  هتکن  نیا  هب  حیرصت  هک  ما  هدیدن  يزیچ 

(2) .تسا هتشاد 

بلاق رد  ار  ینز  هک  دراد  تلالد  یـسک  شهوکن  رب  ثیدح  دـشابن ، هچ  دـشاب و  ثیدـح  رودـص  ببـس  ارجام  نآ  هچ  يور ، ره  هب 
زین ترجه  هب  یلو  تسا  جاودزا  شفدـه  اهنت  ای  و  دـهاوخب ، زین  ار  ینز  ترجه  راـنک  رد  هک  نآ  اـما  .دـیوج  یم  هناـصلاخ  یترجه 

زج یفده  دوخ  ترجه  زا  هک  یـسک  هزادنا  هب  هن  اما  دوش ، یم  هداد  باوث  شجاودزا  ای  ترجه و  دـصق  نامه  رب  دـنک ، یمن  رهاظت 
، دشاب دنوادخ  هب  برقت  نآ  زا  صخش  فده  رگا  هک  تسا  یحابم  راک  جاودزا  هچ  درادن ، مهم  نیا 

هتـساوخ ندرک  همیمـض  ياه  هنومن  زا  یکی  .دوش  یم  هداد  مه  شاداپ  نآ  رب  دـنک ، ظفح  مارح  زا  ار  دوخ  دـهاوخب  هک  نآ  دـننامه 
: هک دـنک  یم  تیاور  سنا  زا  یئاسن  .تسا  هداد  خر  هحلطوبا  ندـش  ناملـسم  يارجام  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تبرق  دـصق  هب  حاـبم 

دوب میلس  ما  راگتساوخ  هحلطوبا 

درک يراگتساوخ  وا  زا  هحلطوبا  هک  نآ  زا  سپ  دروآ و  مالسا  هحلطوبا  زا  شیپ  میلـس  ما  هک  هنوگ  نیدب  .ود  نآ  نایم  رهم  مالـسا  و 
.دش وا  نز  میلس  ما  دروآ و  مالسا  هحلطوبا  سپ  .موش  یم  رسمه  وت  اب  يروآ  مالسا  وت  رگا  کنیا  .ما  هدروآ  مالـسا  نم  تفگ : يو 

نیمه رـس  زا  دش و  دنم  هقالع  مالـسا  هب  هحلطوبا ]  ] يو هک  دوش  یم  ریـسفت  نینچ  ثیدح  نیا  دـیوگ : یم  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا 
بیترت نیدب  وا  .تساوخ  زین  ار  یحابم  جاودزا  نآ  رانک  رد  یلو  دیورگ  مالسا  هب  هقالع 

دوخ فاوط  اب  ای  دنک ، دصق  ار  هدارا  تیوقت  تدابع ، هارمه  دوخ  هزور  زا  هک  تفای  ار  یسک  مکح 

(3) .دنک تین  ار  راکهدب  اب  یهارمه  تدابع ، رانک  رد 

ثیدح ریسفت 

ثیدح حرش  هب  تساجب  کنیا  میتشاد ، نایب  تسا  هدش  هتفگ  شرودص  ببـس  هرابرد  هک  ار  هچنآ  ثیدح و  هاگیاج  هک  نآ  زا  سپ 
.میزادرپب

ص:148

ص 7. ج1 ، يرابلا ، حتف  رجح ، نبا  ینالقسع ، - 1
ص 9. مکحلا ، مولعلا و  عماج  بجر ، نبا  - 2

ص 13. ج1 ، يرابلا ، حتف  رجح ، نبا  ینالقسع ، - 3
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هک دـناسر  یم  تسخن  هلمج  .دـنک  یم  نایب  ار  ینید  مهم  هدـعاق  ود  يونام » يرما ء  لکلو  تاـینلاب  لاـمعالا  اـمنا  : » هدومرف هک  نیا 
ّتین اب  راک  تسا ؛ نآ  عبات  دبای و  یم  رابتعا  تین  هب  لمع 

ربانب .تسا  ّتین  نیمه  ساسارب  زینازس  رفیک و  هک  نانوچ  هابت ، دب  ّتین  اب  دوش و  یم  کین  بوخ 

صخـش يارب  تین  هچنآ  زا  تسا  يرگید  یلک  هدـعاق  دوخ  هک  زین  مود  هلمج  .تسا  یلک  هدـعاق  کی  نایب  تسخن  هلمج  داـفم  نیا 
، ندشن هتفریذپ  ای  ندش  هتفریذپ  نوچمه  دراد  یپ  رد  هدننک  تین 

رب رد  ار  يرایسب  لئاسم  هدعاق  نیا  دهد و  یم  ربخ  داسف  ای  تحص  هرخالاب  و  رفیک ، ای  شاداپ 

يدروم رد  ثیدح  نیا  ربارب  رد  رگا  .دنا  هتسناد  تیمها  اب  ار  ثیدح  نیا  يور  نیمه  زا  .دریگ  یم 

یم لصاح  شیارب  هدرکن  تین  هچنآ  ای  دوش ، یمن  لصاح  شیارب  هدرک  تین  صخـش  هچنآ  دـنک  تاـبثا  هک  دـسرب  جراـخ  زا  یلیلد 
.دنز یم  صیصخت  ار  ثیدح  نیا  مومع  لیلد  نآ  دوش و  یم  لمع  یجراخ  لیلد  نامه  هب  ددرگ 

: دیوگ یم  يواضیب 

ررـض عفد  تعفنم و  ندروآ  تسد  هب  لیبق  زا  دـبای  یم  یفدـه  قفاوم  ار  نآ  هک  هچنآ  يوس  هب  لد  نتفای  هجوت  زا  تسا  ترابع  تین 
نتـساوخ نآ  زا  فدـه  دوش و  لعف  هجوتم  هک  تسا  هداد  صاـصتخا  يا  هدارا  هب  ار  هژاو  نیا  عرـش  .هدـنیآ  رد  اـی  رـضاح  ناـمز  رد 

یم ریـسفت  هدارا  دصق و  نامه  ینعی  نآ  يوغل  يانعم  هب  تین  لامعالا » امنا   » ثیدح رد  .دشاب  وا  مکح  لاثتما  دـنوادخ و  يدونـشخ 
نآ تسا و  زیچ  نالف  يوس  هب  شترجه  هک  نآ  هب  رجاهم  ددرگ و  قبطنم  تسا  هدـمآ  شا  یپ  رد  هچنآ  رب  دـناوتب  یتسردـب  اـت  دوش 

لامجا و هب  هک  تسا  يزیچ  تاـیئزج  حرـش  هدـمآ  اـجنیا  رد  هک  یمیـسقت  هچ  دوش ؛ میـسقت  رگید  زیچ  نـالف  يوس  هب  شترجه  هک 
.تسا هدش  هدارا  هداهن ، داینب  هچنآ  زا  هک  تسا  دوصقم  طابنتسا  و  هدش ، نایب  تیلک 

 [ هک تسا  یلاح  رد  نیا  دنک و  یم  یفن  ار  لمع  نودـب  لعف  تاینلاب » لامعالا  امنا   » ترابع ] اریز تفرگ ؛ ناوتن  ار  ثیدـح  نیا  رهاظ 
یم نیا  رباـنب  .دراد  دوـجو  لـعف  مه  ّتین  نودـب  هک  تسا  موـلعم  ینـشورب  ّسح و  مکح  هب  هچ  تسین ؛ یفتنم  عـقاو  رد  لـعف  لـصا 

، نخس قدص  يارب  تسیاب 

: دراد دوجو  رظن  هس  تسا  ریدقت  رد  اج  نیا  رد  يزیچ  هچ  هک  هراب  نیا  رد  .تفرگ  ریدقت  رد  يزیچ 

تاذ یفن  رب  ریدقت  نودب  ِترابع  هک  يور  نآ  زا  تسا ، نآ  يانعم  مه  يزیچ  ای  تاینلاب » لامعالا  هحـص  امنا   » دوصقم هدـش  هتفگ  - 
تلالد تافص  همه  یفن  رب  نآ  عبت  هب  دنک و  یم  حیرصت  لعف 

تافص یفن  رب  شتلالد  دنک ، یم  يریگولج  تاذ  یفن  رب  ترابع  نیا  تلالد  زا  لیلد  هک  نونکا  .دراد 

.دنام یم  ياج  رب 
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: دنا هدروآ  حّجرم  ود  رظن  نیا  يارب  تسانعم و  نیا  هب  کیدزن  يزیچ  ای  تاینلاب » لامعالا  باوث  امنا   » دارم هدش  هتفگ  - 

نیا ربانب  و  درادن ، دوجو  تین  نودب  یباوث  تاداع  تادابع و  رد  هچ  تسا ؛ تباث  تین  هطساو  هب  باوث  ناگمه ، قافتاب  هک  نآ  یکی 
ار یضتقم  مومع  دوش  هدارا  ترابع  نیا  رد  زین  تحص  رگا 

.تسین زیاج  يزیچ  نینچ  هک  هدش  تباث  لوصا  رد  هک  یلاح  رد  ، (1) دبلط یم 

چیه لاـمعا  همه  رد  اریز  دـنام ، یم  یقاـب  لاـمعا  یماـمت  رد  دوخ  مومع  رب  مـالک  دوش  هتفرگ  ریدـقت  رد  باوث  رگا  هک  نآ  يرگید 
عیب و بابرد  تحـص  دننامه  تسا ، نکمم  زین  تین  نودـب  نآ  روصت  هک  تحـص  فالخ  رب  درادـن ، دوجو  تبرق  تین  نودـب  یباوث 

.حاکن

يوزارت هب  تسا و  تین  زا  یعبات  لمع  تسا و  تین  هب  لمع  رابتعا  تاینلاب » لامعالا  رابتعا  امنا   » هک تسا  نآ  رظن  نیموس  هرخـالاب  - 
رد یلمع  ره  نخس  رگید  هب  دوش و  یم  هدیجنس  تین 
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توافتم موهفم  دنچ  رگا  لاح  .دنک  یم  باجیا  ار  شریدقت  نآ  یعرش  ای  یلقع  تحص  ای  مالک  قدص  هک  تسا  يزیچ  یضتقم  - 1
رب مه  يا  هنیرق  دنـشاب و  هتـشاد  یگتـسیاش  یمالک  نینچ  رد  ندش  هتفرگ  ریدـقت  يارب  دـنک  یم  رییغت  اهنآ  هب  هتـسب  مالک  يانعم  هک 

دناوت یم  یـضتقم  هک  یـضرف  نینچ  رد  .تسا  فالتخا  لحم  نآ  صیخـشت  نییعت و  دشاب  هتـشادن  دوجو  میهافم  نیا  زا  یکی  نییعت 
ماکحا عورف و  زا  يرایـسب  رد  هاگدید  توافت  نیمه  هدـش و  ذاختا  ناملاع  يوس  زا  ینوگانوگ  ياههاگدـید  دـشاب  توافتم  يدارفا 

.هن ای  دراد  مومع  یضرف  نینچ  رد  یضتقم  ایآ  هک  تسا  هراب  نیا  رد  فالتخا  مه  هاگدید  توافت  نیا  تلع.تسا  هتـشاذگ  رثا  یهقف 
تسا نکمم  شریدقت  ار  هچ  ره  دوش و  یم  ریـسفت  ماع  یـضتقم  هک  دنا  هدش  نیا  رب  یهورگ   - 1 تسه : رظن  هس  صوـصخ  نیا  رد 

رب نارگید  زا  يرایـسب  هیفنح و  زا  یخرب  .دـنا 2 -  هداد  تبـسن  یعفاش  هب  ار  هاگدـید  نیا  هیفنح  هیعفاش و  زا  یخرب  .دریگ  یم  رب  رد 
مه رگا  دوش و  یم  هتفرگ  ریدقت  رد  دهد  یم  یهاوگ  نآ  تیبولطم  رب  لیلد  هچنآ  هکلب  درادـن ، تیمومع  یـضتقم  هک  دـنا  هدـش  نآ 
نیا رب  یهورگ  .دش 3 -  دهاوخ  لمجم  مالک  تسا  رظن  دروم  صخشم  نیعم و  ياضتقم  انعم و  دهد  ناشن  هک  تشادن  دوجو  یلیلد 

.تسا نشور  عامجا  هب  هیقب  دروم ، نیا  زج  .تسا  فالتخا  دروم  هک  دوش  یم  یمکح  ناـمه  رب  لـمح  یـضتقم  هک  دـنا  هدـش  رواـب 
یـضتقم مومع  هک  هدش  تباث  لوصا  رد  دیوگ : یم  هک  تسا  يور  نیمه  زا  هدیزگرب و  ار  مود  هاگدـید  هک  تسا  یناسک  زا  فلؤم 

يارب .تسا  هدش  هتخادرپ  اهنآ  هب  لوصا  رد  هک  دنراد  یلیالد  دوخ  يارب  دنناد  یمن  زیاج  ار  مومع  نیا  هک  یناسک  هتبلا  .تسین  زیاج 
.م . - 191 ص 184 -  بهاذم ، هقف  رد  فالتخا  ياههاگتساخ  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا 
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زین لمع  دشاب  دـب  رگا  تسا ، بوخ  زین  لمع  دـشاب  بوخ  تین  رگا  دراد ؛ ياج  هبتر  نآ  رد  شا  هزیگنا  تین و  هک  تسا  هبتر  نامه 
.تسپ زین  لمع  دشاب  تسپ  رادقم و  یب  رگا  و  دنلب ، زین  لمع  دشاب  دنلب  رگا  دب ،

يریدقت نینچ  اب  ثیدح  ریـسفت  .رتاروازـس  شریذپ  هب  زین  ام  هاگدید  زا  تسا و  نیرت  هدیدنـسپ  نیرتیوق و  نیمه  هیرظن ، هس  نایم  زا 
تـسا هدـمآ  یلک  لـصا  نیا  زا  سپ  هک  یعیرفت  اـب  و  دـنک ، یم  رداـبت  ناـسنا  نهذ  هب  دروـخرب  نیتـسخن  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه 
رد تسا  هدش  تیاور  یعفاش  زا  هک  نانوچ  ناس ، نیدب  دهد و  یم  رایسب  يا  هنماد  هدرتسگ و  یقفا  ار  ثیدح  دراد و  يراگزاس 

هلمج يانعم  ریخا  هیرظن  ربانب  هچ ، دـجنگ ؛ یم  نآ  رد  زین  رتشیپ  هیرظن  ود  نیا ، رب  نوزفا  دـیآ و  یم  راک  هب  هقف  باوبا  زا  باب  داتفه 
شاداپ ندشن ، هتفریذپ  ای  ندش  هتفریذپ  رظن  زا  لامعا  هک  تسا  نآ 

.دنتسه تین  عبات  حبق  ای  نسح  و  شهوکن ، ای  شیاتس  داسف ، ای  تحص  رفیک ، ای 

ار نیمه  ینیقلب  نیدلا  جارس  هلمج  زا  ناققحم  زا  يرایـسب  و  دنک ، یم  تلالد  هاگدید  نیمه  رب  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  لمع  هویش 
هتفرگ ریدقت  رد  يزیچ  تسا  نآ  رتهب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  يو  زا  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  نیدلا ، جارس  درگاش  .دنا  هدیزگرب 

نبا ظفاح  هللا .»...  یلا  هترجه  تناک  نمف  : » دومرف ثیدح  نیمه  همادا  رد  هک  ارچ  دنک ؛ اضتقا  ار  اهتین  زا  لامعا  تیعبات  هک  دوش 

هدـمآ و ریدـقت ]  ] نیمه نامدـقتم  رگید  یکم و  بلاطوبا  يربط ، ریرج  نبا  راـتفگ  رد  دـیوگ : یم  تسا و  هورگ  نیمه  زا  زین  بجر 
یم دـنیزگ  یم  رب  ار  رظن  نیا  هک  نآ  زا  سپ  يو  .تسا  هیرظن  نیا  هب  نادـقتعم  زا  زین  یباـطخ  .تسا  نـیمه  زین  دـمحا  مـالک  رهاـظ 
ریغ رد  نآ  هب  لالدتـسا  دـنا  هدـش  یعدـم  تسا  تادابع  رد  اهتین  توافت  هراب  رد  اهنت  ثیدـح  هک  نیا  هب  دانتـسا  اـب  یهورگ  دـیوگ :

تادابع

بابـسا و دـنراد و  رظن  تسا  هتـسیاش  نکمم و  هک  ییناعم  هب  نآ  نداد  قوس  ظفل و  یگدرتسگ  هب  ناهیقف  مومع  اـما  .تسین  تسرد 
دروم تسا  هدش  رداص  اهنآ  رطاخ  هب  مالک  هک  ار  ییاه  هنیمز 

.دنزاس یمن  دودحم  دوخ  ببس  نامه  هب  اهنت  ار  ظفل  يانعم  دنهد و  یمن  رارق  هجوت 

نآ تلالد  هدرتسگ  هریاد  كدنا و  ثیدح  هدیاف  مینک  دودحم  باوث  ای  تحص  هب  اهنت  ار  ثیدح  يانعم  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
هنوـگ نیا  رد  هک  مهاـعدا  نیا  ناـیم  نیا  رد  .دوـش  یم  گـنت  درادـن  ار  ندز  صیـصخت  یگتـسیاش  ییاـناوت و  هک  يزیچ  هلیـسو  هـب 

هدیـسر ظافلا  صیـصخت  بجوم  دناوت  یمن  نیا  ربانب  تسین و  ناگمه  قافتا  عوضوم  درادن  مومع  یـضتقم   [ قلعتم فذح  زا  ] دراوم
.ددرگ عرش  رد 

هترجهف اهحکنی  هأرماوأ  اهبیـصی  ایند  یلا  هترجه  تناک  نم  هلوسر و  هللا و  یلا  هترجهف  هلوسر  هللا و  یلا  هترجه  تناک  نمف   » تراـبع
هچ تشذگ ؛ هک  یلصا  رب  تسا  یعیرفت  هیلا » رجاه  ام  یلا 
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، ود نیا  و  تسوا ، ّتین  نامه  راک  هدـنهد  ماجنا  هرهب  تسا و  اهتّین  عبات  لامعا  هک  نایب  نیا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
نوریب ناش  هریاد  زا  زیچ  چیه  هک  دنتسه  یلک  ییاه  هدعاق  ریگارف و  ییاهلصا 

هب تروص و  هب  هک  يراک  ، تسا ماقم  هتسیاش  هک  دروآ  نایم  هب  نخس  يراک  زا  هنومن  يارب  تسین ،

نایب دوخ  نخـس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـبای  یم  توافتم  یـشزرا  تلزنم و  تین ، توافت  هب  هتـسب  اما  تسا ، زیچ  کی  رهاظ 
هقالع ربمایپ و  ادخ و  اب  یتسود  هزیگنا  هب  دوب  مالسالاراد »  » هک هنیدم  هب  دوب  رفکلاراد »  » زور نآ  رد  هک  هکم  زا  هک  سک  نآ  دومرف 
نیمه هدرک و  ربمایپ  ادخ و  گنهآ  هک  تسا  نیتسار  يرجاهم  دنک  ترجه  ینید  ریاعش  نتخاس  راکشآ  مالـسا و  يریگارف  هب  يدنم 

شیارب هدوب  شا  یپ  رد  لوسر  ادخ و  يوس  هب  دوخ  ترجه  زا  هچنآ  هک  تسا  هدنسب  ار  وا  راختفا 

رارکت هدـمآ ، هلوسر » هللا و  یلا  هترجه  تناـک  نمف   » طرـش باوج  ناوـنع  هب  هچنآ  تیاور  رد  يور ، نیمه  زا  .تسا  هدـمآ  لـصاح 
يارب هک  ارچ  تسا ؛ هلوسر » هللا و  یلا  هترجهف   » ترابع نامه 

زا یـسک  رگا  هک  ناـس  نآ  .تسا  يارـس  ود  ره  رد  وا  ییاـهن  بوـلطم  هتـساوخ  شترجه  هب  هـچنآ  ندـمآ  لـصاح  يرجاـهم  ناـنچ 
يویند يا  هرهب  هب  رذگهر  نیا  زا  ات  دنک  ترجه  مالسالاراد  هب  كرشلاراد 

تسا و رجات  هدیزگ  ترجه  ایند  یپ  رد  هک  نآ  تسا ، هدوب  نآ  یپ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  گنهآ  هب  شترجه  دسر  ینز  هب  ای  و 
نینچ هتساوخ  زا  و  هیلا » رجاه  ام  یلا  : » دومرف هک  ترابع  نیا  .دنتـسین  رجاهم  نانآ  زا  کی  چیه  راگتـساوخ و  دیوج  یم  نز  هک  نآ 

دای ینشور  هب  يرجاهم 

.تسا نآ  نتسناد  رادقم  یب  وا و  يویند  هتساوخ  ریقحت  دوخ  درکن ،

هلیح تمرح  رب  ثیدح  یهاوگ 

ره ناس  نیدـب  و  تسین ، نآ  تقیقح  زج  يزیچ  دـقع  ره  نآ و  تیعقاو  زج  يزیچ  لمع  ره  هک  دـنک  یم  تلالد  نآ  رب  ثیدـح  نیا 
تسا و للحم  دهاوخ  لیلحت  حاکن ، دقع  هب  هک  ره  دـناهرن ؛ ابر  هانگ  زا  ار  وا  عیب  تروص  دـتفا و  ابر  رد  دـهاوخ  ابر  عیب  دـقع  هب  هک 

هک ینعل  هب  دیدهت  لومشم 

.دناهر یمن  نعل  نیا  زا  ار  وا  حاکن  تروص  و  تسا ، هدمآ  للحم  يارب 

و تسا ، هانگ  دوش  دـصق  ادـخ  مارح  ندرک  لالح  ایادـخ  لالح  ندرک  مارح  نآ  زا  هچ  ره  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  ثیدـح  نینچمه 
دنک یمن  یتوافت  چیه  مارح  راک  ماجنا  يارب  هلیح  ندوب  هانگ  رد 

يارب يا  هلیسو  تسا  هدش  عضو  رگید  یفده  يارب  عرش  رد  ار  هچنآ  ای  دهد  ماجنا  ار  مارح  راک  هک 

.دهد رارق  مارح  هب  ندیسر 
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ار سک  ره  نآ  زج  دـنگوس و  رد  هک  نیا  اه و  هلیح  كرت   » رد هدروآ  یباب  ثیدـح  نیا  نایب  ریـسفت و  رد  لیحلا  باـتک  رد  يراـخب 
يراخب دیوگ : یم  رینم  نبا  تسا .» هدرک  ّتین  هک  تسا  يزیچ  نامه 
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یلو دـننک ، ریـسفت  تادابع  دروم  رد  اـهنت  ار  ثیدـح  هک  تسا  نیا  ناـملاع  دزن  روهـشم  دراد ؛ ثیدـح  نیا  زا  يا  هدرتسگ  تشادرب 
نتفریذپ رد  هتسناد و  تالماعم  زین  تادابع و  لماش  ار  نآ  يراخب 

زا هلیح  لاـطبا  عـیارذ و  دـس  رب  ثیدـح  نیا  هب  لالدتـسا  تسا : هتفگ  هدرک و  يوریپ  کـلام  زا  دـصاقم ) راـبتعا   ) )(1) و عیارذ دس  )
رد نیا  و  تسا ، رابتعا »  » هژاو ثیدـح  رد  رَّدـقم  فوذـحم  هک  تسا  نآ  زین  ثیدـح  ياـنعم  رد  میمعت  هجو  تسا و  اـهلیلد  نیرتیوق 

تادابع رد  رابتعا  يانعم  هک  تسا  یلاح 

: دیوگ یم  بجر  نبا  ظفاح  .دشاب  یم  صخش  دصق  هب  ندنادرگرب  رذن  دنگوس و  تالماعم و  رد  و  نآ ، بتارم  نایب  ندوب و  يزجم 
لالدتـسا نیا  رب  يونام » يرما ء  لکلامنا  تاینلاب و  لامعالا  امنا   » ثیدح هب  تسا ، نارگید  دمحا و  کلام ، ماما  بهذـم  هک  نانوچ 

يدقع ره  هک  تسا  هدش 

زا فده  هک  یعیب  دقع  دننامه  تسا ، مارح  دوخ  دشاب ، مارح  هب  ندیسر  نطاب  رد  نآ  زا  فده  هک 

ثیدح مکح  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدش و  دصق  ابر  هکلب  عیب  هن  دقع  نیا  رد  هچ ، دشاب ؛ ابر  نآ 

.تسا هدرک  دصق  هک  تسا  يزیچ  نامه  ار  سک  ره 

عورشمان دنگوس  رد  گنرین   : 2

، دمحا (2) «. کـبحاص هب  کقدـصی  اـم  یلع  کـنیمی   » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  هریرهوـبا  زا 
هّین یلع  نیمیلا  : » تسا نـینچ  ثیدـح  نـیمه  يرگید  تراـبع  رد  .دـنا  هدرک  تـیاور  ار  ثیدـح  نـیا  هجاـم  نـبا  ملـسم و  يذـمرت ،

.دنا هدرک  تیاور  هجام  نبا  ملسم و  ار  ثیدح  نیا   (3)« فلحتسملا

لامعالا امنا   » ثیدح اب  رهاظ  نیا  .هدیدمتـس  ای  دشاب  رگمتـس  تسا ، هدنهد  دنگوس  تین  رب  دنگوس  هک  تسا  نآ  ثیدـح  نیا  رهاظ 
ضراعت رد  يونام » يرما ء  لکل  امنا  تاینلاب و 
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کی هک  تسا  نآ  هعیرذ  زا  دوصقم  .دریگ  یم  رارق  هماـع  بهاذـم  ياـکتا  دروم  طابنتـسا  لوـصا  زا  یکی  ناوـنع  هب  عـیارذ  دـس  - 1
اه و هنیمز  همه  یلک  ندرب  نایم  زا  يانعم  هب  زین  عیارذ  دس  .دریگ  رارق  هدسفم  هب  ندیسر  يارب  يزیواتسد  یهار و  حابم  ای  تحلـصم 

هاگره لصا  نیا  هیاپ  رب  .تسا  لصا  نیمه  هب  یکتم  دراوم  زا  يرایسب  رد  هلیح  میرحت  .تسا  نآ  زا  يریگشیپ  روظنم  هب  داسف  لیاسو 
هراب نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب  .دیآ  یم  لمع  هب  يریگولج  نآ  زا  دوش  هدسفم  يارب  يا  هلیـسو  هدسفم  زا  رودـب  تسرِد و  راک  کی 

.م ص 404 و 405 - . بهاذم ، هقف  رد  فالتخا  ياههاگتساخ  هب  دوش  عوجر 
باب 20. نامیالا ، باتک  ملسم ،  حیحص  ك.ر : .دنک  تقیدصت  نآ  رب  وت  فرط  هک  تسا  يزیچ  نامه  رب  تدنگوس  - 2

باب 19. نامیالا ، باتک  ملسم ، حیحص  ك.ر : .تسا  هدنهد  دنگوس  ّتین  نامه  هب  دنگوس  - 3
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دنگوـس تین  ناـمه  رب  تسا -  لاـمعا  زا  یکی  دوـخ  هک  دـنگوس -  هک  دراد  تلـالد  نیا  رب  دوـخ  موـمع  هب  ثیدـح  نیا  هچ  تسا ؛
دنگوس تین  رب  دـنگوس  دـیوگ  یم  هریرهوبا  ثیدـح  هک  نآ  اب  ، ] هدیدمتـس هاوخ  دـشاب و  رگمتـس  هاوخ  دوش ، یم  دـقعنم  هدـنروخ 

هریرهوبا ثیدح  تسا .] هدنهد 

هب رجح  نب  لئاو  هارمه  هب  يزور  تفگ : هک  دراد  ضراعت  دـنا  هدرک  لقن  هلظنح  نب  دـیوس  زا  هجاـم  نبا  دـمحا و  هچنآ  اـب  نینچمه 
زا ناهارمه  .تفرگ  ار  وا  لئاو  نانمـشد  زا  یکی  هار  هنایم  رد  .میتفر  نوریب   [ دوخ هلحم  زا   ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  گنهآ 

مدروخ دنگوس  نم  اما  دندرک ، زیهرپ  دنگوس 

وا يارب  ارجام  نیا  نم  میدمآهلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  نآ  زا  سپ  .تشاذگاو  ار  وا  نمشد  و  تسا ، نم  ردارب  لئاو  هک 
تسار .يا  هدوب  ناشنیرتوگتسار  نیرتراک و  وکین  وت  دومرف : .متفگ  زاب 

لمع هتـسیاش  دوخ  دنگوس  رد  صخـش  نآ  هک  دومرف  مکح  نینچ  ربمایپ  ثیدـح ، نیا  رد  .تسا  ناملـسم  ردارب  ناملـسم  يا ، هتفگ 
دنگوس ّتین  هن  [و  دوخ ّتین  رابتعا  هب  اهنت  وا  هک  نآ  اب  تسا ، هدرک 

نآ هک  هدرک  تشادرب  نینچ  هدـنهددنگوس  اما  دوب ، هدروخ  دـنگوس  ینید  ِيردارب  هب  دـنک ] یم  اضتقا  هریرهوبا  ثیدـح  هک  هدـنهد 
رب ناوت  یم  تسا  هدش  لقن  یعخن  میهاربا  زا  هک  ینخـس  هب  ار  ضراعت  نیا  .دروخ  یم  دـنگوس  هک  تسا  یـسک  یبسن  ردارب  صخش 

دنگوس رگا  دیوگ : یم  وا  .درک  فرط 

نخس نیا  .تسوا  دوخ  تین  تین  دشاب  هدیدمتس  هدنهد  دنگوس  رگا  و  تسا ، هدنروخ  دنگوس  تین  نامه  تین  دشاب  رگمتس  هدنهد 
هدروآ دوخ  حیحـص  هارکـالا  باـتک  رد  قیلعت  کـی  ناونع  هب  نیقی  تروص  هب  ار  نآ  زین  يراـخب  هدرک و  لـقن  یعخن  زا  يذـمرت  ار 

يرابلا حتف  رد  رجح  نبا  .تسا 

هدرک لقن  یعخن ] میهاربا   ] وا زا  دامح ، زا  هفینحوبا ، زا  لوصوم  قیرط  هب  راثآلا  باتک  رد  نسح  نب  دمحم  ار  نخـس  نیا  دـیوگ : یم 
دـشاب رگمتـس  رگا  اـما  .تسوا  هیروت  تین و  ناـمه  قبط  رب  دـنگوس  دوش  هداد  دـنگوس  هدیدمتـس  رگا  : » تسا نینچ  يو  تراـبع  و 

وا هک  تسا  یسک  تین  رب  دنگوس 

: تسا هدرک  لقن  ترابع  نیا  هب  یعخن  میهاربا  زا  نامیلـس  یبا  نب  دامح  قیرط  زا  ار  انعم  نیمه  هبیـش  یبا  نبا  تسا .» هداد  دنگوس  ار 
رگا دنک و  هیروت  دناوت  یم  دشاب  هدیدمتس  هدنروخ  دنگوس  رگا  »

رظن نیمه  هب  ناملاع  رثکا  و  قاحسا ، دمحا ، هفینحوبا ، کلام ، درادن .» هیروت  قح  دشاب  رگمتس 

هدروآ يذمرت  ننـس  رب  دوخ  حرـش  رد  یبرع  نبرکبوبا  یـضاق  ماجنارـس ، هدیزگرب و  ار  نیمه  یلحملا  رد  زین  مزح  نبا  .دنا  هدیورگ 
: تسا

هک دنک  دـصق  دوخ  دـنگوس  رد  ار  يزیچ  اهنت  ندرکدای  دـنگوس  ماگنه  رد  تسیاب  یم  رکنم  هچ ، تسا ، نشور  ثیدـح  نیا  يانعم 
نایم زا  يارب  دهاوخب  رگا  اما  .دریذپب  زین  وا  دیاشگ  رب  هدرپ  وا  ربارب  رد  دراد  لد  رد  هچنآ  زا  دزاس و  راکشآ  یعدم  يارب  ار  نآ  رگا 
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وا هب  يدوس  چیه  هقف  نایاوشیپ  عامجا  هب  نیا  دنک ، دصق  هیانک  دوخ  دنگوس  رد  یعدم  قح  ندرب 
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یتقو نیاربانب  و  دشاب ، وا  دوخ  ياوعد  اب  قفاوم  نطاب  هب  مه  رهاظ و  هب  مه  تسیاب  یم  اهنت  و  تسا ، یعدم  قح  دنگوس  اریز  درادـن ؛
هک دراد  ار  یـسک  مکح  و  دیـشخب ، دهاوخن  يدوس  چـیه  ار  وا  نیا  دـنک ، دای  دـنگوس  هیروت ]  ] ناهنپ ياطخ  ییوگزغل و  ماهیا و  هب 

هیلع یعدم  تسا  زیاج  دشاب  رگمتـس  یعدم  رگا  اما  .دوب  دهاوخ  خزود  كاندرد  باذع  ضرعم  رد  و  تسا ، هدروخ  غورد  دنگوس 
.دروآ راک  هبزغل  هیانک و  دوخ  دنگوس  رد 

، هچ تسا ؛ هقف  رد  هزات  يا  هتکن  نیا  هدـشن و  لـقن  اـم  يارب  یعخن  میهاربا  زا  شیب  رگید  سک  چـیه  زا  هلأـسم  نیا  تقیقح  هب  هجوت 
و هدـش ، بجاو  وا  رب  هک  تسا  يدـنگوس  شرهاظ  هک  هچنآ  اب  تسا  بجاو  وا  رب  دوش  حرطم  یـصخش  دـض  رب  یلطاب  ياـعدا  یتقو 

.دنک عافد  دوخ  زا  دیوجب و  ییاهر  هار  تسوا ، یقیقح  فده  رگنایب  هک  تسا  یتین  شنطاب 

هلیح تمرح  رب  ثیدح  تلالد 

قح یفن  ینعی   ] دراد هک  ییاـعدا  هب  تبـسن  دـهاوخ  یم  رگمتـس  زا  هدیدمتـس  يرادـقح  هنّیب ، نادـقف  تلاـح  رد  هک  دوـش  یم  هاـگ 
، دنگوس رهاظ  زج  يزیچ  ندرک  دصق  اب  هلیح و  گنرین و  اب  زین  وا  و  دنک ، دای  دنگوس  رگید  یـسک  ای  مکاح  هاگـشیپ  رد  هدیدمتس ]

ربمایپ ثیدح  نیا  رد  .دنک  هئربت  ار  وا  مکاح  دروخب و  ار  وا  قح  ات  دروخ  یم  دنگوس  دنک  یم  تشادرب  ار  نامه  هدیدمتس  هک 

دنک هئربت  مدرم  دزن  ار  صخـش  رهاظب  هچرگ  ییاه  هلیح  نینچ  اب  دـنگوس  نتفرگ  يزاب  هب  هک  دومرف  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
هئربت تسین  هدیشوپ  وا  رب  زین  نورد  رد  ناهنپ  رادنپ  چیه  هک  دنوادخ  دزن  ار  وا  اما  دنناد ،) یمن  ار  اهدادخر  رهاظ  زج  مدرم  هک  ارچ  )

دهاوخ شمتس  رفیک  هب  وا  درک ؛ دهاوخن 

.تسا هتسکش  دنگوس  هک  دوب  دهاوخ  یسک  مکح  رد  دیسر و 

نارگید قوقح  نتفرگ  يزاب  هب  گنرین و  نآ  زا  صخـش  فدـه  هک  يدـنگوس  ره  هک  نآ  رب  تسا  لـیلد  ثیدـح  نیا  ناـس ، نیدـب 
.دوش مکح  ایند  نیا  رد  شرهاظ  ربانب  دیاش  دنچ  ره  تسا ، لطاب  وا  ياضق  مکح و  رد  دنوادخ و  نید  رد  دشاب ،

نآ نتساک  ای  تاکز  طاقسا  يارب  هلیح  تمرح   : 3

نیا  ، (1)« ِهَقَدَّصلا َهَیْشَخ  ٍعَمَتُْجم  َْنَیب  ُقَّرَُفیال  ٍقِرَّفَتُم َو  َْنَیب  ُعَمُْجیال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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باب 34 هاکزلا ، باتک  يراخب ، حیحـص  ك.ر : .دوش  قرفتم  تسا  عمتجم  هچنآ  ای  دوش و  عمج  قرفتم  نایم  تاکز ، میب  زا  دیابن  - 1
دـسر یمن  باصن  هب  ییاهنتب  مادک  ره  هک  مه  زا  يادج  رادقم  دنچ  هک  تسا  نآ  قرفتم » عمج   » زا دوصقم  باب 3 . لیحلا ، باتک  و 

زا دوصقم  .دـنک  رییغت  اهنآ  باصن  ای  دریگ  قلعت  اهنآ  رب  تاکز  بیترت  نیدـب  دـنوش و  هتخیر  مه  يور  دوش  یمن  تاکز  لومـشم  و 
زا ات  دوش  میـسقت  تمـسق  دنچ  هب  تسا  تاکز  لومـشم  هدیـسر و  باصن  دح  هب  هک  لام  يرادـقم  هک  تسا  نآ  زین  عمتجم » قیرفت  »

، درادـن يریثأت  تاکز  بوجو  مدـع  بوجو و  رد  راک  نیا  هعیـش  هاگدـید  زا  .دریگن  رارق  تاکز  لومـشم  هجیتن  رد  دـتفیب و  باصن 
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صخش و ره  يارب  تیکلم  هعیـش ، هاگدید  زا  تاکز  كالم  هچ ، دماجنیب ؛ تاکز  بوجو  قلعت و  زا  شیپ  کلم  لقن  هب  هک  نآ  رگم 
یسک لام  هب  یسک  لام  : » دیوگ یم  عیارـش  رد  ققحم  .تسا  تاکز  باتک  رد  ررقم  باصن  دح  هب  ییاهنتب  صخـش  ره  لام  ندیـسر 

زا کی  ره  لام  رد  هچنآ  هکلب  دنشاب ، اج  کی  رد  لام  ود  ره  دشاب و  مهارف  تکرش  طلخ و  طیارش  دنچ  ره  دوش  یمن  همیمض  رگید 
ادج مه  زا  دنشاب ، رگیدکی  زا  رود  ناکم  ود  رد  دنچ  ره  زین ، کلام  کی  لام  ود  .تسا  باصن  هب  نآ  ندیـسر  دشاب  یم  ربتعم  دارفا 

.م ص 109 -  مالسالا ، عیارش  ك.ر :  دنوش » یمن 
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وا يارب  نیرحب  هب  سنا  مازعا  ماگنه  رد  ار  نآ  رکبوبا  هک  يدـنلب  ثیدـح  نمـض  رد  يراخب  دووادوبا و  یئاـسن ، دـمحا ، ار  ثیدـح 
.دنا هدرک  لقن  تشون 

ثیدح حرش 

هب اـه  هتفگ  نآ  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  تسا  هتـسیاش  .دـنا  هدـیزگرب  ار  دـنچ  یلاوقا  هدرک و  فـالتخا  ثیدـح  نیا  ریـسفت  رد  ناـملاع 
تاکز رد  کیرش  دنچ  ای  ود  مکح  هراب  رد  نانآ  یهقف  ياههاگدید 

.دوش نشور  ثیدح  ریسفت  رد  مادک  ره  نخس  هاگتساخ  ات  میزادرپب 

اب ندوبن  کیرـش  ضرف  رد  هک  تسا  بجاو  شلام  رد  تاکز  رادقم  نامه  اهکیرـش  زا  کی  ره  رب  دنیوگ : یم  شناوریپ  هفینحوبا و 
نایم نیا  رد  هدرک و  نایب  تسا  بجاو  باصنره  رد  هک  ار  یتاکز  رادـقم  عرـش  رد  تباث  لـیالد  هچ  دوب ؛ بجاو  وا  رب  رگید  یـسک 

توافت رگید  تلاح  اب  ار  یتلاح 

رادقم رد  تکرـش ، هک  دنرظن  نیا  رب  رگید ، یهقف  بهذـم  هس  نایاوشیپ  هلمج  زا  و  ناهیقف ، رثکا  هفینحوبا ، ربارب  رد  اما  .تسا  هداهنن 
فالتخا ریثأت  نیا  رادقم  رد  دوخ  نانیا  هتبلا  .دراد  ریثأت  تاکز 

اهکیرش زا  مادک  ره  لام  هک  دوش  یم  راکشآ  یماگنه  اهنت  تکرش  رثا  دیوگ : یم  کلام  دنا : هدرک 

ای ندش  رتمک  رد  ار  دوخ  رثا  نانآ  تکرـش  دـنهد و  یم  ار  دـحاو  کلام  تاکز  نانآ  همه  تروص ، نیا  رد  .دـشابن  باصن  زا  رتمک 
.دراذگ یم  ياج  رب  دوش  تخادرپ  دیاب  هک  یتاکز  رادقم  ندش  رتدایز 

رتمک اهکیرش  زا  کی  ره  لام  هک  یتروص  رد  مه  ددرگ و  یم  راکـشآ  تروص  نیا  رد  مه  تکرـش  رثا  دنیوگ : یم  دمحا  یعفاش و 
باصن کی  هب  مک  تسد  اهنآ  لام  عومجم  یلو  دشاب ، باصن  زا 
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.دسرب

ثیدح نیا  تلالد  هجو  .دنا  هدرک  لالدتسا  دنب  نیا  نیزاغآ  ثیدح  هب  دراد  ریثأت  تاکز  رادقم  رد  تکرش ، دنیوگ  یم  هک  یناسک 
عمج دننامه  تاکز  لومشم  لاوما  قیرفت  رگا  هک  تسا  نآ  زین 

يزیچ زا  هدعاق -  بسح  رب  ثیدح -  هک  یلاح  رد  تفر ، یم  نایم  زا  ثیدح  هدیاف  دوب  اهنآ  ندرک 

دوجو زین  يا  هدیاف  نآ  رد  یهن  زا  شیپ  دنداد  یم  ماجنا  ار  نآ  اهکیرش  رگا  هک  تسا  هدرک  یهن 

، دیوگ یم  کلام  هک  نانوچ  تسا ، بجاو  هک  یتاکز  رادقم  رد  ای  تسا ، ماع  هلدا  هدنهد  صیـصخت  ثیدـح  نیا  نیا ، ربانب  .تشاد 
دمحا یعفاش و  هک  نانوچ  باصن ، رد  مه  رادقم و  رد  مه  ای  و 

یهجو رب  تسا ، ناکلام  هب  باطخ  ای  تاکز و  ناگدنروآدرگ  هب  باطخ  ثیدح  نیا  هک  هداد  حیـضوت  نینچ  هفینحوبا  .دـنیوگ  یم 
(1) .تشاد میهاوخ  نایب  هک 

: دنا هتشاد  زاربا  یلاوقا  هچ  ثیدح  نیا  ریسفت  رد  هک  میرگنب  کنیا 

(2): دراد دوجو  هاگدید  هس  هراب  نیا  رد 

ره رب  هک  دنشاب  هتـشاد  دنفـسوگ  لهچ  مادک  ره  رفن  هس  هک  تسا  نآ  ثیدح  يانعم  دیوگ : یم  أطوملا  رد  کلام  تسخن :  هاگدید 
یم دنفـسوگ  هس  دـنزادرپب  تسیاب  یم  نت  هس  نیا  هچنآ  عمج  لصاح  هجیتن  رد  تسا و  بجاو  تاکز  دنفـسوگ  کی  نانآ  زا  کـی 

تاکز دنفسوگ  کی  اهنت  اهنآ  رب  ًاعومجم  هجیتن  رد  ات  دنراذگ  یم  مه  يور  ار  دوخ  لاوما  دنیآ و  یم  مهدرگ  هس  نیا  کنیا  .دوش 
بجاو

ص:157

نبا ص 551 ؛  ج1 ،  دهتجملا ،  هیادب  دـشر ، نبا  ص 89 و 90 ؛ فارـشالا ، همئالا  بهاذم  یلع  فارـشالا  هریبه ، یبا  نبا  ك.ر : - 1
 . ص 10 و 11 ج9 ،   ، يراقلا هدمع  ص 302 ؛  ج3 ،  يرابلا ، حتف  رجح ، 

باصن هس  .دراد  دوجو  باصن  جنپ  دنفـسوگ  تاکز  رد  میوش  یم  روآدای  ثحب  نیا  زا  ینـشور  ریوصت  نتـشاد  رایتخا  رد  يارب  - 2
فالتخا هیماما  بهاذم  اب  تنس  لها  بهاذم  نایم  دعب  هب  نآ  زا  اما  تسین  یفالتخا  نآ  رد  تسا و  بهاذم  همه  قافتا  دروم  تسخن 

تاکز دنفسوگ  کی  اهنآ  يارب  دیاب  هک  دنفـسوگ  لهچ  لوا : باصن  تسا : ریز  رارق  هب  دنفـسوگ  ياهباصن  يور  ره  هب.دراد  دوجو 
کی تسیود و  موـس :  باـصن  داد ؛ تاـکز  دنفـسوگ  ود  اـهنآ  يارب  دـیاب  هـک  دنفـسوگ  کـی  تـسیب و  دـص و  مود :  باـصن  داد ؛

اهنآ يارب  دیاب  هک  دنفسوگ  کی  دصیـس و  هیماما : هاگدید  زا  مراهچ  باصن  داد ؛ تاکز  دنفـسوگ  هس  اهنآ  يارب  دیاب  هک  دنفـسوگ 
کی دنفـسوگ  دص  ره  يازا  هب  دیاب  هک  رتالاب  دنفـسوگ و  دصراهچ  هیماما :) هاگدـید  زا   ) مجنپ باصن  داد ؛ تاکز  دنفـسوگ  راهچ 

رد دنناد و  یم  باصن  کی  ار  دصراهچ  ات  کی  تسیود و  زا  درادن و  دوجو  مراهچ  باصن  هعبرا  بهاذم  رد  داد ؛ تاکز  دنفـسوگ 
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.م .دنرظن -  مه  هیماما  هعیش  اب  رتالاب  نآ  زا  دصراهچ و 
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بجاو تاکز  دنفسوگ  هس  نانآ  رب  هجیتن  رد  دنشاب و  هتشاد  دنفـسوگ  ود  تسیود و  کیرـش  ود  هک  تسا  نآ  رگید  تروص  .دشاب 
بیترت نیدب  ات  دننک  یم  کیکفت  مه  زا  ار  دوخ  لاوما  هاگنآ  .تسا 

يراک نینچ  زا  ثیدح  .دـشاب  بجاو  دنفـسوگ ] ود  ًاعومجم  ود  ره  رب  هجیتن  رد  و   ] تاکز دنفـسوگ  کی  اهنت  نانآ  زا  مادـک  ره  رب 
.تسا کلام  هب  ثیدح  باطخ  نیاربانب ، هدرک و  یهن 

يور هورگ  نیا  هاگدید  زا  هک  ارچ  تسا ؛ تاکز  ناگدنروآدرگ  هب  باطخ  ثیدح  دنیوگ : یم  شناوریپ  هفینحوبا و   : مود هاگدـید 
نیاربانب .درادن  يریثأت  چیه  تاکز  رادقم  رد  لاوما  نتخیر  مه 

یلو دشاب  هتشاد  دنفـسوگ  دادعت  نیمه  مه  رگید  يدرف  دنفـسوگ و  تسیب  يدرف  هک  تسا  نآ  قرفتم » نیب  عمجیال   » ترابع ریـسفت 
ات دنک  یم  باسح  مه  يور  ار  ود  نیا  لاوما  تاکز  هدندروآ  درگ 

الو  » ترابع .تسا  هدرک  یهن  يراک  نینچ  زا  ثیدح  .دریگب  نانآ  زا  تاکز  ناونع  هب  دنفسوگ  کی 

دنفسوگ کی  تسیاب  یم  اهنت  هدعاق  مکح  هب  هک  دشاب  هتشاد  دنفـسوگ  تسیبودص  یـسک  هک  تسانعم  نادب  زین  عمتجم » نیب  قرفی 
تسین زیاج  تاکز  هدنروآدرگ  يارب  اج  نیا  رد  .دهدب  تاکز 

کی هتسد  ره  يازا  هب  هجیتن  رد  ات  دراد ، قلعت  رفن  هس  هب  هتسد  هس  نیا  دیوگب  دنک و  میسقت  ییات  لهچ  ياه  هتسد  هب  ار  اهدنفـسوگ 
راک نیا  زا  ثیدح  .دریگب  تاکز  دنفسوگ  هس  عمج  رد  دنفسوگ و 

.تسا هدومرف  یهن  زین 

رب دوخ  حرـش  رد  ینیعردـب  هک  ناـنوچ  .دـشاب  کـلام  هب  باـطخ  ثیدـح  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا  هورگ  نیمه  هاگدـید  زا 
لقن زین  فسویوبا  زا  ار  نآ  هدرک و  حیرـصت  رظن  نیا  رب  تسا  هیفنح  زا  هک  طیحملا  بحاـص   (1) .تسا هدش  روآدای  يراخب  حیحص 

ریسفت ، رظن نیا  ربانب  .تسا  هدرک 

زا یکی  هاگنآ  دنفـسوگ ، لهچ  مادک  ره  زین  وا  ردارب  ود  دـشاب و  هتـشاد  دنفـسوگ  لهچ  یـسک  هک  تسا  نآ  ثیدـح  تسخن  هلمج 
نم ِنآ  زا  اهدنفسوگ  نیا  همه  دیوگب : تاکز  هدنروآدرگ  هب  نانآ 

راک نیا  زا  ثیدح  .دریگب  تاکز  دنفسوگ  کی  اهنت  اهنآ  عومجم  يازا  هب  يو  هجیتن  رد  ات  تسا ،

هک یماـگنه  دـشاب و  هتـشاد  دنفـسوگ  داتـشه  یـسک  هـک  تـسا  نآ  رظن  نـیمه  رباـنب  ثیدـح  مود  هـلمج  ریـسفت  .تـسا  هدرک  یهن 
ات میراد ، دنفـسوگ  تسیب  مادک  ره  تسا و  نم  ناردارب  نم و  ِنآ  زا  اهدنفـسوگ  نیا  دیوگب : دنک  هعجارم  وا  هب  تاکز  هدنروآدرگ 

ناریقف هب  ندناسر  نایز  بجوم  اهراک  نیا  يود  ره  هچ  .تسا  هدرک  یهن  زین  نیا  زا  ثیدح  .دننکن  تخادرپ  یتاکز  چـیه  هجیتن  رد 
؛ تسا
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.درب یم  نایم  زا  یلکب  ار  نانآ  مهس  مود  ضرف  رد  دهاک و  یم  نانآ  مهس  زا  تسخن  ضرف  رد 

زا و  کلام ، هب  باطخ  ییوس  زا  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیدح  ریسفت  رد  یعفاش  موس :  هاگدید 

ص:158

 . ص 10 ج 9 ،  يراقلا ،  هدمع  ك.ر :  - 1
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ای عمج  هب  تاکز  یتساک  اـی  ینوزف  میب  زا  دـهد  یم  ناـمرف  ناـنآ  يود  ره  هب  تسا و  تاـکز  هدـنروآدرگ  هب  باـطخ  رگید  ییوس 
لاوما قیرفت  ای  عمج  هب  تسد  میب  نیمه  زا  دوش و  دایز  وا  تاکز  هک  دراد  نآ  میب  کلام  هاـگ  هچ ، دـننزن ؛ تسد  لاوما  رد  یقیرفت 

، دوش رتمک  تاکز  رادقم  ات  دنز  یم  دوخ 

یم تسد  لاوما  قیرفت  ای  عمج  هب  میب  نیمه  زا  و  دروآدرگ ، يرتمک  تاکز  رادـقم  هک  دراد  نآ  میب  تاکز  هدـنروآدرگ  زین  هاگ  و 
لامتحا ود  ره  نیا  هک  اجنآ  زا  .دوش  رتشیب  یتفایرد  تاکز  رادقم  ات  دنز 

، يرابلا حتف  رد  رجح  نبا  ظفاح  .درادن  یتیولوا  ود  نیا  زا  کی  چیه  رب  ثیدح  لمح  دراد ، دوجو 

.دننک یم  لقن  یعفاش  زا  ار  هاگدید  نیا  ننسلا  ملاعم  رد  یباطخ  و 

؛ تسا ثیدح  ریسفت  رد  هاگدید  نیرت  هتسیاش  نیرت و  هتفریذپ  هدنراگن ، رظن  زا  هاگدید  نیمه 

دریذپ یم  دـنچ  ییاهلامتحا  ناونع  هب  ار  یناعم  نیا  همه  وا  ثیدـح  ظفل  هک  اجنآ  زا  و  هدـش ، هداد  ربمایپ  هب  قیاقح  همه  لوصا  هچ ،
نشور یلیلد  هک  نآ  نودب  اهنآ  زا  یکی  هک  درادن  یموهفم  چیه 

.تسا هدیزگرب  ار  نخس  نیمه  يذمرت  ننس  رب  دوخ  حرش  رد  هک  تسا  یناسک  زا  یبرع  نب  رکبوبا  یـضاق  .دوش  دصق  دشاب  هدیـسر 
: دیوگ یم  يو 

نخـس بطاخم  هک  نآ  يرگید  و  تسا ، لاوما  نابحاص  ثیدـح  بطاخم  هک  نآ  یکی  دـنراد : رظن  ود  ثیدـح  نیا  هراب  رد  ناملاع 
.دنا ثیدح  بطاخم  هورگ  ود  ره  هک  تسا  نآ  حیحص  نم  هاگدید  زا  .دنتسه  تاکز  ناگدنروآدرگ 

دراد اضتقا  نیا  و  دننک ، یم  عزانت  نآ  رد  هدمآ  رتشیپ  هک  یلعف  ود  تسا و  هل  لوعفم  هقدصلا » هیـشخ   » هدومرف دـیوگ : یم  یبرع  نبا 
دـشابن تاکز  هضیرف  نتفرگ  يزاب  هب  نآ  زا  فدـه  دـشاب و  نشور  یفدـه  هزیگنا و  یپ  رد  ای  زاینرـس  زا  رگا  قیرفت  ای  عمج  رگا  هک 

مهتم يزیچ  نینچ  هب  ار  صخـش  تاکز  هدندروآدرگ  دنیوگ  یم  ناملاع  هک  نانچ  رگم  دوش ، یمن  یهن  لومـشم  درادـن و  یلاکـشا 
هتبلا .دهد  دنگوس  ار  وا  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، هتشاد  مه  یهجو  ماهتا  نیا  دنادب و 

قوقح و رب  نامکاح  یگریچ  يرتسگ و  هطلـس  ربارب  رد  هک  دـنرادن  زین  ار  قح  نیا  لاوما  نابحاص  دـیوگ ، یم  یبرع  نبا  هک  نانوچ 
اوُّدَا : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچ ، دنزرو ؛ يا  هلیح  نینچ  نامدرم  لاوما 

(1) «. مکل يذلا  هللا  اولَس  ْمَُهل و  يذَّلا 

هلیح تمرح  رب  ثیدح  تلالد 

حیرص یتلالد  ثیدح  هقف ، نایاوشیپ  ینعی  دنا  هدرک  ریسفت  ار  ثیدح  نیا  هک  یناسک  عامجا  هب 

ص:159
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.دیهاوخب دنوادخ  زا  تسامش  يارب  ار  هچنآ  دیهدب و  ناشیا ] هب   ] تسا ناشیا  زا  ار  هچنآ  - 1
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دریذپ و تروص  قیرفت  ای  عمج  هب  نآ  نتساک  ای  تاکز  طاقسا  يارب  هک  يا  هلیح  ره  هک  نیا  رب  دراد 

مارح دشاب  مالسا  نکر  نیا  راوتسا و  بجاو  نیا  نتفرگ  يزاب  هب  راک  نیا  یلصا  فده  هزیگنا و 

تسا لاثم  هب  ریسفت  باب  زا  همه  دنا ، هتفگ  ثیدح  نیا  ریسفت  رد  یهقف  نایاوشیپ  مه  هچنآ  .تسا 

ثیدح نیا  هک  رب  نآ  رگید  هتکن  .دوش  دودحم  دنا  هدـش  روآدای  نانآ  هک  يدراوم  نامه  هب  ثیدـح  ریـسفت  هک  درادـن  اضتقا  نیا  و 
فده اب  تسردان و  يا  هزیگنا  هب  هک  ار  یقیرفت  عمج و  ره  تسا و  ماع 

هاوخ لاس و  ندش  لماک  زا  شیپ  هاوخ  دریگ ، یم  رب  رد  دریذپ  ماجنا  هضیرف  نیا  نتفرگ  يزاب  هب 

موهفم اوتحم و  نیمه  دشاب و  تاکز  زا  رارف  نآ  زا  فده  هک  يا  هلیح  ره  نیا  ربانب  .نآ  زا  سپ 

ای (1) و  تلالد قیرط  هب  ثیدح  و  تسا ، هدش  یهن  نآ  زا  ثیدح  رد  هک  تسا  قیرفت  عمج و  مکح  رد  دشاب  هتشاد  ار  قیرفت  عمج و 
، دنک نیزگیاج  نآ  سنج  ریغ  اب  ار  باصن  یـسک  هک  نآ  تساه  هلیح  نیا  زا  .دـنک  یم  تیاکح  اه  هلیح  هنوگ  نیا  تمرح  زا  سایق 

نیب زا  ار  باصن  زا  یشخب  ای 

ندش لماک  زا  لبق  یمک  ار  هلمج  نیا  هک  یـسک  .دروآ  رد  يرگید  کلم  هب  نتفرگ  سپ  دـصق  هب  هبه و  هقدـص و  قیرط  زا  ای  دربب ،
عامجا هب  دزیرگب ، تاکز  زا  رذگهر  نیا  زا  ات  دهد  ماجنا  لاس 

، دزیرگب وا  رازگراک  زا  ای  مکاح  زا  هک  ره  تسا و  نیگنس  دنوادخ  دزن  شهانگ  و  مارح ، تنس  لها 

فرع دننامه  يا  هنیرق  رگا  هک  تسا  نیا  نارگید  کلام و  دمحا و  نوچ  قیقحت  لها  ناملاع  بهذم  .تخیرگ  دهاوخن  دـنوادخ  زا 
دزن اـهنت  دـشابن  يا  هنیرق  رگا  و  دوـش ، یم  هدناتـس  وا  زا  روزب  تاـکز  دـیآ  مهارف  کـلام  تسیاـشان  دـصق  نـیا  رب  تداـع  رارقا و  و 

اب کلام  هک  دنرظن  نیا  رب  یعفاش  هفینحوبا و  .دنا  هدیزرو  يراددوخ  تاکز  نداد  زا  هک  تشاد  دهاوخ  ار  یناسک  هانگ  دنوادخ 

وا زا  روزب  ار  نآ  دـیابن  ناناملـسم  هب  نظ  نسح  تحـص و  رب  لـمح  مکح  هب  اـما  تسا ، هدـش  بـکترم  گرزب  یهاـنگ  یتـین  نـینچ 
دوخ دنوادخ  میا و  هدش  رما  رهاظ  هب  اهنت  ام  هچ ، تفرگ ؛

.تسا نطاب  راد  هدهع 

شیپ سک  ره  هک  هدیزگرب  ار  هاگدید  نیا  تسا  هفینحوبا  باحصا  زا  هک  فسویوبا ، اهنت  مناد -  یم  نم  هک  اجنآ  ات  نایم -  نیا  رد 
يا هلیح  کمک  هب  هدنامزور ، کی  دنچ  ره  لاس ، ندش  لماک  زا 

ماجنا اج  نیا  رد  صخـش  هچنآ  هک  تسا  نیا  ییاعدـم  نینچ  رب  يو  لیلد  .تسین  مارح  شراک  نیا  دـیآ  رب  تاـکز  زا  رارف  ددـصرد 
(2) .تسا بوجو  زا  ندرک  يریگولج  هکلب  بجاو ، طاقسا  هن  هداد 
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یم داـی  زین  صن  هراـشا  هب  نآ  زا  هک  تسا  قوطنم  ریغ  رهاـظ  ناـمه  هیفنح  حالطـصا  رد  تلـالد »  » زا دوصقم  هک  میدروآ  رتشیپ  - 1
.م .دننک - 

.م دنا - .  هدرک  مکح  صخش  رب  تاکز  بوجو  مدع  نینچمه  تمرح و  مدع  هب  لالدتسا  نیمه  هب  زین  هعیش  ناهیقف  زا  یخرب  - 2
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یم نافهللا  هثاغا  رد  وا  .تسین  نآ  لماک  نتفریذپ  زج  یهار  ار  یفاصنا  اب  چیه  هک  هدروآ  نخـس  نیا  رب  يوق  يدـقن  يزوج  میق  نبا 
: دیوگ

تشادرب ار  دوخ  لوصحم  هنابش  دنتساوخ  یم  هک  ار  غاب  نابحاص  نآ  دنوادخ  تشاد  یم  يدوس  ار  نازرو  هلیح  هیجوت  نیا  رگا  [ 1]
، دنرادرب نایمزا  شببـس  داقعنا  زا  سپ  ار  بوجو  دنتـساوخ  یم  نانیا  هچ ، داد ؛ یمن  رفیک  دنـشاب  هتـشادن  روضح  ناتـسدیهت  ات  دننک 

نیا

.تسا نآ  ببس  توبث  زا  سپ  تاکز  طاقسا  يارب  ندرک  هلیح  دننامه 

نانآ ات  تسا  هدرک  بجاو  نادـنمتورث  ییاراد  رب  ار  تاکز  دـنوادخ  هچ ، درب ؛ یم  نایم  زا  ار  تاکز  باـجیا  تمکح  دوخ ، نیا  [ 2]
ندش بجاو  زا  يریگولج  يارب  ندرک  هلیح  نیاربانب  .دوش  نانآ  زاین  ندروآرب  نایاونیب و  اب  ینابرهم  هیام  دـنک و  هتـساریپ  كاپ و  ار 

.دنک یم  ضقن  ار  نآ  درادن و  يراگزاس  چیه  هفسلف  نیا  اب  تاکز 

بجاو لصا  دوش ، يریگولج  بوجو  ققحت  زا  يا  هلیح  اب  بوجو  ببـس  داقعنا  زا  سپ  هک  دوب  هدرمـش  زاجم  ار  نیا  عراـش  رگا  [ 3]
.دبایب تاکز  بوجو  زا  يریگولج  يارب  یهار  لمأت  نیرتمک  اب  هک  دراد  ار  ییاناوت  نیا  سک  ره  هچ ، دـش ؛ یم  هدـیاف  نودـب  ندرک 

دنک بجاو  ار  تاکز  ییوس  زا  عرش  رگا  نیاربانب  .دوش  یم  هدیاف  یب  هلیح  زاوج  ضرف  رد  باجیا  لصا  مییوگ : یم  هک  تسا  نینچ 
.تسا تعیرش  دوخ  ضرغ  ضقن  نیا  درمشب ، زیاج  زین  ار  نآ  طاقسا  فده  هب  ندرک  هلیح  رگید  ییوس  زا  و 

ار قلعت  نیا  هک  دهد  یمن  وا  هب  ار  یناکما  نینچ  عراش  نیا  ربانب  هتفرگ و  قلعت  فلکم  هب  بوجو  دوش  دقعنم  بوجو  ببـس  رگا  [ 4]
رد يو  هک  یماگنه  هژیوب  درادرب ، نایم  زا 

لماک هب  تعاس  کی  ای  زور  کـی  هک  نآ  دـننامه  هدـمآرد ، تقو  هب  اـیوگ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، بوجو  تقو  ندیـسرارف  هناتـسآ 
نآ ياراد  لاس  ندش  لماک  زا  سپ  ندرک  طقاس  هک  دراد  ار  یمکح  نامه  بجاو  ندرک  طقاس  اج  نیا  رد  .دشاب  هدـنام  لاس  ندـش 
لاس ندش  لماک  زا  سپ  تاکز  تخادرپ  زا  يراددوخ  هلیسو  هب  هک  یتحلـصم  هچ ، تسا ؛ یکی  زین  ود  ره  هدسفم  هک  نانوچ  تسا ،

.دراد دوجو  ّببست » هب  تاکز  زا  يراددوخ  رد  هک  تسا  يا  هدسفم  دننامه  رظن  ره  زا  دور  یم  نایم  زا 

.تسا تباث  دراد و  دوجو  تیلعف و  هک  تسا  یمکح  دننامه  شببس  داقعنا  زا  سپ  مکح ، [ 5]
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زا لاس  ندش  لماک  ات  دراد  قح  يو  هک  تسا  فلکم  رب  هعـسوت  باب  زا  اهنت  دبای و  یم  ققحت  شببـس  داقعنا  هطـساو  هب  بوجو  [ 6]
هدنـسب ار  وا  نیمه  دزادرپـب و  ار  تاـکز  لاـس  زا  شیپ  تسا  زیاـج  فـلکم  يارب  يور  نیمه  زا  .دـنک  يراددوـخ  تاـکز  تخادرپ 

(1) .دنک

هک دـنک  يراک  دزرو و  يراددوخ  هفیظو  ماـجنا  زا  هک  تسا  نآ  دراد  تاـکز  بوجو  زا  نتخیرگ  رد  صخـش  هک  یفدـه  اـهنت  [ 7]
، تاکز بوجو  زا  نتخیرگ  يارب  یسک  هک  تسین  نآ  دننامه  نیا  هتبلا  .دوش  طقاس  هدرک  بجاو  وا  رب  لاس  رس  رد  دنوادخ  ار  هچنآ 
هعفـش و قح  ندـش  داـجیا  زا  رارف  يارب  هک  نآ  اـی  دزرو ، يراددوـخ  دوـش  یم  بجاو  تاـکز  نآ  رد  هک  یلاـم  ندروآ  تسد  هب  زا 

راک ره  اـی  و  دـنیزگ ، يرود  جاودزا  زا  نز  یجرخ  بوجو  زا  نتخیرگ  يارب  اـی  دـشورفن ، ار  دوخ  مهـس  قح  نیا  زا  عیفـش  هدافتـسا 
هب ار  هچنآ  يو  و  هتفاـین ، داـقعنا  صخـش  قح  رد  بوجو  ببـس  زونه  دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  هچ ، دـهد ؛ ماـجنا  تسد  نیا  زا  يرگید 

هلیح دوش  یم  ماجنا  هچنآ  تاکز ] باب   ] اـج نیا  رد  اـما  تسا ، هدرواـین  شیپ  ار  بوجو  ببـس  هدادـن و  ماـجنا  دـماجنا  یم  بوجو 
عطق هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .تسا  نآ  توبث  زا  سپ  ببـس  تیببـس  عطق  و  نآ ، ببـس  ققحت  زا  سپ  بجاو  طاقـسا  يارب  ندـیزرو 
نیا هچ  درادـن ؛ یقح  نینچ  فـلکم  هک  نآ  اـب  تسا ، هلیح  کـمک  هب  ّتیببـس  طاقـسا  دـنوادخ و  مـکح  نداد  رییغت  ببـس  ّتیبـبس 

لعج و نیا  درادـن  قح  فلکم  تسا و  هداد  رارق  ببـس  رگید  زیچ  يارب  ار  يزیچ  شیوخ  تمکح  هب  مکح و  هب  هک  تسا  دـنوادخ 
عقاوب مه  ار  دوخ  لام  یسک  هک  تسا  ییاج  فالخ  رب  نیا  .دنک  ضقن  لاطبا و  ندیزرو  گنرین  ندرک و  هلیح  اب  ار  دنوادخ  عیرـشت 

يریگولج يارب  رگید  يزیچ  نتشاد  ناهنپ  يزیچ و  ندرک  راکشآ  اب  يو  اج  نیا  رد  هچ  دنک ؛ جرخ  ار  نآ  ای  دشخبب  رهاظ  رد  مه  و 
رد عـقاو  رد  وا  هلیح  دـنک  هلیح  بوـجو  زا  يریگوـلج  يارب  یـسک  رگا  نیا ، رب  نوزفا  .تسا  هدرکن  هلیح  بجاو  يادا  بوـجو و  زا 

رتاور رتناسآ و  دـنک  يراددوخ  بجاو  يادا  زا  اهنت  صخـش  رگا  هک  تسا  نشور  و  تسه ، زین  بجاو  يادا  زا  يراددوخ  هدـنرادرب 
نیا يارب  هک  تسا  نآ  زا 
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یم دوخ  نیا  مینادـب ، اهنآ  نتـسشنراب  هب  ماگنه  عبرا  تالغ  باب  رد  دـیدج و  کلم  لوصح  ماگنه  ار  تاکز  بوجو  أدـبم  رگا  - 1
عیارـش ص رد  ققحم  هک  تسا  باب  نیمه  زا  .دـشاب  لاس  ندـش  لماک  زا  شیپ  باصن  ندرب  ناـیم  زا  تمرح  رب  نشور  یلیلد  دـناوت 

شدـننامه اـب  ار  لاـم  هک  نآ  دـننامه  دورب ، ناـیم  زا  طورـش  زا  یکی  لاـس  ندـش  لـماک  زا  شیپ  هک  یتروـص  رد  دـیوگ : یم   110
ماجنا تاکز  زا  رارف  يارب  ار  راک  نیا  صخش  هچنانچ  هک  تسا  نآ  هلئسم  رد  لاوقا  زا  یکی  دوش  مک  باصن  زا  لام  ای  دنک  هضواعم 

.م .دوش -  یمن  تاکز  بوجو  عنام  شراک  تسا و  بجاو  وا  رب  تاکز  دشاب ، هداد 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 232 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_162_1
http://www.ghaemiyeh.com


بوـجو زا  دروآ  یم  شیپ  ار  بوـجو  ببـس  هک  نآ  اـب  صخـش  تسین  حیحـص  نینچمه  .دـنک  هـلیح  مـه -  راـنک  رد  فدـه -  ود 
يور قیرفت  ای  عمج  هلیح  هب  تاکز  زا  زیرگ  يارب  هک  نآ  .دزیرگ  یم  زین  نآ  ياهببـس  زا  دنک  یم  رارف  يزیچ  زا  هک  ره  هچ  دزیرگب ؛
يارب هک  تسا  يدـنمزآ  ینارگن و  نـیمه  زا  تـسا و  هدـش  وا  رب  تاـکز  بوـجو  ببـس  هـک  تـسا  یلاـم  نارگن  یتخـسب  دروآ  یم 

بوجو زا  هک  نامگ  نیا  رب  دزیرگ ، یم  بجاو  ماجنا  زا  ناس  نیدـب  يو ، تسا ، هدرب  هانپ  هلیح  هب  نارگید  هب  نآ  نداد  زا  يریگولج 
(1) .ریخا نیا  هن  تسا  تسخن  نامه  هتفای  ققحت  وا  يارب  هچنآ  هک  نآ  اب  تسا ، هتخیرگ  شیوخ  رب  نآ 

: دیوگ یم  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا 

« عمتجم نیب  قرفیـال   » ثیدـح ندروآ  زا  سپ  جارخلا  باـتک  رد  يو  هچ  تسا ؛ هتـشگرب  رظن  نیا  زا  فسویوبا  هک  دـیامن  یم  نینچ 
هب دوخ  کلم  زا  ار  نآ  ای  دزرو  يراددوخ  تاکز  نداد  زا  تسین  لالح  دراد  نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  نآ  يارب  دیوگ : یم 
يا هزادنا  زا  رتمک  نآ  زا  تمـسق  ره  هجیتن  رد  ات  دنک  هدنکارپ  ار  تاکز  لومـشم  لام  هلیـسو  نیدـب  دروآ و  رد  رگید  یـسک  کلم 

روظنم هب  تسین  لالح  ن�وم  يارب  هجو  چـیه  هب  .دوش  هتـشادرب  نآ  زا  تاکز  بیترت  نیدـب  و  دریگ ، یم  قلعت  تاـکز  نآ  رب  هک  دوش 
.دنک هلیح  تاکز  طاقسا 

زا دوخ  عورف  بتک  رد  هیفنح  دـناد - یم  هدـنراگن  هک  ییاج  ات  هچرگ -  تسا ؛ یهقف  ياوشیپ  ره  هتـسیاش  هک  تسا  یهاگدـید  نیا 
.دنا هدرواین  نایم  هب  نخس  رظن  نیا  زا  فسویوبا  تشگرب 

دیابن  » هک نیا  تاکز و  هراب  رد  یباب  ثیدح  نیا  لیذ  رد  دوخ  حیحص  لیحلا  باتک  رد  يراخب 

ِثیدح هب  زین  يرگید  ثیداحا  و  هدوشگ ، دروآ » مهدرگ  تسا  هدنکارپ  ار  هچنآ  دـنکارپ و  مه  زا  تسا  عمج  ار  هچنآ  تاکز  میب  زا 
طاقسا دنیوگ  یم  هک  یناسک  رب  دراد و  دیکأت  نآ  زا  ناگدننک  يراددوخ  رفیک  تاکز و  بوجو  رب  هک  تسا  هدوزفا  ثحب  عوضوم 

کمک هب  تاکز  ناگدننک 

هدرک مه  هانگ  درف  دوش و  یم  طقاس  هلیح  هلیسو  هب  تاکز  دنیوگ  یم  ای  تسین و  یهانگ  ار  هلیح 

ياضتقا یهن  هک  هدش  انب  هاگدید  نیا  رب  دهاوش  ساسا  رب  ریخا  رظن  نیا  هتبلا  .دریگ  یم  بیع  تسا ،

.تسا هدرکن  حیرصت  نآ  هب  هچرگ  دراد ، ار  ود -  ره  میرحت -  داسف و 

: دیوگ یم  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا 

هچ تسوا ؛ رب  شهانگ  دروآ  نایم  هب  تاکز  طاقـسا  يارب  صخـش  هک  يا  هلیح  ره  هک  تسا  نآ  يراخب  دوصقم  تسا : هتفگ  بلهم 
مه زا  ای  ندروآدرگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  اجنآ 
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 . ص 84 و 85 نافهللا ، هثاغا  میق ، نبا  - 1
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هللادبع نب  هحلط  ثیدح  زا  انعم  نیا  هک  نانوچ  دوش ، یم  هدـیمهف  نآ  زا  انعم  نیمه  دومرف  یهن  تاکز  میب  زا  نادنفـسوگ  ندـنکارپ 
ترضح نآ  .دیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالـسا  ماکحا  هرابرد  هدمآ و  یبرع  درم  ناتـساد  نآ  رد  هک  دوش  یم  تشادرب  زین 

یم تسین  بجاو  هک  ار  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  هن  تشادب ، یمارگ  ار  وت  هک  نآ  هب  دـنگوس  تفگ : درم  نآ  و  دـیناهاگآ ، اهنآ  زا  ار  وا 
وا نخس  نیا  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .مهاک  یم  نآ  زا  تسا  هدرک  بجاو  نم  رب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  هن  مروآ و 

هچنآ زا  يزیچ  هلیح  کمک  هب  دهاوخب  سک  ره  هک  دوش  یم  هدیمهف  ثیدح  نیا  زا  .تسا  هدش  راگتسر  دیوگب  تسار  رگا  دومرف :
.دوش یمن  راگتسر  دهاکب  تسا  هدرک  بجاو  وا  رب  دنوادخ 

ناشدوصقم دنک  فرصت  دوخ  لام  رد  لاس  ندش  لماک  زا  یلبق  یمک  صخـش  دنا  هداد  هزاجا  ناهیقف  هک  مه  نیا  دیوگ : یم  بلهم 
یـسک دننامه  تسین و  هتـشادرب  وا  زا  هانگ  دنک  نینچ  سک  ره  .دریذپ  ماجنا  تاکز  زا  رارف  فدـه  هب  یفرـصت  نینچ  هک  تسین  نآ 

ات دریگ  شیپ  رد  تسین  نآ  دـنمزاین  هک  ار  يرفـس  ای  دزیرگب  ناضمر  هزور  زا  يا  هویـش  هب  لاله  ت�ور  زا  شیپ  زور  کـی  هک  تسا 
(1) .تسا باذع  هدعو  ضرعم  رد  یسک  نینچ  .دریگن  هزور  بیترت  نیدب 

سلجم رایخ  طاقسا  يارب  هلیح   : 4

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  شدج  زا  شردپ ، زا  بیعش ، نب  ورمع  زا 

دمحا و ار  ثیدح  نیا   . (2)« ُهَلیقَتْسَی ْنَا  َهَیْـشَخ  ُهَقِراُفی  ْنَا  َُهل  ُّلِحَیال  ٍرایِخ َو  َهَقْفَـص  نَوُکَت  ْنَا  ِّالا  اقَّرَفَتَی  یّتَح  ِرایِْخلِاب  ُعاْتبُْملا   َ ُعّیَبلا و »
.تسا هتسناد  نسح  ار  نآ  يذمرت  دنا و  هدرک  لقن  هجام ، نبا  زجب  ننس ، نابحاص 

ثیدح ریسفت 

هلیسو هب  یعیب  دقع  هدنشورف  رادیرخ و  نایم  رگا  ینعی  اقرفتی ؛» یتح  رایخلاب  عاتبملا  عّیبلا و  »
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 . ص 269 و 271 ج12 ،  يرابلا ،  حتف  رجح ، نبا  ك.ر : - 1
هک نآ  میب  زا  تسین  زیاج  وا  يارب  .دشاب  رایخ  قفاوت  هک  نآ  رگم  دننکارپ ، مه  زا  هک  ینامز  ات  دنراد  رایتخا  رادیرخ  هدنـشورف و  - 2

3 ص 18. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ك.ر :  ددرگ .  ادج  وا  زا  دوش  هلماعم  ندز  مه  رب  راتساوخ  يرگید 
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ات هتبلا  دراد ، ار  قح  نیا  دنک  خسف  ار  دقع  دهاوخب  اهنآ  زا  یکی  سپس  دوش و  عقاو  لوبق  باجیا و 

ره قح  رد  عیب  دنوش  جراخ  دقع  سلجم  زا  ود  ره  ای  اهنآ  زا  یکی  رگا  اما  دنا ، هدشن  هدـنکارپ  دنتـسه و  دـقع  سلجم  رد  هک  ینامز 
.دنوش نآ  خسف  ناهاوخ  تسا  دقع  يارجا  اضما و  راتساوخ  يرگید  هک  یتروص  رد  دنرادن  قح  مادک  چیه  و  تسا ، مزال  ذفان و  ود 

سلجم زا  هک  ینامز  ات  دـقع  ياهفرط  زا  کی  ره  يارب  سلجم  رایخ  هک  دـنک  یم  تیاکح  نآ  زا  ثیدـح  نیا  دـینیب  یم  هک  نانوچ 
ناملاع رثکا  .تسا  رارق  رب  تباث و  دنا  هدشن  هدنکارپ  دقع 

: دنا هتفگ  ناشناوریپ  هفینحوبا و  کلام و  اهنت  دنراد و  ار  رظن  نیمه  دعب  تاقبط  نیعبات و  هباحص ،

تسا و هورگ  نیا  رظن  فالخ  رب  حیحـص  ثیداحا  هتبلا  .دنرادن  رایخ  اهفرط  زا  مادـک  چـیه  دوش و  یم  مزال  لوبق  باجیا و  هب  دـقع 
رد ار  قلطم  ای  ماع  یـصن  هاگو  دننک ، یم  لیوأت  رهاظ  فالخ  رب  ار  اهنآ  هاگ  دـنرادن ؛ اهنآ  ربارب  رد  راوتـسا  تسرد و  یخـساپ  نانآ 

.تسا هدمآ  ثیدح  هقف و  بتک  رد  ثحب  نیا  تایئزج  .دندروآ  یم  ضراعم  اهنآ  ربارب 

.دنا هدیزگرب  ار  هاگدید  هس  هدرک ، فالتخا  تسیچ  ترابع  نیا  زا  دوصقم  هک  هراب  نیا  رد  ناملاع  رایخ ؛» هقفص  نوکت  نا  الا  »

رادیرخ و هک  تسا  نآ  ثیدح  يانعم  و  قرفت ، نامز  ات  رایخ  دادتما  زا  انثتسا  ترابع ، فلا - 

ّریخم اضما ] خسف و  نایم   ] عیب باجیا  زا  سپ  ار  يرتشم  هدنـشورف  لاثم  يارب  هک  یتروص  رد  رگم  دنراد  رایخ  قرفت  نامز  ات  يرتشم 
نیا .دنـشاب  هدشن  ادـج  رگیدـکی  زا  دـنچ  ره  درادـن  خـسف  رایخ  رگید  يو  یتروص  نینچ  رد  .دـنک  رایتخا  ار  عیب  ياضما  وا  دزاس و 

ناهیقف هدوت  یعفاش و  هاگدید 

.تسا

نآ رگم  دور ، یم  نایم  زا  قّرفت  هب  سلجم  رایخ  هک  تسا  نآ  ثیدح  يانعم  و  دـشاب ، قرفت  هب  رایخ  عاطقنا  زا  انثتـسا  ترابع ، ب - 
یتروص نینچ  رد  .دشاب  هدش  رایخ  طرش  نیعم  یتدم  يارب  هک 

.تسا هدرک  لقن  روثوبا  زا  ار  رظن  نیا  ربلادبع  نبا  .دنام  یم  تدم  نایاپ  ات  هکلب  دور ، یمن  نایم  زا  قرفت  هب  رایخ 

، دراد دوجو  دادرارق  نیفرط  يارب  سلجم  رایخ  هک  تسا  نآ  ثیدح  يانعم  و  دـشاب ،  سلجم  رایخ  تابثا  زا  ییانثتـسا  ترابع ، ج - 
نآ رد  دوش و  یم  مزال  دقع  لوبق  باجیا و  فرـص  هب  یتروص  نینچ  رد  .دشاب  هدـش  طرـش  نآ  رد  سلجم  رایخ  مدـع  هک  نآ  رگم 

.دریذپ یمن  ار  نآ  ثیدح  يانعم  ظفل و  هک  تسا  فیعض  یلیوأت  نیا  .تسین  رایخ 

حتف رد  رجح  نبا  ظفاح  .تسا  ثیدـح  زا  دوصقم  مود  ریـسفت  مه  تسخن و  ریـسفت  مه  دـنا : هتفگ  زین  ناـملاع  یخرب  ناـیم ، نیا  رد 
يراخب هک  نایفس  زا  قازرلادبع  تیاور  دیوگ : یم  يرابلا 
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هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


هبحاصل لوقی  وأ  رایخلا  عیب  ّالإ  : » دیوگ یم  هک  اجنآ  دنک ، یم  دییأت  ار  رظن  نیمه  هدرک  لقن  ار  نآ 

.دیدرت هن  مینادب  میسقت  يانعم  هب  ار  ثیدح  نیا  رد  وأ »  » هژاو هک  نآ  رب  طورشم  « (1) رتخا

هدـش نامیـشپ  هک  تسا  یفرط  يوس  زا  خـسف  تساوخرد  اج  نیا  رد  هلاقتـسا  زا  دوصقم  هلیقتـسی ؛» نا  هیـشخ  هقرافی  نا  هل  لحیالو  »
هتعیب ًاملـسم  لاقأ  نم  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  دووادوبا  تیاور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  رد  هک  يا  هلاـقا  نآ  هن  تسا ،
ًاموزل ور  نیمه  زا  .دور  یمن  نایم  زا  قرفت  هب  درادـن و  صاصتخا  دـقع  سلجم  هب  اهنت  مود  يانعم  هب  هلاـقا  هچ ، (2) ؛» هترثع هللا  هلاقأ 

انعم نیمه  هب  ار  هلاقا  زین  ناملاع  رگید  و  یباطخ ، يذمرت ، .تسناد  تسخن  يانعم  هب  اج  نیا  رد  ار  هلاقا  دیاب 

زا عیب  زا  سپ  دنک  خسف  سلجم  رد  وا  فرط  هک  نآ  میب  زا  تسین  لالح  صخش  رب  هک  تسا  نآ  ثیدح  يانعم  دنا : هتفگ  هتـسناد و 
هلاقتسا هلزنم  هب  اج  نیا  رد  خسف  ندیزگرب  نیمه  .دوش  ادج  وا 

.تسا

: دیوگ یم  ینغملا  رد  همادق  نبا 

نیمه مرثا  تیاور  رد  دمحا  مالک  رهاظ  .تسا  عیب  خـسف  میب  زا  يرگید  زا  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  ندـش  ادـج  تمرح  ثیدـح  رهاظ 
زین و  دـش ،» یم  ادـج  هدنـشورف  زا  دـمآ  یم  شـشوخ  نآ  زا  دـیرخ و  یم  يزیچ  نوـچ   » هک رمع  نبا  هدرک  هک  یماـگنه  هچ  تـسا ؛

نخس نامه   [ رمع نبا  هدرک  نیا   ] نیا تفگ : دندش  روآدای  وا  دزن  ار  بیعش  نبورمع  ثیدح 

زاوج دـمحا  مالک  رهاظ  هک  تسا  هتفگ  یـضاق  .تسا  هدـیزگرب  ار  رظن  نیمه  زین  یبرع  نب  رکبوبا  .تساهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نیا  ) دـش یم  ادـج  گنردـیب ]  ] هدنـشورف زا  دـمآ  یم  شـشوخ  نآ  زا  دـیرخ و  یم  يزیچ  نوـچ  رمع  نبا  هچ ، تسا ؛ يراـک  نینچ 

(. تسا قافتا  دروم  ثیدح 

نیا هک  تسا  نآ  رهاـظ  و  دراد ، یـشیپ  رمع  نبا  هدرک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نخـس  اریز  تسا ؛ رتحیحـص  تسخن  رظن  یلو 
(3) .درک یمن  نینچ  تشاد  یم  ربخ  نآ  زا  يو  رگا  و  دوب ، هدیسرن  رمع  نبا  هب  ثیدح 
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باـتک يراـخب ، حیحـص  .ك.ر : .نک  باـختنا  دـیوگب  يرگید  هب  اـهفرط  زا  یکی  هک  نآ  اـی  تسا ، راـیخ  نآ  رد  هـک  یعیب  رگم  - 1
باب 43. عویبلا ،

، عویبلا باتک  دووادوبا ، ننـس  .ك.ر : .دیاشخبب  وا  رب  ار  وا  شزغل  زین  دنوادخ  دریگب  سپ  ار  رگید  ناملـسم  اب  دوخ  عیب  سک  ره  - 2
باب 52.

 . ص 9 و 10 ج4 ،  ینغملا ،  نیدلا ،  قفوم  هللادبع  همادق ،  نبا  ك.ر  - 3
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هلیح تمرح  رب  ثیدح  تلالد 

دوخ تحلـصم  هچنانچ  دنتـسه  دـقع  سلجم  رد  هک  ینامز  ات  هک  تسا  هدرک  عیرـشت  نینچ  عیب  ياـهفرط  زا  کـی  ره  يارب  دـنوادخ 
، نیاربانب .دننک  نینچ  دنناوتب  دننک  خسف  ار  دقع  هک  دننادب 

قح نیا  هفسلف  .تسین  زیاج  نآ  ندرب  نایم  زا  تساهنآ و  يود  ره  يارب  تباث  یّقح  سلجم  رایخ 

گنرد نودب  و  هدزباتش ، اهنآ  يود  ره  ای  عیب  ياهفرط  زا  یکی  تسا  نکمم  هچ ، تسا ؛ نشور  زین 

نیا عراش  يور  نیمه  زا  .دنشاب  هتخادرپ  نتخورف  ای  ندیرخ  هب  راک  بناوج  هظحالم  لمأت و  و 

ناربج دنا  هتشادن  هجوت  نادب  تسا  نکمم  هک  ار  هچنآ  هلیسو  نیدب  ات  تسا  هداد  نانآ  هب  ار  قح 

عراـش هک  ار  وا  خـسف  راـیخ  قح  رتدوز  هچ  ره  هک  دوش  ادـج  يرگید  زا  فدـه  نیا  هب  عـیب  ياـهفرط  زا  یکی  رگا  نیارباـنب ، .دـننک 
مادقا شیوخ  ناملـسم  ردارب  هب  ندناسر  نایز  يارب  هدیزرو و  تیدض  شعیرـشت  رد  عراش  اب  دنک ، طقاس  تسا  هتـشاد  ررقم  شیارب 

نا هیشخ  هقرافی  نا  هل  لحیالو  : » دومرف درک و  مارح  ار  يراک  نینچهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دنوادخ  لوسر  ببـس  نیمه  هب  .تسا  هدرک 
، تسا سلجم  رایخ  طاقسا  يارب  يا  هلیح  دوخ  یفده ، نینچ  هب  يرگید  زا  عیب  ياهفرط  زا  یکی  ندش  ادج  تسا  نشور  و  هلیقتـسی »

ندروآ رب  يارب  عیب  فرط  زا  ندش  ادج  شرهاظ  هک  تسا  هلیح  يور  نآ  زا  يراک  نینچ  .تسا  مارح  ثیدح  حیرصت  هب  هلیح  نیا  و 
، هتسیرگنن راک  نیا  رهاظ  هب  عراش  یلو  .تسا  ندناسر  نایز  راک  نطاب  اما  تسا ، ناملسم  ردارب  هب  ندز  نایز  دصق  نودب  دوخ  عفانم 

.تسا هتسناد  مارح  ار  نآ  هدرک و  ظاحل  ار  نآ  تقیقح  هکلب 

دمح هب  اما  .تسا  هداـتفا  راوشد  ثیدـح  نیا  تفر  هراـشا  نآ  هب  رتشیپ  درک و  یم  رمع  نبا  هچنآ  هب  هجوت  اـب  ناـملاع  زا  یخرب  يارب 
رگا اریز  درادن ؛ دوجو  ییراوشد  ثیدح  نیا  رد  دنوادخ 

يو داهتجا  زا  هتساخرب  ار  وا  راتفر  تسیاب  یم  تسا ، هداد  یم  ماجنا  يراک  نانچ  نآ  دوجو  اب  يو  هدیسر و  رمع  نبا  هب  ثیدح  نیا 
هن ثیدح  نیا  وا  رظن  زا  تفگ  تسناد و  ثیدح  نیا  مهف  رد 

اب هکلب  و  ثیدح ، رهاظ  اب  هک  یماگنه  وا  داهتجا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  هتـشاد ، تلالد  يراک  نانچ  تهارک  رب  هکلب  تمرح ،  رب 
هدیسرن رمع  نبا  هب  ربخ  نیا  مه  رگا  .تسین  تجح  دشاب  هتـشاد  تفلاخم  دوش -  یم  هدهاشم  اج  نیا  رد  هک  نانچ  ثیدح -  حیرص 

 - هدرک یم  نانچ  يو  و 

رمع و نبا  رادرک  هن  تسا  ثیدح  تسا  تجح  هچنآ  تفگ : دیاب  تسا -  هدوب  زین  نیمه  ًارهاظ  هک 

دیلقت وا  زا  لاح  نیع  رد  هدیسر و  نانآ  هب  ثیدح  هک  یناسک  زا  هن  تسا ، طقاس  وا  زا  زین  هانگ 

.دنا هدرک 
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رد ار  وا  ناوت  یمن  دیوگ  كرت  ار  دقع  سلجم  يدنـسپان  فده  نینچ  نتـشاد  نودب  اهفرط  زا  یکی  رگا  هتفگ ، شیپ  ضرف  ربارب  رد 
هلیح دوخ  ردارب  قح  ندرک  طقاس  يارب  هک  یناسک  رامش 
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لاطبا يارب  يا  هعیرذ  هدرک  يو  هچنآ  تفگ  ناوت  یمن  نینچمه  .دروآ  یپ  رد  ار  يزیچ  نینچ  وا  راـک  دـنچ  ره  درمـش ، دـنزرو  یم 
هنرگ تسوا و  رب  خسف  باب  نتسب  يارب  يا  هلیسو  دوخ و  ردارب  قح 

: دیوگ یم  میق  نبا  .درک  مکح  قلطم  روط  هب  دقع  سلجم  زا  یندش  ادج  ره  تمرح  هب  تسیاب  یم 

.درک یهجوت  نادب  ناوتن  دشاب  هتـشادرب  رد  حـجار  يا  هدـسفم  ای  دوش  حـجار  یتحلـصم  نتفر  تسد  زا  بجوم  هاگ  ره   ، عئارذ باب 
زاب نیا  زا  ار  دقع  ياهفرط  زا  کی  ره  رگا  نیاربانب ،

رد حـجار  يا  هدـسفم  دـناسر و  یم  نایز  وا  هب  نیا  دـیوگن ، كرت  ار  دـقع  سلجم  هتـساخن  رب  رگید  فرط  هک  ینامز  اـت  هک  دـنراد 
(1) .درادرب

تلالد عیب  رد  خسف  رایخ  هب  تبـسن  يرگید  قح  ندرک  طقاس  فده  هب  هلیح  تمرح  رب  میتشاد ، نایب  هک  نانچنآ  ثیدح ، هک  نونکا 
يارب هک  يا  هلیح  ره  تمرح  رب  سایق  ای  تلالد  قیرط  هب  دراد ،

نوناق نتفرگ  يزاب  هب  ود  ره  نایم  عماج  ردق  هک  ارچ  دنک ، یم  تلالد  زین  دریذپ  تروص  ناگدنب  قوقح  ای  دـنوادخ  قوقح  طاقـسا 
.تسا ینید  بجاو  قوقح  ادخ و 

، شیاه هنوگ  همه  اب  هلیح ، نالطب  رب  هک  تسا  ییاهلیلد  نیرتنشور  زا  ثیدح  نیا  نایب ، نیدب 

.دنک یم  تلالد 

هقباسم رد  هلیح  تمرح   : 5

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  هریرهوبا  زا 

نیا . (2)« ٌراِمق َوُهَف  َقَبُْـسی  ْنَا  ٌنِمآ  َوُه  ِْنیَـسَرَف َو  َْنَیب  ًاسَرَف  َلَخْدَا  ْنَم  َسْأبالَف َو  َقَبُْـسی  ْنَا  ُنَمأَیال  َوُهَو  ِْنیَـسَرَف  َْنَیب  ًاـسَرَف  َلَـخْدَا  ْنَم  » 
(3) .دنا هتسناد  حیحص  ار  نآ  مکاحو  مزح  نبا  دنا و  هدرک  تیاور  هجام  نبا  دووادوبا و  دمحا ، ار  ثیدح 

، هریرهوبا زا  بیسم ، نب  دیعس  زا  يرهز ، زا  ریشب  نب  دیعس  نیسح و  نب  نایفـس  قیرط  زا  داهتجا ، باتک  زا  للحملا  باب  رد  دووادوبا 
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

نیب ًاسرف  لخدا  نم  رامقب و  سیلف  قبسی  نا  ن�ویالوه  نیسرف و  نیب  ًاسرف  لخدا  نم  » 

ص:168

ص 144. ج 3 ، نیعقوملا ، مالعا  میق ، نبا  - 1
، تسین يداریا  وا  رب  دنریگ ، یـشیپ  نآ  رب  هک  تسین  نمیا  نیا  زا  بسا  هک  یلاح  رد  دـهد ، رارق  بسا  ود  نایم  ار  یبسا  سک  ره  - 2
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.تسا رامق  هدرک  هچنآ  دنریگ ، یـشیپ  نآ  رب  هک  تسا  نمیا  نیا  زا  بسا  هک  یلاح  رد  دهد  رارق  بسا  ود  نایم  ار  یبسا  سک ، ره  و 
باب 62. داهجلا ، باتک  دووادوبا ، ننس  ك.ر 

ص 67. ج 8 ، راطوالا ، لین  یناکوش ، - 3
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ملع لها  زا  ینادرم  زا  يرهز ، زا  لیقع  بیعـش و  رمعم و  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  دووادوبا  رامق .» وهف  قبـسی  نا  نمأدـق  نیـسرف و 
.تسا رتحیحص  ام  دزن  نیمه  دنا و  هدرک  تیاور 

نآ تفای  ناوت  یم  ثیدح  نیا  دنـس  يارب  هک  یهجو  نیرتهب  دـیوگ : یم  متاحوبا  تسا ، هدروآ  راطوالا  لین  رد  یناکوش  هک  نانوچ 
ینعی تسا  نینچ  زین  أطوم  رد  و  هدرک ، تیاور  وا  زا  ار  ثیدح  نیا  دیعس  نب  ییحی  هچ  دشاب ؛ بیسم  نب  دیعـس  رب  فوقوم  هک  تسا 

.تسا هدرک  لقن  دیعس  زا  ییحی 

ملع نایاوشیپ  ياه  هتفگ  ندش  روآ  دای  زا  سپ  دروآ  یم  نایم  هب  نخـس  ثیدـح  نیا  هرابرد  هک  یماگنه  لیلدـلا  هماقا  رد  هیمیت  نبا 
: دیوگ یم  نینچ  نیسح ، نب  نایفس  هرابرد  لیدعت  حرج و  لاجر و 

 - دـنفلاخم رگید  ناملاع  اـهنآ  نتم  رد  دنـس و  رد  هک  دـنک  یم  تیاور  ییاـهزیچ  هاـگ  وا  هک  نآ  ینعی  دـنا -  هتفگ  هک  هزادـنا  نیا 
تیاور لقتـسم  یثیدح  رگا  اما  دوش ، فقوت  يو  تیاور  رد  دنک ، تفلاخم  وا  اب  وا  زا  قثوا  یـسک  هک  یتروص  رد  دـنک  یم  باجیا 

هک دوش  یم  نشور  وا  زا  نارگید  يوریپ  ببس  هب  دور و  یم  نایم  زا  روذحم  دنـشاب  هدرک  تقفاوم  وا  اب  هراب  نیا  رد  نارگید  دنک و 
(1) .تسا هتشاد  ظوفحم  یلصا  ثیدح  نیا 

دوخ دنوادخ  هتبلا  دنا و  هدرمش  حیحـص  ار  ثیدح  نیا  یهجو  هچ  هب  مزح  نبا  مکاح و  هک  دوش  یم  نشور  هیمیت  نبا  نخـس  نیا  زا 
.تسا هاگآروما  تقیقح  هب 

راک نیا  هفسلف  نآ و  رد  نداهنورگ  هقباسم و  تیعورشم 

تسا يا  هدوتـس  ياهـشزرو  زا  يزادناریت  هقباسم  نینچمه  نایاپ و  راهچ  رگید  نابـسا و  نایم  هقباسم  هک  دراد  تیاکح  نیا  زا  تنس 
نوچ هک  تسا  نآ  زین  مکح  نیا  هفسلف  .تسین  هدوهیب  يراک  يور  ره  هب  و  دشاب ، حابم  ای  بحتسم  دناوت  یم  شا  هزیگنا  هب  هتسب  هک 

زیرگ و گنج و  رد  ار  ناویح  نیا  زا  هدافتسا  ندناود و  بسا  هزاجا  هدروآ و  رد  ناسنا  ریخست  هب  ار  بسا  دنوادخ 

اب اـت  دوش  هداد  شزوـمآ  راـک  راوـس  هب  زین  نآ و  هب  نآ ، زا  هدافتـسا  يارب  هک  تسین  نآ  زج  يا  هراـچ  تسا  هداد  راـکیپ  مرگاـمرگ 
، دتفا رتدنمدوس  ناس  نیدب  و  دنک ، لمع  دربن  نادیم  رد  یگتخپ  هبرجت و 

تسا و رت  تقشم  مک  مه  تسا ، نینچ  زین  يزادناریت  .دروآرب  نآ  يرادهگن  زا  ار  ناسنا  فده  رتهب  دشاب و  هتشاد  يرتشیب  ییآراک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يور  نیمه  زا  .رتاراک  نمشد  نتشادرب  نایم  زا  رد  مه 
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ص 23. لیلحتلا ،  لاطبا  یلع  لیلدلا  هماقا  هیمیت ، نبا  - 1
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تّوق هک  دینادب  ناه ! دومرف : راب  هس  درک و  ریسفت  يزادناریت  هب  ( 60 لافنا / « ) هوق نم  متعطتسا  ام  مهل  اودعاو   » هیآ رد  ار  هوق »  » هژاو
.دنا هدرک  لقن  دمحا  ملسم و  ار  تیاور  نیا  .تسا  يزادناریت 

هدامآ هک  اجنآ  زا  يوس ، رگید  زا  .نآ  دـننامه  نکفا و  بمب  پوت و  اب  هتبلا  تسا ، ییاناوت  تردـق و  هیاـم  يزادـناریت  زین  نونکا  مه 
، ندرک نیرمت  هب  زج  نمشد  اب  ییورایور  يارب  ییاناوت  نیا  ندرک 

.تسا هدش  عیرشت  زین  يزادناریت  هقباسم  دوش  یمن  ریذپ  ناکما  نتفرگ  يوخ  نتخودنا و  هبرجت 

ناملاع دـشاب ، ضوع  اب  هقباسم  رگا.نآ  نودـب  مه  تسا و  زیاج  ضوع  اب  مه  هقباـسم  نیا  هک  دراد  تیاـکح  نیا  زا  تنـس  نینچمه 
زا هتفرگرب  هک  دنا  هتشاد  ررقم  یطورش  دقع  نیا  يارب 

هلمج زا  .تسا  هدش  نایب  لیصفتب  هقف  بتک  رد  تسا و  هقف  هفسلف  و  ینید ، یلک  لوصا  ثیداحا ،

اب هک  دشاب  يرگید  ناویح  ره  ای  بسا  لمحت  دح  رد  تفاسم  دشاب ، مولعم  زین  تفاسم  .دشاب  مولعم  ضوع  هک  تسا  نآ  طورش  نیا 
ود زا  کی  نداتفا  شیپ  ناکما  دوش و  یم  هداد  هقباسم  نآ 

حیحص هقباسم  تسا ، ندیود  زا  ناوتان  اهنآ  زا  یکی  هک  دوش  مولعم  رگا  .دشاب  هتشاد  دوجو  بسا 

نیاربانب .دـشاب  گـنج  رد  هدافتـسا  دروم  ياـهرازبا  زا  دـیاب  هقباـسم  هلیـسو  و  تسا ، نابـسا  ندومزآ  هقباـسم  زا  فدـه  اریز  تسین ؛
، داهج رد  نتفای  ییاناوت  هیام  هن  تسا و  گنج  رازبا  هن  هک  تسد  نیا  زا  ییاهراک  ناگدـنرپ و  رگید  ندـنارپ  ای  ینارپرتوبک  هقباـسم 

لوسر هک  دنا  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  ننس  نابحاص  دمحا و  هک  تسا  یثیدح  هدیسر  هراب  نیا  رد  هک  یثیداحا  زا  یکی.تسین  زیاج 

هدـماین لصن » وا   » تراـبع هجاـم  نبا  تیاور  رد  هتبلا   (1)« ِرفاح ْوأ  ٍلْصَن  ْوآ  ٍّفُخ  یف  ّـالا  َقَبَـس  ـال  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
.تسا

: دیوگ یم  ثیدح  نیا  حرش  رد  یباطخ 

تیاور .ًاقبـس  هتقبـسا  لجرلا ، ُتقَبَـس  زا  تسا  يردصم  ْقبَـس  اما  .دنهد  یم  رارق  هدـنرب  يارب  هک  تسا  ییاطع  ای  دزم  يانعم  هب  قَبَس 
نآ هداوناخ  زا  هچنآ  یناود و  بسا  هقباسم  رد  اهنت  هک  نآ  تیاور  زا  دوصقم  و  اب ، فرح  حتف  هب  تسا ، قبس  ثیدح  نیا  رد  حیحص 

ياه هنیمز  زا  روما  نیا  هچ ، دوش ؛ یم  ادیپ  اطع  دزم و  قاقحتسا  يزادناریت ، يراوس و  رتش  تسا و 

ص:170

ره بسا و  رتش ، رـس  رب  هقباسم  ثیدح  زا  دوصقم  .تساور  نارادمـس  ندناود  و  يزادناریت ، یناودرتش ، هقباسم ]   ] رد اهنت  هزیاج  - 1
هک تسا  رفاح  لصن و  فخ ، هژاو  هس  زا  شیپ  يذ »  » ریدقت هب  ثیدـح  .تسا  ریت  يانعم  هب  مه  لصن  .تسا  رگید  رادمـس  ياپ  راهچ 
رب هزیاج  اب  هارمه  هقباسم  زاوج  رب  تسا  یلیلد  ثیدح  .تسا  هدیدرگ  نآ  نیزگیاج  هیلا  فاضم  هدش و  فذح  فاضم  مادک  ره  رد 
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.م ص71 -  ج4 ، مالسلا ، لبس  لیعامسا ، نب  دمحم  یناعنص ، ك.ر : .نتم  رد  روکذم  دراوم 
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غالا وبای و  .تسا  مهم  نیا  هب  نتخیگنارب  داهج و  رد  قیوشت  هیام  اهنآ  يارب  دزم  نداد  رارق  و  دنتسه ، نمشد  اب  راکیپ  يارب  یگدامآ 
ارچ دتفا ؛ یم  زاین  اهنآ  یکباچ  ندیود و  عیرس  هب  هک  دوش  یم  هاگ  و  دنتسه ، راد  مس  اهنیا  همه  اریز  دجنگ ؛ یم  لیخ  موهفم  رد  زین 

نیا هک 

ینارپرتوبک و ای  ناگدـنرپ و  اب  هقباسم  اما  .دـنوش  یم  هدروآ  هارمه  اهگنج  رد  دـننک و  یم  لمح  ار  رکـشل  هنب  راب و  زین  ناـیاپراهچ 
راک نیا  يارب  هزیاج  ندناتـس  لیلد  نیمه  هب  تسین و  گنج  رد  نتفای  تردق  راکیپ و  يارب  یگدامآ  ياه  هنیمز  زا  چیه  نآ ، دننامه 

(1) عونمم تسا و  رامق 

: زا دنترابع  زیاج  هنوگ  هس  .تسا  زیاج  ریغ  یکی  زیاج و  شا  هنوگ  هس  هک  تسا ، هنوگراهچ  رب  ضوع  اب  هقباسم  دنیوگ ، یم  ناملاع 

نم رب  ار  زیچ  نالف  يداتفا  شیپ  نم  زا  رگا  دـیوگب : يرگید  هب  هقباـسم  فرط  ود  زا  یکی  هک  نیا  هب  فرط ، کـی  زا  دزم  طرـش  - 1
مهاوخن وت  رب  چیه  مداتفا  شیپ  وت  زا  نم  رگا  تشاد و  یهاوخ 

.تشاد

هقباـسم ناـیم  هب  مه  یموس  رفن  دـنهد و  رارق  یلعج  فرط  ود  ره  هک  نیا  هب  موـس ، درف  ندرک  دراو  اـب  فرط ، ود  زا  دزم  طرـش   - 2
ناکما مه  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  نآ  نداتفا  شیپ  ناکما  مه  دـشاب ؛ رگید  بسا  ود  دروامه  موس  بسا  هک  نیا  رب  طورـشم  دـنروآ ،

نایم هب  تروص  .شنداتفا  بقع 

يداتفا شیپ  ام  زا  رگا  دنیوگب ، يو  هب  هک  تسا  نینچ  هقباسم  نیا  رد  للحم »  » موس درف  ندروآ 

طرـش دوخ  فرط  رب  ود  نیا  زا  کی  ره  دوجو  نیا  اب  .میهاوخن  وت  زا  چـیه  میداتفا  شیپ  وت  زا  ام  رگا  و  وت ، نآ  زا  اـم  يود  ره  لاـم 
رفن ود  نآ  زا  موس  درف  رگا  بیترت ، نیا  اب  .دنریگب  تسا  هدادرارق  وا  هک  ار  يا  هزیاج  لعج و  نداتفا  شیپ  تروص  رد  هک  دـننک  یم 

ود نآ  زا  مادک  ره  و  دنرادن ، وا  رب  یقح  چیه  دنتفا  شیپ  وا  زا  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  رگا  دریگ ، یم  ار  ود  ره  لام  دـتفا  شیپ  رگید 
رایتخا رد  تسا  هداهن  نایم  رد  هزیاج  ناونع  هب  يرگید  هک  ار  یلام  دوش  هریچ  دوخ  فرط  رب  هک  زین 

دنک یمن  نایز  یضرف  چیه  رد  للحم )  ) موس درف  هک  تسا  زیاج  يور  نآ  زا  دادرارق  نیا  .دریگ  یم 

راـمق هچ  تسا ؛ نوریب  راـمق  زا  دادرارق  نیا  بیترت  نیا  اـب  .هن  اـی  دریگب  يزیچ  هک  دراد  دوـجو  وا  دروـم  رد  لاـمتحا  ود  نیا  اـهنت  و 
.دشاب هتشاد  دوجو  ربارب  تراسخ  لامتحا  اهفرط  زا  کی  ره  يارب  هک  تسا  يزیچ 

.هقباسم زا  جراخ  يدرف  يوس  زا  هدنرب  يارب  دزم  ندادرارق  - 3
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، دـشاب هدـشن  لخاد  هقباسم  رد  مه  یموس  درف  نایم  نیا  رد  دـشاب و  فرط  ود  ره  زا  دزم  هک  تسا  نیا  تسین  زیاج  هک  يا  هنوگ  اـما 
بـسا رگا  و  تشاد ، یهاوخ  نم  رب  ار  زیچ  نالف  داتفا  شیپ  وت  بسا  رگا  دـیوگب : يرگید  هب  فرط  ود  زا  کی  ره  هک  بیترت  نیدـب 

.تسین زیاج  تسا و  رامق  تقیقح  رد  دادرارق  هنوگ  نیا  .تشاد  مهاوخ  وت  رب  ار  زیچ  نالف  دتفا  شیپ  نم 

لخدا نم  رامقب و  سیلف  قبـسی  نأ  ن�ویالوه  نیـسرف و  نیب  ًاسرف  لخدا  نم   » ثیدح حرـش  رد  یباطخ  نخـس  هب  تسا  بسانم  کنیا 
« رامق وهف  قبسی  نا  نمأ  دق  نیسرف و  نیب  ًاسرف 

: دیوگ یم  هک  میرگنب 

يو رب  وا  درب  یم  هدـنرب  ار  هچنآ  هک  اـنعم  نادـب  دوش ؛ یم  هدـیمان  لـلحم »  » دریگ یم  ياـج  بسا  ود  نیا  ناـیم  رد  هک  یموس  بسا 
زا یکی  هب  هک  تسا  یلام  رـس  رب  سک  ود  يراذگ  طرـش  هک   ) رامق هریاد  زا  هیوس  ود  يراذگ  ورگ  نآ  هلیـسو  هب  دـنک و  یم  لالح 

نایم شنتفرگ  رارق  للحم و  دوجو  زا  ضرغ  .دوش  یم  جراخ  هدنزاب ) ای  تسا و  هدنرب  ای  اهنت  نانآ  زا  کی  ره  هجیتن  رد  دسر و  نانآ 
رد هک  یلام ، یفده  هن  دنراد ، نیرمت  ندناود و  بسا  دصق  ًاتقیقح  هقباسم  ياهفرط  هک  نیا  زا  دشاب  يا  هناشن  هک  تسا  نآ  بسا  ود 
ود دشاب  ناسمه  رگید  بسا  ود  نآ  اب  ییاناوت  رظن  زا  للحم  بسا  رگا  .تفای  دـهاوخ  تهابـش  رامق  هب  دـننک  یم  هچنآ  تروص  نیا 

ندناود رتعیرـس  هچ  ره  يارب  تروص  نیا  رد  .دنک  دوخ  نآ  زا  ار  قبـس )  ) هزیاج هجیتن  رد  دتفا و  شیپ  نآ  زا  هک  دنرب  نآ  میب  فرط 
دورن نآ  میب  دشاب و  هتـسخ  ای  وردنک  یبسا  للحم  رگا  اما.دنبای  يرتنوزفا  ییاناوت  دننک و  يرتشیب  نیرمت  هجیتن  رد  دنـشوکب و  بسا 

هب نآ  ندروآ  رد  ددرگن و  لصاح  نآ  هلیسو  هب  لیلحت  يانعم  ضرغ و  دزاس ، دوخ  نآ  زا  ار  قبس  دتفا و  شیپ  رگید  بسا  ود  زا  هک 
هک نآ  یب  تسا ، هتفریذـپ  تروص  بسا  ود  ناـیم  ییراذـگ  طرـش  هک  دوش  نآ  هجیتـن  دـشاب و  اـنعم  یب  وغل و  رگید  بسا  ود  ناـیم 

.تسا رامق  نیع  نیا  و  دشاب ؛ اهنآ  رانک  رد  یللحم 

نابسا ياتمه  یبسا  هاگنآ  دنراذگ و  هقباسم  هب  ار  دوخ  ياهبسا  رفن  ود  هک  تسا  نآ  يراوس  بسا  هقباسم  يراذگ و  طرـش  تروص 
؛ دشاب هدنریگ  تقبـس  ِنآ  زا  هک  دننک  داد  رارق  دنهن و  نایم  رد  مولعم  یلام  سپـس  دنهد و  رارق  بسا  ود  نایم  رد  دـننیزگرب و  دوخ 
دنک و شیوخ  نآ  زا  ار  رگید  بسا  نآ  قبـس  مه  دروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  قبـس  مه  دـتفا  شیپ  يرگید  زا  هک  بسا  ود  زا  کی  ره 

.دربب ار  بسا  ود  ره  قبس  دتفا  شیپ  ود  نآ  زا  للحم  رگا  اما  دشابن ؛ يدهعت  چیه  للحم  رب  نایم  نیا  رد 

نایم ریما  رگا  اما  دشاب ، رفن  ود  نایم  يراذگورگ  هک  تسا  ییاج  رد  اهنت  للحم  هب  زاین 
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يداتفا شیپ  سک  نالف  زا  رگا  دیوگب  يرگید  هب  یـسک  رگا  ای  دهد ، رارق  يا  هزیاج  هدنریگ  تقبـس  يارب  دراذگ و  هقباسم  ناراوس 
هاگآ روما  تقیقح  هب  دوخ  دـنوادخ  هتبلا  دـشاب و  زاین  یللحم  هب  هک  نآ  یب  تسا ، زیاـج  دـقع  نیا  تشاد ، یهاوخ  نم  رب  مهرد  هد 

.تسا

هلیح و باـب  زا  نیا  و  تسا ، زیاـج  هعیرذ  کـمک  هب  حاـبم  هب  نتـسج  هار  هک  دراد  تلـالد  نیا  رب  نینچمه  ثـحب  عوـضوم  ثیدـح 
(2) .تسین  (1) هئجلت

تسا ضقانت  رد  عراش  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح  تمرح  رب  ثیدح  تلالد 

: دنک یم  تلالد  هتکن  ود  رب  ثحب  عوضوم  ثیدح  هک  میتسناد 

شیپ هب  هداتفا  سپ  هک  دنراذگ  نایم  رد  یلام  دشاب و  رفن  ود  نایم  هقباسم  دقع  رگا  لوا : هتکن 

ود اب  نآو  دنهد  رارق  بسا  ود  نایم  یموس  بسا  هک  نآ  رگم  تسین  زیاج  راک  نیا  دهدب ، هداتفا 

ار هزیاج  دتفا  شیپ  رگید  بسا  ود  زا  موس  بسا  نآ  رگا  یتروص  نینچ  رد  .دشاب  اتمه  رگید  بسا 

للحم هدـهع  رب  يزیچ  چـیه  دریگ  تقبـس  يو  زا  ود  نآ  زا  یکی  اـی  دـنتفا  شیپ  وا  زا  مه  اـب  اـهنآ  يود  ره  رگا  دربب و  رگید  نآ  زا 
.درب دهاوخ  ار  هدش  طرش  لام  هداتفا  شیپ  يرگید  زا  هک  نآ  و  تسین ،

هدـش عقاو  هک  يدـقع  داتفا  دـهاوخ  بقع  هک  دـشاب  مولعم  شیپ  زا  دـنکن و  يربارب  رگید  بسا  ود  اب  موس  بسا  نآ  رگا  مود : هتکن 
.تسا مارح  رامق و 

: دیوگ یم  ثیدح  ثیدح : زا  هتکن  ود  نیا  تشادرب  کنیا 

شیپ زا  قَبـُسی » نا  نَ�ُویال   » موس بسا  ینعی  وهو ؛» ، » دـهد رارق  هقباـسم  بسا  ود  ناـیم  یبسا  هک  ره  نیـسرف ؛» نیب  ًاـسرف  لـخدا  نم  »
ینانیمطا داتفا و  دهاوخ  بقع  ًامتح  هک  تسین  مولعم 

لامتحا نیا  هک  ارچ  تسین ؛ رامق  دقع ، نآ  رامقب ؛» سیلف   » درادن دوجو  يا  هجیتن  نینچ  هب  تبسن 

رگید بسا  ود  نابحاص  زا  کی  ره  هک  ار  يا  هزیاج  بسا  نیا  بحاص  دریگ و  تقبـس  رگید  بسا  ود  زا  موس  بسا  هک  دراد  دوجو 
رگا اما  َقَبُْـسی ؛» نا  َنِمأدق  نیـسرف و  نیب  ًاسرف  لخدا  نم  و   » ...دـننک تراسخ  اهنآ  يود  ره  بیترت  نیدـب  دربب و  دـنا  هداهن  نایم  رد 
وهف  » دراد دوجو  نآ  هب  تبـسن  ینانیمطا  نینچ  و  دتفا ، یمن  بقع  تسا  نشور  شیپ  زا  هک  دهد  رارق  بسا  ود  نایم  رد  یبسا  یـسک 

تسا و وغل  تقیقح  رد  موس  بسا  دوجو  اریز  تسا ؛ رامق  دنا  هدرک  هک  یطرش  رامق »
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دقع ای  عیب  عون  ره  هب  حالطصا ، رد  .تسا  ندز  هیکت  نتفای و  لیامت  نتسج ، لسوت  ندرب ، هانپ  يانعم  هب  أجل  يوغل  هشیر  زا  هئجلت  - 1
.م ص 244 -. ءاهقفلا ، هغل  مجعم  ك.ر : .تسا  نآ  رهاظ  زا  ریغ  يزیچ  نآ  نطاب  هک  دوش  یم  قالطا  ییروص 

 . ص 255 و 256 ج 2 ،  ننسلا ،  ملاعم  یباطخ ، - 2

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیآ یمن  لصاح  تسا  رظن  رد  بسا  نیا  دوجو  طارتشا  زا  هک  یعرش  دوصقم 

نآ رد  هک  يدقع  حیحـصت  ود  نیا  يارب  هچ ، تسا ؛ یلـصا  دـقاع  ود  ره  هب  باطخ  ای  یکی  هب  باطخ  ثیدـح  هک  دـیامن  یم  نینچ 
تـسا نآ  دقع  حیحـصت  هار  هک  دومرف  ییامنهار  ار  ود  نیا  ربمایپ ، يور  نیمه  زا  .دراد  تیمها  تسا  هدـش  طرـش  ناشبناج  زا  یلام 

ود نآ  نایم  رد  یموس  بسا  هک 

نآ نابحاص  هک  ار  يا  هزیاج  هجیتن  رد  دـتفا و  شیپ  رگید  بسا  ود  نآ  زا  دوش  یم  دـشاب ، اتمه  ربارب و  اهنآ  اب  هک  دـنهد  رارق  بسا 
هک يدقع  بیترت  نیدب  دزابب ؛ ار  يزیچ  هن  دربب و  ار  يزیچ  هن  هجیتن  رد  دتفیب و  بقع  هک  دوش  یم  و  دربب ، دنا  هتـشاذگ  نایم  رد  ود 

نینچمه .دور  یم  نوریب  تسا ) تخاب  ود  رب  یمتح  لاـمتحا  ود  زا  یکی  ناـیم  دـیدرت  ینعم  هب  هک   ) راـمق هریاد  زا  هتفریذـپ  تروص 
نابحاص دوب  دهاوخ  رامق  اهبسا  رگید  اب  موس  بسا  نآ  ندوب  ربارب  ان  تروص  رد  دقع  هک  نیا  نایب  اب  ربمایپ 

نینچ رد  هک  ارچ  دومرف ؛ یهن  دشاب  لصاح  یب  وغل و  موس  بسا  هک  نیا  زا  ار  رگید  بسا  ود  نآ 

، تسا لام  هب  یبایتسد  هقباسم  نیتسخن  فده  ناس  نیدـب  و  تسا ، رامق  هتفرگ  تروص  هچنآ  و  فرط ، ود  نایم  دّدرم  لام ، یتروص ،
نیا بسا و  ندناود  ندیودرس و  رب  نتشاذگ  هقباسم  هن 

.تسا هتشاد  دوخ  عیرشت  رد  عراش  هک  تسا  یفادها  اب  راکشآ  یضقانت 

دنا هدش  یهن  نآ  زا  ار  هچنآ  بسا  ود  نابحاص  رگا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هلیح  تمرح  رب  ثیدح  تلالد  تشذگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
ندمآ مهارف  لیلد  هب  دنهد  یم  تروص  هک  يدقع  دنهد  ماجنا 

لـطاب و عقاو  رد  دـشاب  یم  وغل  طرـش  نیا  هک  يور  نآ  زا  یلو  حیحـص ، رهاـظب  اـهنآ ، ناـیم  رد  موس  بسا  ندادرارق  ینعی  شطرش 
نآ يارب  دنوادخ  هک  یعرش  دوصقم  نآ  هچ ، تسا ؛ رامق  هب  موکحم 

رد هک  يدقع  رد  اریز  تسا ؛ هدماین  لصاح  يا  هقباسم  نینچ  زا  هدرک  عیرشت  ار  ضوع  اب  هقباسم 

.داهج يارب  ییاناوت  بسک  نیرمت و  هن  تسا  یلام  یفده  دنا  هداد  ماجنا  اهبسا  نابحاص  ضرف  نیا 

نینچ اب  و  داتفا ، دهاوخ  شیپ  دیدرت  یب  شبـسا  هک  دشاب  نئمطم  موس  بسا  بحاص  رگا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  ًانمض 
رد رگید  بسا  ود  نآ  نایم  هب  ار  دوخ  بسا  ینانیمطا 

.دنک یم  لالخا  عرش  دصاقم  رد  دروخ و  یم  اورانب  ار  نامدرم  لاوما  هک  تسا  نآ  هب  موکحم  دروآ 

مکح و  دساف ؛ لطاب و  عقاو  رد  اما  حیحص ، رهاظب  يدقع  زین  شا  هلیسو  و  مارح ، تسا  يراک  نیا 

.نآ تروص  رهاظ و  عبات  هن  تسا ، دقع  یقیقح  يانعم  تیعقاو و  عبات  مه 
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رد هک  يور  نآ  زا  شنطاب  يربنامرف و  شرهاظ  هک  تسا  يدوقع  تمرح  نآ  و  دیوگ ، یم  نخس  زیچ  کی  زا  اهنت  ثیدح  نیا  ربانب 
يرهاظ و یطرـش  داجیا  هلیـسو  هب  ًابلاغ  دوقع  هنوگ  نیا  .تسا  ینامرفان  نایـصع و  دنک  یم  لالخا  دوقع  یعرـش  دصاقم  فادـها و 

هدید ثحب  عوضوم  هلأسم  رد  هک  نانوچ  دوش ، بترتم  نآ  رب  دقع  یعرش  مکح  ات  دریذپ  یم  تروص  تقیقح  دقاف 
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دننامه دوش ، صاخ  مکح  ببس  ياضتقا  ِعنام  ات  دریگ  یم  تروص  یطرـش  يرهاظ  ندرب  نیب  زا  قیرط  زا  راک  نیا  زین  هاگ  .دوش  یم 
هب  (1)، تاکز لومشم  لام  هرابرد  لاس »  » طرش ندرب  نایم  زا 
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رثا دـشاب  تاکز  زا  زیرگ  يارب  يا  هلیح  باصن »  » ای لاـس »  » ندرب ناـیم  زا  رگا  زین  هعیـش  زا  یخرب  هاگدـید  زا  هک  میدروآ  رتشیپ  - 1
ماعنا و تاـکز  دروم  رد  هعیـش  هقف  رد  تاـکز  زا  رارف  هلأـسم  ًـالوصا  .تسا  تاـکز  تخادرپ  هب  فظوم  صخـش  ناـنچمه  درادـن و 

تنـس لها  دزن  نینچمه  هعیـش و  دزن  هلأسم  ود  ره  تسا و  یکی  هلأـسم  ود  ره  رد  كـالم  .دوش  یم  حرطم  نیدـقن  تاـکز  نینچمه 
فالخ رد  خیـش  .تهارک  هب  رگید  یخرب  دـنا و  هداد  رظن  هلیح  ندوب  رثا  یب  تاکز و  زا  رارف  تمرح  هب  یخرب  .تسا  فالتخا  دروم 

.دنک مک  باصن  زا  ار  دوخ  لام  تاکز  زا  رارف  فده  هب  لاس و  ندیسر  ارف  زا  شیپ  تسا  هورکم  ناسنا  يارب  : » دیوگ یم  هلأسم 64 
وا باحـصا  هفینحوبا و  .دوب  دهاوخن  وا  رب  تاکز  درذگب ، لاس  تسا  باصن  زا  رتمک  شلام  هک  لاح  نیمه  رد  دنک و  نینچ  رگا  اما 
وا رب  لاس  رگا  نیاربانب  .درادن  يدوس  صخـش  يارب  اج  نیا  رد  رارف  دـنا  هتفگ  ناعبات  زا  یخرب  اما  .دـنا  هداد  رظن  نینچ  زین  یعفاش  و 
«. دراد ار  رظن  نیمه  زین  کلام  .دوش  یم  هدناتس  تاکز  وا  زا  دشاب  باصن  زا  رتمک  هدیزرو ] هک  يا  هلیح  هجیتن  رد   ] شلام درذگب و 
زا رارف  يارب  ار  نآ  دشاب و  هتـشاد  سنج  کی  زا  باصن  هزادنا  هب  یلام  صخـش  رگا  : » دیوگ یم  هلأسم 65 )  ) باتک نیمه  رد  خیش 

هدش تیاور.تسا  بجاو  وا  رب  تاکز  درذگب  لاس  هچنانچ  تایاور  نیرتروهـشم  ربانب  دـنک ، توافتم  سنج  دـنچ  هب  لیدـبت  تاکز 
زا نتـساک  هلأسم  دـننامه  يرظن  هلأسم  نیا  رد  ناهیقف  .تسا  رتراـبنایز  رتشیب و  هدروآ  دراو  دوخ  رب  هیحاـن  نیا  زا  صخـش  هچنآ  هک 
هب صخـش  رگا  : » دیوگ یم  تالآ  رویز  كوکـسم و  تاکز  باب  رد  زین  هلأسم 89  رد  خیـش  دنراد .» تاکز  زا  رارف  دـصق  هب  باصن 
هب هدش  لیدبت  رادقم  دشاب  تاکز  زا  رارف  راک  نیا  زا  شدصق  هچنانچ  دنک  لیدبت  رویز  هب  ار  دوخ  كوکـسم  تاکز ، زا  رارف  دـصق 

تاکز زا  رارف  يارب  راک  نیا  رگا  : » دیوگ یم  زین  سنج  ریغ  هب  سنج  لیدبت  هلأسم  رد  خیش  دوش .» یم  هفاضا  كوکـسم  هب  زین  رویز 
تسین بجاو  نآ  رد  تاکز  دشاب  رویز  ای  شمش  الط  رگا  : » دیوگ یم  زین  هیاهن  رد  تسا .» مزال  صخـش  رب  تاکز  دشاب  هدش  ماجنا 

نیا هیماما  صاخ  لاوقا  زا  یکی  : » تسا هدمآ  زین  راصتنالا  رد  دـشاب .» تاکز  زا  رارف  راک  نیا  زا  صخـش  دـصق  هک  یتروص  رد  رگم 
لیدـبت و رگید  سنج  هب  ار  یـسنج  ای  دروآ  رد  شمـش  تروص  هب  ار  اهنآ  رانید  مهرد و  تاـکز  زا  رارف  يارب  یـسک  رگا  هک  تسا 

بجاو یتروـص  نینچ  رد  تاـکز  هک  هدـش  لـقن  زین  نییعفاـش  زا  یهورگ  کـلام و  زا  ...تسا  بجاو  وا  رب  تاـکز  دـنک  نیزگیاـج 
تاکز زا  رگا  .دیشاب  هدرک  رارف  تاکز  زا  هلیـسو  نیدب  هک  نیا  رگم  تسین  تاکز  شمـشرد  : » تسا هدمآ  زین  اضرلا  هقف  رد  تسا .»

نیا دننام  یمکح  زین  هلیسولا  هینغلا و  عنقملا ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  رد  تسا .» بجاو  تاکز  امـش  رب  دیـشاب  هدرک  رارف  هلیـسو  نیدب 
ناشن نیمه  دـنک و  یم  رکذ  لامتحا  کی  ناونع  هب  اـهنت  ار  تاـکز  زا  رارف  نتـشادن  هدـیاف  هب  لوق  هعنقم  رد  دـیفم  اـما  .تسا  هدـمآ 
هتشاد يا  هلگ  سک  ره  : » تسا هدمآ  یقرخ  رـصتخم  رد  .دراد  دوجو  يرظن  نینچ  مه  هماع  نایم  رد  .تسا  مکح  نیا  رد  يو  دیدرت 

: تسا هدمآ  مه  ینغم  رد  دوش .» یمن  طقاس  وا  زا  تاکز  دـشورفب  تاکز  زا  رارف  دـصق  هب  لاس  ندـش  لماک  زا  شیپ  ار  نآ  دـشاب و 
صخـش زا  تاکز  دنا  هتفگ  یعفاش  هفینحوبا و  اما  تسا ، دیبعوبا  قاحـسا و  نوشجام ، نبا  یعازوا ، کلام ، رظن  میدروآ  هک  نیمه  »

هتسد دراد : دوجو  تیاور  هتسد  ود  هک  ارچ  تسا ؛ رابخا  رد  فالتخا  زا  یشان  هلأسم  نیا  رد  فالتخا  تسا  ینتفگ  دوش .» یم  طقاس 
.دراد تلالد  رارف  ندوبن  دنمدوس  تاکز و  بوجو  رب  هک  يا  هتـسد  و  دـنک ؛ یم  تلالد  تاکز  بوجو  مدـع  رارف و  زاوج  رب  هک  يا 

.م . - 254 ص 249 -  ج 1 ، ق ، -. 1404 ه مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  هاکزلا ، باتک  یلع ، نیسح  يرظتنم ، ك.ر : 
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رد دـشابن و  صخـش  دوخ  تیکلم  رد  رهاظب  لام  دوش  یم  لماک  لاس  هک  ینامز  ات  نآ ، زا  یـشخب  اـی  ماـمت  يروص  کـیلمت  هلیـسو 
مکح ات  دنک  دـصق  ار  يرهاظ  یببـس  داجیا  صخـش  هک  اجنآ  هک  تسا  نیا  دـننامه  .دوش  طقاس  وا  زا  تاکز  ، صخـش معز  هب  هجیتن 

ماجنا ياهتروص  زا  رگید  یکی  ماجنارس  .دریگن  هزور  ات  دنک  رفس  ناضمر  هام  رد  هک  نیا  لیبق  زا  ددرگ ، بترتم  نآ  رب  یصاخ 

رهاظب يدترم  هک  نآ  دننامه  دوش ، نآ  صاخ  مکح  ياضتقا  عنام  ات  دنک  دصق  ار  ببس  هلازا  صخـش  هک  تسا  نآ  دوقع  هنوگ  نیا 
.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  يور ، ره  هب  .دنک  اضتقا  ار  وا  لتق  مکح  شدادترا  دوش  عنام  ات  دروآ  مالسا 

یحراوج لاعفا  رد  تّین  ریثأت   : 6

ُْدیَص : » میدینش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  هنع -  هللا  یضر  رباج -  زا 

.دنا هدرک  لقن  هجام  نبا  زجب  ننس  نابحاص  دمحا و  ار  ثیدح  نیا   - (1)« مکل ْدَُصی  وأ  هودیصَت  َملام  مُرُح  متنا  لالح و  مُکلّربلا 

قیرط هب  دـنک ؛ یم  داجیا  يراگزاس  تسا  هدیـسر  مرحم  يارب  دیـص  ندروخ  مکح ]  ] هرابرد هک  یفلتخم  ثیداحا  نایم  ثیدـح  نیا 
شوگزارد تشوگ  هماثج  نب  بعص  هک  تسا  هدیسر  حیحص 

ص:176

يارب ار  نآ  ای  دیشاب  هدرکن  راکـش  ار  نآ  دوخ  هک  ینامز  ات  تسا ، لالح  ناتیارب  دیتسه  مارحا  رد  هک  یلاح  رد  یکـشخ  راکـش  - 1
ص 362. ج 3 ،  دمحادنسم ،  ك.ر :  دنشاب .  هدرکن  راکش  امش 
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.میتسه مارحا  رد  هک  میدـنادرگ  رب  ار  نآ  يور  نیا  زا  اهنت  ام  دومرف : دـنادرگرب و  ار  نآ  يو  درک و  هیدـه  ترـضح  نآ  هب  یـشحو 
قیرط هب  زین  هداـتقوبا  ثیدـح  ربارب ، -  رد  هک -  ناـنوچ  تسا ، هدیـسر  حیحـص  قـیرط  هب  مقرا  نب  دـیز  ثیدـح  رد  نومـضم  نیمه 

نآ زا  داد  هزاجا  دندوب  مرحم  هک  دوخ  باحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک  راکـش  یـشحو  يرخ  نوچ  هک  هدیـسر  حیحص 
.تسا هدیسر  حیحص  یقیرط  هب  نارگید  هحلط و  ثیدح  رد  نومضم  نیمه  .دنروخب 

ار راکـش  ندروخ  ربماـیپ  هک  ثیدـح  نآ  رد  دوش  هتفگ  هک  نآ  رگم  درک  هیجوت  هجو  چـیه  هب  ناوـت  یمن  ار  فـلتخم  ثیداـحا  نیا 
هدشن ماجنا  وا  يارب  راکش  هک  تسا  یمرحم  يارب  هدرک  لالح 

هتفرگ ماجنا  وا  يارب  راکش  هدش  یم  نامگ  هک  تسا  هک  یسک  يارب  هدرک  مارح  هک  یثیدح  نآ  رد  و 

نیا هتفگ : ثیدـح  نیا  هراب  رد  یعفاـش  يور  نیمه  زا  و  تسا ، یـسررب  عوضوم  نونکا  هک  تسا  یثیدـح  ياـنعم  ناـمه  نیا  .تسا 
.تسا دعاوق  اب  ثیدح  نیرت  قباطم  نیرتهب و  باب  نیا  رد  ثیدح 

دنک راکش  مرحم  يارب  ّلُِحم  رگا  ساسا ، نیا  رب  و  تسا ؛ رایعم  ربتعم و  فده  زین  یحراوج  لاعفا  رد  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  ثیدح 
دوخ يارب  مه  شندروخ  دنک  حبذ  راکش و  یفده  نینچ  نودب  رگا  یلو  تسا ، مارح  مرحم  رب  شندروخ  دنک  حبذ  وا  يارب  ار  نآ  و 

.تسا لالح  مرحم  يارب  مه  وا و 

هب یمکح  نینچ  دوقع  رد  اه و  هتفگ  رد  دشاب ، نینچ  یحراوج  لاعفا  رد  رگا  مییوگ : یم  نونکا 

رهاـظ هچ ، شتواـفتم ؛ ياـه  هنوگ  هب  هلیح  ندوب  مارح  ندوب و  لـطاب  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  و  تشاد ، دـهاوخ  دوجو  یلوا  قـیرط 
بترتم نامه  رب  مکح  تسیاب  یم  سپ  دـشاب  یم  صخـش  دوصقم  زین  نطاب  نیمه  تسا و  عونمم  نآ  نطاـب  عورـشم و  يراـک  هلیح 

یتّین هطساو  هب  مه  نآ  تسا ، هدرک  مارح  مرحم  رب  ار  راکش  تشوگ  ندروخ  دنوادخ  تسا  یسررب  دروم  هک  یثیدح  رد  هکلب  .دوش 
راکش نتـشک  ببـس  دناوتن  مرحم  هک  تسا  يور  نآ  زا  زین  تمرح  نیا  .تسا  هتـشادن  ربخ  چیه  نآ  زا  وا  هدش و  رداص  وا  ریغ  زا  هک 

دوش و حـبذ  يراکـش  رگا  اما.دوش  تیاعر  لماک  روط  هب  مرحم  يوس  زا  ندرک  راکـش  تمرح  ناـس  نیدـب  اـت  دوش  یبیترت  چـیه  هب 
هن ینمض ، یعبت و  يرما  ناونع  هب  تسا ، زیاج  وا  يارب  نآ  تشوگ  ندروخ  دشاب  هدشن  نآ  ببـس  نطاب ، رد  هن  رهاظ و  رد  هن  مرحم ،

(1) .دشاب وا  دوصقم  لصا و  هک  نآ 

ص:177

ینابم اب  یتح  تالماعم  باب  رد  یمکح  رب  صقان  نینچ  یـسایق  اب  تالماعم  باب  رد  هلیح  تمرح  هب  مکح  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  - 1
رتشیب ار  هلیح  تمرح  دـیآ -  یم  رب  باتک  يواطمزا  هک  ناس  نآ  زین -  دوخ  فلؤم  هچ  دـسر ، یم  رظن  هب  راگزاسان  زین  فلؤم  دوخ 
لیلعت زا  شیب  شیپ و  تادابع  باب  رب  هک  تسا  نشور  زین  نیا  يوس  رگید  زا  هتـسناد و  طوبرم  تاداـبع  ربارب  رد  تـالماعم  باـب  هب 

هدرک و طابنتـسا  تلع  تسا  هدمآ  يدابع  لاعفا  ناونع  هب  جح  لاعفا  باب  رد  هک  یمکح  زا  فلوم  فصو  نیا  اب  .تسا  مکاح  دـّبعت 
.م .تسا -  هداد  میمعت  هلماعم  باب  هب  ار  یطابنتسا  تلع  نیا  سپس 
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ظافلا هن  تسا ، ربتعم  كالم و  یناعم  اهنامیپ ، رد   : 7

تشاد دوجو  ینامیپ  نانآ  وا و  نایم  هک  یلاح  رد  تفر  یم  شیپ  مور  نیمزرس  رد  هیواعم  تفگ : هک  تسا  هدیسر  رماع  نب  میلـس  زا 
نانآ هب  تساوخ  یم  يو.دوب  هدنام  نآ  زا  ینامز  زونه  هک 

يدرمریپ هاگان  نایم  نیا  رد  .درب  شروی  نانآ  رب  دسر  نایاپ  هب  نامیپ  نآ  نامز  نوچ  ات  دوش  کیدزن 

ٌدهع ٍموق  َنیب  هَنیب و  َناک  ْنَم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  گنرین ! هن  دـینک  يراداـفو  ربکا ! هللا  تفگ : بکرم  رب  راوس 
هار زا  يو  .دیـسر  هیواـعم  هب  نخـس  نـیا  . (1)« ءاوس یَلع  مهَدـهع  مِهیلا  ذـِْبُنی  وا  اهُدـما  یـضَقنی  یّتح  اهَّنَّدُـشَیال  ٌهدـقع َو  َّنَّلُحی  ـالف 

.تسا هسبع  نبورمع  درمریپ  نآ  دندید  هاگانب  و  تشگرب ،

: هتفگ نآ  هراب  رد  يذمرت  دنا و  هدرک  تیاور  هجام  نبا  زجب  ننس  نابحاص  دمحا و  ار  ثیدح  نیا 

.تسا حیحص  نسح و  یثیدح 

ثیدح حرش 

نیا .دندوب  هتـسب  نیعم  ینامز  يارب  سب  شتآ  نامیپ  رگیدکی  اب  هورگ  ود  هک  نیا  ترابع  زا  دوصقم  تسا و  نایاپ  ینعم  هب  دـمالا » »
اذاف  » ترابع لیلد  هب  دـشاب ، سب  شتآ  ینامز  هرود  نامه  هکلب  نایاپ ، هن  اـجنیا ، رد  دـمالا »  » زا دوصقم  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا 

نوچ ینعی  دمالا ؛» یضقنا 

زا نآ ، ینایاپ  هطقن  رب  هن  ینامز و  هرود  کی  لک  رب  دما »  » هژاو قالطا  تروص  نیا  رد  .دیسر  نایاپ  هب  قافتا ] دروم  ] ینامز هرود  نآ 
.تسا ّلک  رب  ءزج  ظفل  قالطا  باب 

يوس هب  تّدم  نآ  نتفای  نایاپ  زا  شیپ  تسیابن  هک  نآ  ینعی  رخآ ؛» ات  ...و  هدقع  نلحی  الف  »

« اّهنّدشی هدقع و ال  نلحی  ال   » اجنیا رد  .تخاس  ناشریگلفاغ  تلهم  نایاپ  رد  درک و  تکرح  نانآ 

هرگ ندوشگ و  هرگ  ًابلاغ  هک  ارچ  تسا ؛ هدمآ  نمـشد  يوس  هب  ندرک  تکرح  زا  يا  هیانک  ناونع  هب  دیاشگن ) ددنبن و  یهرگ  چیه  )
.تسا رفاسم  راک  هنبوراب ، رب  نتسب 

کیدزن سب  شتآ  هرود  نتفای  ناـیاپ  هک  یماـگنه  نمـشد  يودرا  يوس  هب  ندرک  یناـهگان  تکرح  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  ثیدـح 
هب تدم  نآ  ات  درک  ربص  نانچمه  دیاب  هکلب  تسین ، زیاج  تسا 

ص:178

نامیپ ای  دیآ  رـس  هب  نامیپ  نآ  تدم  هک  ینامز  ات  ددنبب ، دیاشگب و  یهرگ  دیابن  چیه  دشاب  ینامیپ  رگید  یموق  وا و  نایم  هک  ره  - 1
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باب 152. داهجلا ، باتک  دووادوبا ، ننس  .ك.ر : .دهناو  نانآ  هب  يربارب  هب  ار  موق  نآ  اب  دوخ 
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.دننز مه  رب  ار  ناشنامیپ  دوخ  نانآ  ای  دسرب ، نایاپ 

، درادن يراگزاسان  تسا  هدش  هتـسب  نانآ  اب  هک  ینامیپ  ظفل  ياضتقم  اب  بیترت ، نیدب  نمـشد  يودرا  يوس  هب  تکرح  تسا  نشور 
تفلاخم هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا.هدش  یهن  نآ  زا  تسا  گنرین  هدنراد  ربرد  يراک  نینچ  هک  يور  نآ  زا  لاح  نیع  رد  یلو 

.مارح تسا و  گنرین  نآ ، تقیقح  موهفم و  ياضتقا  هب  هچ  ظفل و  ياضتقا  هب  هچ  نامیپ ، اب  ندرک 

هب يرادافو  درادن و  دوجو  دوقع  رگید  سب و  شتآ  نامیپ  نایم  یتوافت  چیه  هک  نآ  رگید  هتکن 

بجاو اهنآ  حور  لصا و  ياضتقم  هب  يرادافو  هاوخ  یظفل و  لولدم  هب  يرادافو  هاوخ  دوقع ، همه 

دنچ ره  دنوش ، یم  مارح  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  هک  ار  يدوقع  همه  ناینب  تقیقح  نیا  .تسا 

.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  دزادنا و  یمرب  دیامن ، یم  عورشم  اهنآ  رهاظ 
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شْجَن هلیح  زا  یهن   : 8

(1) شَْجن هلیح  زا  یهن 

.تسا قافتا  دروم  ثیدح  نیا  .دومرف  یهن  شجن  زا  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدیسر  رمع  نبا  زا 

دـشاب هتـشاد  هدش  هتـشاذگ  شورف  ضرعم  رد  هک  ار  ییالاک  ندیرخ  دصق  هک  نآ  یب  یـسک  هک  تسا  نآ  شخب ] نزو  رب  « ] شجن »
نامگ نارادیرخ  رگید  ات  دنک  داهنشیپ  نآ  يارب  يرتالاب  ياهب 

هطـساو هب  راک  نیا  .دنرخب  نآ  زا  رتالاب  هب  ای  تمیق  نیمه  هب  ار  الاک  دنوش و  هتفیرف  هجیتن  رد  تسالاک و  نآ  یقیقح  ياهب  نیا  دنرب 
دوش یم  وا  نتفیرف  رادیرخ و  هب  ندناسر  ررض  بجوم  هک  نآ 

، دـمحا ماـما  یتیاور  رد  یعفاـش و  هفینحوبا و  هلمج  زا  و  ناـهیقف ، رثکا  هاگدـید  زا  تروص  نیا  رد  رادـیرخ  عیب  هتبلا  و  تسا ، مارح 
لطاب دمحا  زا  يرگید  تیاور  رد  کلام و  هاگدید  زا  اما  حیحص ،

ص:180

رب الاک  کی  ندـیرخ  دـصق  نودـب  صخـش  هک  نآ  زا  تسا  ترابع  حالطـصا  رد  راکـش و  نتخیگنارب  ياـنعم  هب  تغل  رد  شجن  - 1
، دنرخب رتنارگ  تمیق  هب  ار  نآ  دنونـشب و  نارگید  هجیتن  رد  ات  درخ  یم  يرتشیب  تمیق  هب  ار  نآ  هک  دـنک  مالعا  دـیازفیب و  نآ  تمیق 

زین شجن  رگید  فیرعت  .دنشاب  هدرکن  ینابت  هاوخ  دنشاب و  هدرک  ینابت  مه  اب  هراب  نیا  رد  دنک  یم  شجن  هک  یسک  هدنشورف و  هاوخ 
يرتشیب تبغر  رادیرخ  هجیتن  رد  ات  دیاتسب  دراد  هدنـشورف  اب  هک  یینابت  ساسارب  ار  هلماعم  دروم  يالاک  هناگیب  صخـش  هک  تسا  نآ 

ود نیا  نایب  زا  شیپ  بساکم  رد  يراصنا  خیـش  .دـشاب  زین  یینابت  نینچ  نودـب  شیاتـس  نیا  تسا  نکمم  .دـهد  ناـشن  نآ  دـیرخ  هب 
، عامجا کـمک  هب  نآ  دنـس  فعـض  هک  يوبن  تیاور  لـیلد  هب  تسا ، مارح  شجن  : » دـیوگ یم  دزادرپ و  یم  شجن  مکح  هب  ریـسفت 
، یـضترم يراصنا ، ك.ر : تسا » رارـضا  سیبلت و  شغ ، راک  نیا  هک  ارچ  دراد ؛ تلالد  راک  نیا  حبق  رب  زین  لقع  .تسا  هدـش  ناربج 

یلالقتـسا یتمرح  شجن  تمرح  تسا  نشور  یبوخب  زین  فیرعت  زا  هک  نانچ  ص 55 . سیونشوخ ، رهاط  طخ  همرحملا ،  بساکملا 
هب هک  دنتـسه  ییاهناونع  اهنیا  تسا و  ررـض  ببـس  هلماـعم و  رد  شغو  گـنرین  سیبلت و  یعون  شجن  هک  تسا  نیا  مه  نآ  لـیلد  و 

ییاهقادصم ناونع  هب  اهراک  هنوگ  نیا  تمرح  دـش - ، هراشا  هباشم  يدراوم  رد  هک  هنوگ  نامه  نیا -  ربانب  .دـنمارح  عراش  حیرـصت 
نادـنچ دـنیوگ -  یم  هلیح  زاوج  هب  نادـقتعم  هک  نانچ  یعرـش -  یظفل  لیلد  لومـش  زا  نتـسج  هرهب  يانعم  هب  هلیح  اـب  گـنرین ، زا 
تابثا هدرک -  نینچ  زین  يدراوم  رد  هک  ناس  نآ  دروایب -  لیلد  نآ  يارب  تسیاب  یم  فلؤم  هچنآ  نخـس  رگید  هب  .درادـن  یطاـبترا 
عیرشت هفسلف  نوناق و  حور  اب  اهنآ  ماجنا  اما  دروآرد ، يا  هنوگ  هب  ار  اهنآ  هحابا  ناوت  یم  لیلد  لومش  زا  هک  تسا  ییاهراک  تمرح 

.م .تسین -  وا  یلک  ياعدم  اب  تفلاخم  يانعم  هب  فلؤم  لیلد  نیا  اب  تفلاخم  يور  ره  هب  .دراد  يراگزاسان  مکح 
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زا هک  یشجن  هک  دنا  هتـشاد  رظن  نیا  هب  دنا  هتـسناد  حیحـص  ار  عیب  نیا  هک  یناسک  .دنک  یم  داسف  ياضتقا  یهن  هک  لیلد  نادب  تسا ،
عیب رد  يرثا  تسا و  دقع  تقیقح  زا  يادج  يزیچ  هدش ، یهن  نآ 

هب ای  رایخ  هب   [ شجن ماجنا  تروص  رد   ] قح نیا  ناربج  هتفریذـپ و  تروص  رادـیرخ  قح  زا  عافد  يارب  یهن  نیا ، رب  نوزفا  و  درادـن ،
اما دنرذگ ، یمن  نآ  دننامه  زا  ًاتداع  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، شحاف  نبغ  رادـقم  هک  نآ  هب  طورـشم  هتبلا  تسا ، تمیق  ندروآ  نییاپ 

.درادن رایخ  رادیرخ  دنرذگ  یم  رد  نآ  زا  ًالومعم  هک  دشاب  هزادنا  نآ  رگا 

وا زا  ساسا  نیمه  رب  دـنک و  رواب  ار  نآ  زین  رادـیرخ  و  ما ، هتخادرپ  رادـقم  نالف  ـالاک  نیا  ندـیرخ  يارب  دـیوگب : يا  هدنـشورف  رگا 
شجن يانعم  رد  زین  راک  نیا  اریز  دراد ؛ رایخ  رادیرخ  یلو  تسا ، حیحـص  عیب  تسا  هتفگ  غورد  يو  هک  دوش  نشور  سپـس  درخب و 

.تسا نآ  مکح  رد  و 

اهب رب  هچنآ  هک  دنا  هدرک  یتروص  هب  دیقم  ار  شجن  تمرح  مزح  نبا  یبرع و  نبا  ربلادبع ، نبا 

شورف ضرعم  رد  ییالاک  دنک  هدهاشم  یسک  رگا  نیاربانب  .دشاب  رتشیب  لثملا  نمث  زا  هدش  هدوزفا 

یعقاو تمیق  ات  ار  نآ  دیازفیب و  تمیق  رب  هاگنآ  و  دوش ، یم  هتخورف  تمیق  زا  رتمک  هب  تسا و 

راک نیا  رب  دوخ  ّتین  هب  انب  هکلب  تسین ، تیصعم  شجن و  تسا  هداد  ماجنا  هچنآ  درب  الاب  دوخ 

لالدتسا نیا  رد  ناوت  یم  اما  دنا  هدرک  لالدتسا  هحیصنلا » نیدلا  ، » ثیدح هب  دوخ  رظن  تابثا  يارب  هورگ  نیا  .دوش  یم  هداد  شاداپ 
یهاوخریخ تحیصن و  يدتسوداد  نینچ  رد  هک  درک  هشدخ 

ياهب دیوگب : الاک  هدنشورف  هب  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  مه  يرگید  هار  هکلب  تسین ، شجن  اهنت 

نایز یشورفب  يا  هدادرارق  نونکا  هک  ییاهب  هب  ار  نآ  وت  رگا  تسا و  نیا  یشورف  یم  هچنآ  یعقاو 

رارق رب  يراگزاس  عمج و  تحیصن ، موزل  لیلد  قلطم و  تروص  هب  شجن  تمرح  زا  یکاح  لیلد  نایم  ناوت  یم  هار  نیا  اب  .ینک  یم 
.درک

دیرخ هب  لیامت  راک  رهاظ  تمیق ، نداد  داهنشیپ  الاک و  ندوتـس  اب  هک  دوش  یم  نشور  نایب  نیدب  تسا ، هلیح  کی  شجن  هک  نیا  اما 
رادیرخ هب  ندـناسر  نایز  نآ  نطاب  اما  تسالاک ، یعقاو  ياهب  نامه  يداهنـشیپ  تمیق  هک  هتکن  نیا  راهظا  زین  تسا و  ییوگتـسار  و 

، تسا یهن  لولدـم  هک  ار ، تمرح  عراش  نایم ، نیا  رد  .تسا  يا  هلماعم  نینچ  رد  نداـتفا  هب  يو  نتفیرف  تمیق و  رب  ندوزفا  قیرط  زا 
دوقع رد  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  .نآ  رهاـظ  رب  هن  هتخاـس ، بترتم  تسا  صخـش  یلـصا  دوصقم  هتبلا  هک  راـک  نیا  نطاـب  رب 

.ظافلا رهاظ  هن  ربتعم ، تسا و  رایعم  اهنآ  قیاقح  یناعم و 

ای رادیرخ  ندرک  تبغر  مک  ای  تبغر  یب  هدنشورف و  هب  ندناسر  نایز  يارب  هک  یماگنه  تسا  تمرح  مکح  لومـشم  شجن  دننامه 
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هچنآ زا  رتمک  ییاهب  دنک و  تلاخد  عیب  رد  یسک  نارادیرخ ،
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مارح هدنشورف و  هب  یناسر  نایز  گنرین و  ببس  هب  زین  راک  نیا  دنک  داهنشیپ  تسالاک  یعقاو  ياهب 

.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  تسا و 

هیرصت هلیح  زا  یهن   : 9

دعب نیرظنلا  ریخب  وهف  دعب  اهعاتبا  نمف  منغلا  لبالا و  اورـصتال  : » دومرف هک  درک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  هریرهوبا 
ریخب وهف   » ياج هب   ] ملـسم ترابع  رد  و  تسا ، قافتا  دروم  ثیدـح  نیا  رمت » نم  ًاعاص  اهّدر و  ءاش  ْنإ  اهکـسما و  ءاش  نا  اهبلحی  نا 

.تسا هدمآ   (1)« مایا هثالث  رایخلابوهف  [ » نیرظنلا

ثیدح حرش 

بآ ینعی  ضوحلا ؛» یف  ءاملا  ُتیرص  : » دوش یم  هتفگ  .تسا  ندرک  عمج  ندروآدرگ و  يانعم  هب  هیرصت  منغلا ؛» لبالا َو  اورـُصتال  »
جاودزا تشاد و  هگن  دوـخ  تشپ  رد  ار  بآ  ینعی  هرهظ ؛» یف  ءاـملا  يرـص  : » دوـش یم  هـتفگ  نـینچمه  .مدرک  عـمج  ضوـح  رد  ار 

هدام نیا  لوعفم  مسا  .درکن 

يانعم يور ، ره  هب  یکزی .» یکز   » و یشغی » یشغ   » زا هاکُزم »  » و هاشغُم »  » دننامه تسا ، هارصُم » »

ناتسپ رد  ریش  هک  دابم  دیراد  ار  نارتش  نادنفسوگ و  شورف  دصق  هک  یماگنه  تسا : نیا  ترابع 

ص:182

قح هار  ود  نیا  زا  یکی  ناـیم  دیـشود  ار  نآ  هک  نیا  زا  دـعب  درخب  سپ  نآ  زا  ار  نآ  هک  ره  دـینکن ؛ هیرـصت  ار  دنفـسوگ  رتـش و  - 1
رایخ نیا  ملـسم  تیاور  ربانب  .دنادرگرب  امرخ  عاص  کی  اب  هارمه  ار  نآ  دهاوخب  رگا  دراد و  هگن  ار  نآ  دـهاوخب  رگا  دراد : باختنا 

عوجر هراب  نیا  رد  هماع  هاگدـید  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  دراد .» خـسف  رایخ  زور  هس  وا  سپ  : » تسا هدروآ  هک  اجنآ  تسا ، هزور  هس 
رد .تسا  رایخ  بجوم  سیلدت و  قیداصم  زا  یکی  هیرـصت  زین  هعیـش  هاگدید  زا  . 33 ص36 -  ج3 ، مالسلا ، لبس  یناعنـص ، هب  دینک 
زا سپ  هک  هدرک  مکح  نینچ  هتـسناد و  زور  هس  ار  رایخ  تدـم  لوط  ناویح و  ندومزآ  ماگنه  زا  راـیخ  نیا  أدـبم  نآ  حرـش  هعمل و 

هارمه هب  تسا  هدشن  فلت  رگا  ار  ریـش  نیع  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  نداد  سپ  زاب  دـصق  يرتشم  هک  یتروص  رد  ناویح  ندیـشود 
، هیقـشمدلا هعمللا  حرـش  یف  هیهبلا  هضورلا  ك.ر :  .دـهد  سپ  زاب  هدنـشورف  هب  ار  نآ  لـثم  هدـش  فلت  ریـش  رگا  دـنادرگرب و  ناویح 

یهن ثیدح  هب  فلؤم  لالدتسا  رب  هک  یلاکشا  نامه  دنامن  هتفگان  ص 501 و 502 . ج3 ، رتنالک ، پاچ  نیدلا ، نیز  یلماع ، یعبج 
.م .تسا -  دراو  زین  اجنیا  رد  دوب  دراو  شجن  زا 
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گرزب اهناتسپ  دیآ و  درگ  اهنآ  ناتسپ  رد  ریش  ات  دیراذگاو  ار  ندیشود  زور  دنچ  دینک و  عمج  اهنآ 

كون هک  تسا  نآ  هیرصت  دیوگ : یم  یعفاش  يور  نیمه  زا  .تسا  ریش  رپ  نینچ  اهنآ  تعیبط  هک  دتفیب  نامگ  نیا  هب  رادیرخ  دوش و 
ندیشود زا  زور  هس  ای  ود  دندنبب و  ار  دنفسوگ  ای  رتش  ناتسپ 

ناویح نآ  تعیبط  هک  نیا  نامگ  هب  رادیرخ  دیآ و  درگ  شناتسپ  رد  ریش  ات  دنزرو  يراددوخ  نآ 

.دزادرپب شیارب  يرتشیب  ياهب  تسا  نینچ 

: دنک یم  تلالد  هتکن  دنچ  نیا  رب  ثیدح 

؛ تسا مارح  بیع  ندرک  ناهنپ  يرتشم و  هب  ندناسر  ررض  هطساو  هب  هیرصت  - 1

، نیا زا  رتمک  یتدـم  رد  ًاـبلاغ  هک  تسا  نآ  زور  هس  هب  دـییقت  هفـسلف  .دوب  دـهاوخ  راـیخ  زور  هس  تروص  نیا  رد  يرتـشم  يارب   - 2
ندش مک  هک  دور  یم  مه  لامتحا  نیا  هیرصت  لامتحا  رانک  رد  دوش  مک  ریـش  مود  زور  رد  رگا  هچ  دوش ؛ یمن  هتـسناد  هیرـصت  بیع 

دننامه يا  هلأسم  زا  یشان  ریش 

هدیـشودان نآ  هک  دوش  یم  هتـسناد  ددرگ  هدهاشم  شهاک  نیا  زین  موس  زور  رد  هچنانچ  اما  .دـشاب  زور  نآ  رد  ناویح  یکاروخ  دـب 
.تسا هدوب 

هدیشود هک  نآ  زا  سپ  ار  رتش  ای  دنفسوگ  دهاوخب  دنیزگرب و  ار  عیب  خسف  رادیرخ  هچنانچ  - 3

دشاب مک  تسا  هدیشود  هک  يریـش  رادقم  هاوخ  دنادرگرب ، شبحاص  هب  زین  امرخ  عاص  کی  تسیاب  یم  نآ  اب  هارمه  دنادرگرب  تسا 
.دایز ای  و 

رد هک  يریش  اب  هدوب  ناویح  ناتسپ  رد  هیرصت  هب  شیپ و  زا  هک  يریش  دیوگ : یم  ربلادبع  نبا 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  ببـس  نیدب  و  تسین ، نکمم  نآ  يراذگ  شزرا  يور  نیمه  زا  هتخیمآ و  رد  تسا  هدش  لصاح  يرتشم  کلم 
هک تسا  يریش  رادقم  نآ  لدب  امرخ  نیا  هک  نآ  لصاح  .دوش  هداد  هدنشورف  هب  امرخ  عاص  کی  تسا  هدومرف  عازن  عطق  يارب  هلآ  و 

ببـس و نیمه  هب  هدش و  لصاح  يرتشم  کلم  رد  هدمآ ، دوجو  هب  عیب  زا  سپ  هچنآ  اما  .تسا  هدوب  ناویح  ناتـسپ  رد  عیب  ماگنه  رد 
نآ زا 

رادقم نیا  هب  تبسن  دهدب  سپ  ار  ناویح  دهاوخب  يو  هک  یتروص  رد  هدیدرگ ، لصاح  رادیرخ  دوخ  نامـض  رد  ریـش  نیا  هک  يور 
.درادن یتنامض  ریش 

هک یناسک  .دـنا  هدرکن  لمع  ثیدـح  نیا  هب  هدـیزرو و  تفلاخم  هیفنح  اـما  دـنا ، هدرک  لـمع  نادـب  هتفریذـپ و  ار  ثیدـح  نیا  رثکا 
هچنآ ایآ  هک  دنا  هدرک  فالتخا  نیا  رد  دنا  هتفریذپ  ار  ثیدح 
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و تسا ؛ نّیعتم  امرخ  دـنا  هتفگ  هورگ  نیا  زا  يرایـسب  هن ؛ ای  دـشاب  امرخ  دـیاب  ًاموزل  دوش  یم  هدـنادرگرب  هدیـشودان  ناویح  اب  هارمه 
نبا هک  نانوچ  رظن -  نیا  .درادن  امرخ  هب  صاصتخا  دهدب و  ار  دـلب  بلاغ  توق  زا  عاص  کی  رادـیرخ  دـیاب  دـنا : هتفگ  رگید  یخرب 

دعاوق هب  رت و  هدیزگ  دیوگ - یم  میق 

ای یهام  اهنآ  بلاغ  توق  هک  ار  یناسک  لاثم  يارب  ناوت  یم  هنوگچ  هنرگ  و  تسا ، رتکیدزن  عرش 
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، ناـیم نیا  رد  .تسا  هدیـسر  لـیلد  نآ  رب  هک  تسین  یفیفخت  نیتسخن  نیا  .درک  اـمرخ  نداد  هب  روبجم  تسا  نزرا  ترذ و  اـی  جـنرب 
توق امرخ  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نیا  ثیدح  رد  امرخ  هب  دییقت  هفسلف 

رارق هدافتسا  دروم  ندرک  هدامآ  نتخپ و  نودب  هک  رظن  نیا  زا  مه  هدوب و  هنیدم  مدرم  بلاغ 

.تسا هتشاد  يدننامه  ریش  اب  هتفرگ ، یم 

ثیدح ّدر  هراب  رد  هیفنح  اب  یثحب 

: دنا هدرک  ّدر  تهج  ود  هب  ار  ثیدح  نیا  هیفنح 

ضارتـعا نیا  هب  روهمج  .تسا  هدوبن  هیقف  ناـنآ -  ياـعدا  هب  اـنب  هریرهوبا -  تسا و  هریرهوبا  تیاور  هب  ثیدـح  نیا  هک  نآ  تسخن 
نبا زا  قیرط  ود  هب  ثیدح  نیمه  هک  دنا  هداد  خساپ  نینچ 

هب نینچمه  و  تسا ، هدرک  لـقن  ار  نآ  یلعیوبا  هدـمآ و  زین  سنا  تیاور  هب  و  یناربـط ، قیرط  دووادوـبا و  قـیرط  تسا : هدیـسر  رمع 
.تسا هدروآ  تایفالخ  رد  ار  نآ  یقهیب  هک  فوع  نب  ورمع  تیاور 

رد نیا  هدش و  تیاور  فوقوم  تروص  هب  دوعسم  نبا  زا  هدمآ ، يراخب  حیحص  رد  هک  نانوچ 

ثیدـح دـنا  هتفگ  يوس  رگید  زا  تسا و  سایق  فلاخم  هک  ارچ  و  تسا ، عوفرم  مکح  رد  فوقوم  ییاج ، نینچ  رد  هک  تسا  یلاـح 
مه نیا  .تسا  ناهیقف  ناگرزب  زا  ناگمه  قافتا  هب  دوعسم  نبا  نیا ، رب  نوزفا  .دراد  ار  عوفرم  ثیدح  مکح  سایق  اب  ِفلاخم  فوقوم 

هیقف هریرهوبا  دنا  هتفگ  هک 

زین اوتف  هباحـص  نارود  رد  وا  دنا : هتفگ  دنا و  هدروآ  هباحـص  ناهیقف  رامـش  رد  ار  هریرهوبا  مان  هچ  تسا ؛ رابتعا  یب  يا  هتفگ  هدوبن ،
.تشاد دهاوخناور  يدیدرت  چیه  نآ  رد  هتفایرد و  ار  تقیقح  نیا  دـنک  ییوجو  تسج  ثیدـح  بتک  رد  سک  ره  تسا و  هداد  یم 

نیرتشیب هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  يوار  يرادتناما  ظفح و  دشاب  یم  رایعم  كالم و  ثیدـح  شریذـپ  رد  هچنآ  نیا ، رب  نوزفا 
زا و  دـنک ، ظفح  دـناوتب  هک  هدرک  اعد  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدوب و  هریرهوبا  نآ  زا  هباحـص  ناـیم  رد  ثیدـح  ظـفح 

همه زا  شیب  لقن ، رد  هتشاد و  ار  ظفح  نیرتهب  نایوار  همه  نایم  رد  يو  يور  نیمه 

(1) .شناد یتساک  تسا و  نامیا  یتسس  زا  وا  تیاور  رد  هشدخ  تسا و  نانیمطا  دروم 

: هلمج نآ  زا  تسا  یلج  سایق  تعیرش و  لوصا  فلاخم  رظن  دنچ  زا  هریرهوبا  ثیدح  نیا  هک ، نآ  رگید 
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هب و  دروآ ، یم  لـسرم  ار  تیاور  مک  تسد  درک و  یم  سیلدـت  درک ، یم  ثیدـح  لـعج  هریرهوبا  هک  دـنک  یم  تاـبثا  هنوگچ  يو 
 . ش - . 1368 ه مق ، رئاخذلاراد ، هریرهوبا ، هریضملا  خیش  دومحم ، ، هیروبا .ك.ر : .تسا  رابتعا  یب  وا  تیاور  ببس  نیمه 
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.تسا دقع  یطرش  رد  ِفلخت  ای  بیع و  چیه  نودب  عیب  ندز  مه  هب  یضتقم  ثیدح  - 1

يارب دوش  یم  ثداـح  وا  کـلم  رد  يرتشم و  دزن  هک  يریـش  هچ ، دراد ؛ ضراـعت  نامـضل » اـب  جارخلا   » ثیدـح اـب  ثیدـح  نیا   - 2
.تسا نماض  نآ  هب  تبسن  يو  ثیدح  نیا  قبط  رب  هک  یلاح  رد  تسین ، روآ  نامض  يرتشم 

ار امرخ  نامه  ینعی  ریـش  زج  يزیچ  و   ] هدش نماض  لثم  ریغ  هب  ار  نآ  رادیرخ  ثیدح ، نیا  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، یلثم »  » ریـش  - 3
.تسا هدنادرگرب ] هدنشورف  هب 

.تمیق هن  تسا و  لثم  هن  امرخ  هک  یلاحرد  دشاب ، تمیق  هب  نامض  هک  تسا  نآ  هدعاق  دشابن  ریذپ  ناکما  لثم  هب  نامض  یتقو   - 4

هزادنا نامه  هب  لام  ره  تسا و  لام  نآ  دوخ  عبات  يدایز  یمک و  رد  لام  ره  نامض  رادقم   - 5

هاوخ دشاب و  مک  هاوخ  هدیشود ، هک  يریش  ربارب  رد  رادیرخ  نامـض  رادقم  ثیدح  نیا  رد  هک  یلاحرد  تسا ، روآ  نامـض  هدوب  هک 
.تسا هدیدرگ  نییعت  عاص  کی  دایز ،

تعیرـش دـعاوق  لوـصا و  اـب  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نآ  اهـضارتعا  نیا  همه  یلک  خـساپ  .دـنا  هداد  خـساپ  اهـضارتعا  نیا  هـب  نارگید 
لوصا يوس ، رگید  زا  .دننینچ  زین  ثیداحا  رگید  هک  نانچ  تسا ، لصا  کی  دوخ  دشاب ، هتـشاد  یتفلاخم  مه  رگا  دراد و  يراگزاس 

هک هدومرف  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  ناـنچ  دوـش ، یمن  هدادرارق  يرگید  هدـننک  یفن  ضراـعم و  مادـک  چـیه  عرش 
رد ار  یلصا  ره  درک و  يوریپ  یثیدح  ره  زا  تسیاب  یم  هکلب  .دوش  هدادرارق  رگید  یخرب  هدننک  یفن  ضراعم و  باتک  تایآ  یخرب 

هچنآ و  تسا ، هتخاس  راوتسا  هداهن و  ناینب  ار  شیوخ  تعیرش  هک  هدیـسر  يدنوادخ  هیحان  زا  لوصا  نیا  هچ ، داهن ؛ دوخ  هژیو  ياج 
.دنا هداد  هک  تسا  ییلک  خساپ  نیا  .تسا  راکشآ  ییاطخ  دشاب  نیا  زج 

: تسا رارق  نیا  زا  یلیصفت  خساپ  اما 

رد هچ  دشاب ؛ یم  دودرم  ینخس  تسا  یطرـش  زا  فلخت  ای  بیع و  چیه  نودب  عیب  ندز  مه  هب  یـضتقم  ثیدح  دنا  هتفگ  هک  نیا  - 1
لوصا هکلب  دشاب ، تروص  ود  نیمه  هب  رـصحنم  عیب  ّدر  هک  تسا  هدـماین  نیا  رب  یلیلد  هدیـسر  عرـش  بحاص  زا  هک  تعیرـش  لوصا 

زا دقع  نمـض  طرـش  زا  فلخت  اب  سیلدت  شغ و  هچ  دراد ؛ اضتقا  زین  شغ  سیلدـت و  دـننامه  نیا  زج  یبابـسا  هب  ار  عیب  ّدر  تعیرش 
ود ره  رد  و  دوخ ، ياه  هدرک  اب  هاگ  دـنک و  یم  دومناو  عیب  رد  ار  یتفـص  دوخ  ياه  هتفگ  اب  هاگ  هدنـشورف  اریز  دنتـسه ؛ باب  کـی 

شغ و دروم  هدرک ، یم  دومناو  هدنـشورف  هک  تسا  نآ  زج  يزیچ  عـیب  یعقاو  تفـص  دوـش  نشور  رادـیرخ  يارب  هچناـنچ  تروـص 
هتفرگ و رارق  سیلدت 

لصا دوخ  نیا  دشاب  هدماین  صن  هب  یمکح  نینچ  تعیرش  رد  مه  رگا  .دراد  اضما  خسف و  رایخ 
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هب عیب  ربارب  رد  تسا ، هدرک  راهظا  هدنـشورف  هک  یتفـص  دوجو  ربانب  اهنت  ار  دوخ  لام  يرتشم  هچ ، تسا ؛ تلادـع  ياـضتقم  ساـیق و 
تسین یتفص  نانچ  ياراد  عیبم  تسناد  یم  رگا  و  هداد ، يو 

؛ تسا متس  نیرتگرزب  نیا  مینادب  مزال  يورب  ار  عیب  سیلدت  شغ و  نیا  دوجو  اب  رگا  نیاربانب  .داد  یمن  شربارب  رد  ار  لام  نآ  زگره 
ربمایپ میناد  یم  .تسا  هتساریپ  ًالماک  نآ  زا  تعیرش  هک  يزیچ 

رازاب زا  رتمک  ییاهب  هب  ار  ناشیالاک  دـنیآ و  ناشلابقتـسا  هب  اهتمیق  زا  نتفای  عالطا  ندـش و  دراو  زا  شیپ  هک  یناـیناوراک  يارب  مرکا 
اهنت دـقع ؛ نمـض  طرـش  زا  یفلخت  هن  دراد و  دوجو  عیب  رد  یبـیع  هناـجنیا  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دادرارق ، خـسف  قح  دـنرخب 

.دراد دوجو  شجن  سیلدت و  یعون 

جارخلا  » ثیدح هچرگ  مییوگ : یم  خـساپ  رد  دـنک ، یم  ضراعت  ثیدـح  نیا  اب  نامـضلاب » جارخلا   » ثیدـح دـنا  هتفگ  هک  نیا   - 2
زا ثیدح ، نایاوشیپ  همه  قافتا  هب  هیرـصت ، عنم  ثیدح  اما  دنا ، هدرک  تیاور  هشیاع  زا  عوفرم  قیرط  هب  ننـس  نابحاص  ار  نامـضلاب »

ضراعت ثیدح  ود  نیا  نایم  نیا ، رب  نوزفا  دنک ؟ ضراعت  نآ  اب  جارخلا  ثیدح  دناوت  یم  هنوگچ  سپ  .تسا  رتحیحص  نآ 

و هدرب ، بسک »  » دـننامه هّلغ ،]» جارخ   » دوـش یم  هتفگ  و   ] تسا یعارز  تـالوصحم  هّلغ و  يارب  یمـسا  جارخ  هـچ ، درادـن ؛ دوـجو 
ناوت یم  باب  نیا  رد  هک  يزیچ  رثکادـح  .دوش  یمن  هدـیمان  جارخ  ریـش  هچب و  هک  یلاح  رد  تسا ، لـیبق  نیا  زا  اـپراهچ و  ترجا » »

یلو دنتسه  تالوصحم  دیاوف و  زا  ود  ره  هک  عماج  نیا  دانتسا  هب  درک ، سایق  جارخ  هب  ناوت  یم  ار  ریش  هک  تسا  نیا  تفگ 

رد ریـش  اجنیا  رد  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  لصاح  عیب  دـقع  زا  سپ  هتـشادن و  دوجو  عیب  ماگنه  هلغ  اریز  تسا ؛ سایق  نیرتدـساف  نیا 
.تسا هدوب  عیب  زا  یئزج  هتشاد و  دوجو  عیب  دقع  نامز 

رد ناتسپ  رد  دوجوم  يریش  نامه  ضوع  ار  نآ  هکلب  تسا ، هدادن  رارق  هدش  لصاح  دقع  زا  سپ  هک  ریـش  ضوع  ار  امرخ  مه  عراش 
.تسا هدعاق  ياضتقم  تلادع و  نیع  نآ  هب  تبسن  نامض  يور  نیمه  زا  هتسناد و  دقع  نامز 

، تسا هدش  تنامـض  ناسکی  رادقم  هب  شندوب  دایز  ای  مک  زا  رظن  فرـص  دوخ و  سنج  زا  ریغ  يزیچ  هب  ریـش  دنا  هتفگ  هک  نیا   - 3
نکممان هتبلا  دوخ  لثم  هب  ریـش  نامـض  هچ  تسا ؛ تلادـع  تیاـهن  دوخ  سنج  ریغ  هب  ریـش  ندوب  روآ  نامـض  مییوگ : یم  خـساپ  رد 

ضرعم رد  دوـش  هدیـشود  نوـچ  اـما  تسین ، ندـش  بارخ  ضرعم  رد  تسا و  ظوـفحم  درادرارق  ناتـسپ  رد  هـک  يریـش  اریز  تـسا ؛
، دشاب نماض  فرظ  رد  ریش  هب  ار  ناتسپ  رد  ریش  رادیرخ  رگا  نیاربانب  .دریگ  یم  رارق  ندیشرت 

دقع نامز  رد  هک  يریش  هب  هدش  ثداح  دقع  زا  سپ  هک  يریـش  نیا ، رب  نوزفا  .تسا  هتـساریپ  نآ  زا  تعیرـش  هک  دوب  دهاوخ  یمتس 
ات تسین  نشور  نآ  رادقم  تسا و  هتخیمآرد  هتشاد  دوجو 
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هب هک  يرادـقم  اـب  هسیاـقم  رد  هدـش  داـجیا  دـقع  زا  سپ  هک  يریـش  رادـقم  تسا  نکمم  هچ ، دـشاب ؛ بـجاو  رادـیرخرب  شدـننامه 
تسا نیا  تفگ  ناوت  یم  باب  نیا  رد  هک  يزیچ  نیرتمک  و  دماجنیب ، ابر  هب  هجیتنرد  دشاب و  رتشیب  ای  رتمک  دوش  یم  مکح  شنامض 
یکی رظن  هب  ای  هدنـشورف  رادیرخ و  رظن  هب  ار  ریـش  رادقم  نییعت  دوب  رارق  رگا  نینچمه  .میرادن  یهاگآ  رادـقم  ود  نیا  يربارب  زا  هک 

ندرب نایم  زا  يارب  عراش  يور  نیمه  زا  .دمآ  یم  دیدپ  يرایسب  يریگرد  عازن و  میراذگاو  ود  نآ  زا 

، هدش نییعت  ریش  ربارب  رد  هچنآ  .تسا  هدرک  نییعت  ار  یصاخ  رادقم  ینمشد  هنیک و  عازن و  هنیمز 

ره هنیدم و  مدرم  هنازور  كاروخ  اهنیا  يود  ره  هچ  تسا ؛ ریش  هب  زیچ  نیرتکیدزن  امرخ ، ینعی 

ناونع هب  ندرک  هدامآ  نتخپ و  نودب  جنرب  وج و  مدنگ و  سکع  رب  ود  ره  دنا و  هدوب  لیکم  زین  ود 

ییاذغ هدام  نیرتکیدزن  امرخ  يور  نیمه  زا  و  دنا ، هتفرگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  ییاذغ  يا  هدام 

.تسا هدوب  ریش  هب  مدرم 

تسا و مدرم  هنازور  ياذـغ  امرخ  هک  اجنآ  هاوخ  دـینک ، یم  مکح  امرخ  عاص  کـی  ّدر  بوجو  هب  اـج  همه  رد  امـش  دوش  هتفگ  رگا 
زا دوخ  نیا  مییوگ : یم  خساپ  رد  تسین ، نینچ  هک  اجنآ  هاوخ 

زا عاص  کی  اج  ره  رد  دنیوگ  یم  رگید  یخرب  و  دننک ، یم  مکح  هنوگ  نیمه  هک  دنتـسه  یخرب  تسا ؛ داهتجا  عازن و  دروم  لیاسم 
نبا .تسا  رتکیدزن  تعیرـش  دـعاوق  لوصا و  هب  مود  رظن  نیمه  میتفگ ، رتشیپ  هک  ناـنچ  .تسا  بجاو  تسا  مدرم  بلاـغ  توق  هچنآ 

رد یباطخ  نینچمه  میق و 

ار رظن  نیمه  رگید  یناسک  و  يذمرت ، حرش  رد  یبرع  نبا  يرابلا ، حتف  رد  رجح  نبا  هدمعلا ، حرـش  رد  دیعلا  قیقد  نبا  ننـسلا ، ملاعم 
.دنا هتشاد  زاربا  رت  هصالخ  يا  هنوگ  هب 

درگاش ود  هفینحوبا و  نایم ، نیا  رد  و  تسا ، گنرین  شغ و  قادصم  و  مارح ، هیرـصت  هک  دنراد  رظن  قافتا  نیا  رب  همه  تسا  ینتفگ 
: دنیوگ یم  وا -  زا  روهشم  تیاور  هب  انب  فسویوبا -  دمحم و  وا 

هداـیز نآ  هدـمآ و  شیپ  ندـنادرگرب  يارب  یعناـم  اریز  دـنادرگرب ؛ ار  هدیـشودان  ناویح  بیع ، راـیخ  دانتـسا  هب  درادـن  قح  يرتـشم 
رد تسا : هدیـسر  تیاور  ود  هفینحوبا  زا  یناویح ، نینچ  تمیق  توافت  رادقم  هبلاطم  هرابرد  .تسا  هدـمآ  لصاح  هک  تسا  یلـصفنم 

هدنشورف زا  ار  تمیق  توافت  رادیرخ  تسا  نکممان  عیبم  ندنادرگرب  هک  اجنآ  زا  تسا : هدمآ  يواحط  حرش  تیاور 

ار تمیق  توافت  هبلاطم  قح  رادیرخ  تسا : هدمآ  رارـسا  تیاور  رد  دـیوگ ، یم   (1) يراخب حرـش  رد  ینیع  هک  نانوچ  اما  دریگ  یم 
هدیزگرب ار  یهاگدید  نینچ  هک  شدرگاش  هفینحوبا و  .تسین  بیع  ناویح  ناتـسپرد  ریـش  ندروآدرگ  ای  ندمآدرگ و  اریز  درادـن ؛

هک دنا  هداد  ییاهخساپ  ثیدح  هب  دنا 
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.درک كرت  ار  ّتنس  اهنآ  دانتسا  هب  ناوت  یمن  تسا و  یفاکان  اسران و  اهخساپ  همه  میدید  و  تشذگ ،

هلیح تمرح  رب  ثیدح  تلالد 

شناتسپ ات  دنزرو  يراددوخ  دنفسوگ  ای  واگ  ای  رتش  ندیـشود  زا  زور  دنچ  يارب  هک  نآ  زا  تسا  ترابع  هیرـصت  میتفگ ، هک  نانوچ 
ناویح نیا  تعیبط  هک  نآ  نامگ  هب  رادیرخ  دوش ، یم  هتشاذگ  شورف  ضرعم  رد  عضو  نیا  اب  هک  یماگنه  هجیتن  رد  دوش و  ریـش  رپ 

یب .دزادرپ  یم  ار  يرتالاب  ياـهب  دـنک و  یم  ادـیپ  نآ  دـیرخ  هب  يرتشیب  تبغر  دراد  ناوارف  يریـش  گرزب و  یناتـسپ  تسا و  نیمه 
، تسا ناویح  نآ  تعیبط  ندوب  ریش  رپ  هک  نآ  شرهاظ  تسا ، هلیح  کی  نیا  دیدرت 

رد ریـش  نتـشاد  هگن  میناد  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دزادرپب  ار  يرتشیب  ياهب  ات  تسوا  هب  غورد  رادـیرخ و  اـب  گـنرین  شنطاـب  و 
هب ندناسر  ررض  بجوم  هک  ینامز  ات  دوخ و  يدوخ  هب  ناویح  ناتسپ 

ینعی مارح  یفده  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  راک  نیمه  هک  اجنآ  زا  اما  تسا ، حابم  يراک  دوشن  نآ 

هک نآ  رب  تسا  یلیلد  نیا  تسا و  تمرح  هب  موکحم  دـصق  نیمه  هطـساو  هب  زین  دوخ  هتفرگ ، رارق  دـشاب  اور  اـنب  مدرم  لاـم  ندروخ 
.تسین یتوافت  اهدقع  نایم  هچ  نآ ؛ تروص  رهاظ و  هن  تسا  كالم  دقع  ره  تقیقح  نطاب و 

هک یتروص  رد  راتفگ  هب  هیانک  یلمع و  هیانک  ناـیم  تسا و  یلمع  هیاـنک  ضیرعت و  یعون  هیرـصت  هک  تسا  یلاـح  رد  میتفگ  هچنآ 
اورانب مدرم  لام  ندروخ  غورد و  گنرین و  شغ و  اهنآ  زا  فده 

.درادن دوجو  یتوافت  چیه  دشاب 

هچ دیـسرپ : وا  زا  درم  نآ  .تخورف  يدرم  هب  ار  يرتـش  هک  تسا  يرگ  هلیح  تیاـکح  عیب ، رد  راـتفگ  هب  هیاـنک  ياـه  هنومن  زا  یکی 
یم یفرظ  ره  رد  داد : خساپ  دهد ؟ یم  ریش  هزادنا  هچ  دیسرپ : .نک  راب  راوید  رب  یهاوخ  یم  هچ  ره  داد : خساپ  دشک ؟ یم  راب  هزادنا 

هنوگچ دیسرپ : .شودب  یهاوخ 

فاصوا نآ  زا  کی  چیه  درب  ار  رتش  رادیرخ  هک  نآ  زا  سپ  .دیسر  ناوتن  داب  هب  تفگ : دور ؟ یم  هار 

فاصوا نآ  زا  کی  چیه  یتخورف  نم  هب  هچنآ  رد  تفگ : تشگرب و  رگ  هلیح  نآ  دزن  .دیدن  نآ  رد  ار 

! ما هتفگن  یغورد  وت  هب  نم  داد : خساپ  يو  .مدیدن  ار 

: دیوگ یم  لیلدلا  هماقا  رد  هیمیت  نبا  مالسالا  خیش 

اما .دنا  هدروآ  دوخ  نخس  رد  ار  نیا  دننک  یم  لالدتـسا  هلیح  یتسردرب  هک  یناسک  تسا و  هدش  لقن  ناعبات  یـضعب  زا  تیاکح  نیا 
هدنشورف هک  نآ  ای  تسا  غورد  تیاکح  نیا  ای  هک  دیامن  یم  نینچ 
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موهفم راـتفگ  اریز  درادرب ؛ رد  هیرـصت  زا  شیب  يررغ  هدرک  هچنآ  هنرگ  و  عـیب ؛ تقیقح  دـصق  هن  تسا ، هتـشاد  یخوـش  دـصق  وا  اـب 
نابز رب  نخس  نآ  زا  صخش  هک  تسا  یلاح  رهاظ  زا  رتشیب  شررغ 
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.رادنید کی  هب  دسر  هچ  ات  تسین  هتسیاش  درمناوج  کی  زا  راک  نیا  و  تسا ، هدرواین 

.تسا یضاق  حیرش  دوش  یم  لقن  وا  زا  تیاکح  نیا  هک  ییعبات  تسا  ینتفگ 

تسین ام  زا  دراد  اور  شغ  هک  ره   : 10

نآ نورد  هب  ار  دوخ  تسد  .درک  دروخرب  هتشابنا  یمدنگ )  ) یماعط هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدیسر  هریرهوبا  زا 
نآ هب  ناراب  یکدنا  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : تسیچ ؟ نیا  مدـنگ ،)  ) ماعط بحاص  يا  دومرف : .دیـسر  شتـسد  هب  یتبوطر  درب و  ورف 

ار نیا  ارچ  دومرف : .تسا  هدیسر 

نیا .تسین  نم  زا  دراد  اور  شغ  هک  ره  ینم ؛» سیلف  شغ  نم  « .؟ دننیبب مدرم  ات  يدادن  رارق  ور 

هدیزرو گنرین  هدرک و  هلیح  هک  ارچ  دیهوکن ؛ ار  هدنشورف  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ.تسا  هدرک  تیاور  ملسم  ار  ثیدح 
ربارب رد  سیلدـت  ریرغت و  یعون  دوـخ  نیا  و  دـشاب ، شرهاـظ  فـالخ  رب  مدـنگ )  ) ماـعط نآ  نطاـب  هک  دوـب  هدرک  يراـک  يو  .تسا 

، هچ تساورانب ؛ وا  لام  ندروخ  يانعم  هب  رادیرخ و 

هزادنا ار  مدـنگ  نآ  اب  هک  يا  ] هنامیپ هجیتن  رد  دوش و  یم  رت  تشرد  دریگ و  یم  دوخ  هب  تبوطر  اه  هناد  دـسرب  مدـنگ  هب  بآ  یتقو 
نیا اب  هدـید و  هچنآ  دانتـسا  هب  رادـیرخ  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  رپ  تسا  کشخ  هک  یناـمز  هب  تبـسن  يرتمک  رادـقم  اـب  دـننک ] یم 

ياهب دوب  هاگآ  رما  تقیقح  زا  يو  رگا  و  هتخادرپ ، نآ  يارب  ار  ییاهب  تسا  کشخ  نآ  رهاظ  دننامه  زین  مدـنگ  نیا  نطاب  هک  نامگ 
يرتمک

درک و شهوکن  ار  وا  تسیچ »؟ نیا  ماعط ، بحاص  يا   » تراـبع اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يور  نیمه  زا  .تخادرپ  یم  شیارب 
نآ رب  یناراب  نامسآ  زا  هکلب  تسین ، وا  هدرک  هدش  هچنآ  هک  دروآ  هناهب  وا  نوچ 

تفریذپن و ار  هناهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ، هدـنام  رت  نانچمه  نآ  نایم  هدـش و  کشخ  مدـنگ  يالاب  ياهتمـسق  هدـیراب و 
ریرغت و گـنرین و  هلیح و  هب  وا  ناـس  هب  هک  یناـسک  رب  مه  وا ، رب  مه  سپـس  دـننیبب ؟ مدرم  اـت  يا  هدادـن  رارق  ور  ار  نیا  ارچ  دوـمرف :
زا دراد  اور  شغ  هک  ره  دومرف : تسا ؛ راگزاسان  مالـسا  ياهداینب  لوصا و  اب  راـک  نیا  هک  درک  مکح  نینچ  دـنروآ  یم  يور  بیرف 

(1) .تسا مارح  ثیدح  نیا  مکح  هب  و  گنرین ، شغ و  يا  هلیح  ره  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسین  نم 
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هدیقع هلماعم  شغ و  نامدرم و  اب  گنرین  زاوج  هب  دـنناد  یم  زیاج  ار  هلیح  هک  یناسک  میا  هدرک  هراشا  راب  دـنچ  هک  هنوگ  نامه  - 1
یسک ایآ  هک  تسا  نیا  رس  رب  یساسا  عازن  فالتخا و  .تسا  دنـسپان  مارح و  نامدرم  اب  هلماعم  رد  شغ  دنیوگ  یم  مه  اهنآ  .دنرادن 

نیا رد  .تسا  فلاخم  مکح  نآ  حور  هفـسلف و  اب  هک  دروآ  لمع  هب  صاخ  یتشادرب  یظفل  لیلد  رهاظ  رد  دوجوم  هعـس  زا  دراد  قح 
لیلد رهاظ  هب  دبعت  اب  رگید  یخرب  دنرمش و  یم  اوران  ار  اه  هلیح  هنوگ  نیا  هقف  هفـسلف  نوناق و  حور  هب  کسمت  اب  یخرب  هک  تساج 
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هب ندرک  هدنـسب  ندوب  عونمم  دروایب  لیلد  شیارب  تسیاـب  یم  هچنآ  هک  درب  یم  داـی  زا  هاـگ  فلؤم  .دـننک  یم  زاوج  هب  مکح  یلقن 
.م .تسا - هقف  هفسلف  نوناق و  حور  هب  هجوت  نودب  یظفل  لیلد  رهاظ 
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راتفگ هب  هیانک  هک  تسا ، یلمع  هیانک  باب  زا  هیرصت ، هلیح  دننام  تسرد  ثیدح ، نیا  رد  اهمدنگ  هدنـشورف  راک  هک  دنامن  هدیـشوپ 
ره و  تسا ، رتراوازس  یمکح  نینچ  هب  هکلب  نآ و  مکح  رد 

هتفرگ شیپ  رد  ینادان  اب  هچنآ  زج  یعضوم  دنک  ادیپ  عالطا  نآ  زا  نوبغم  رگا  هک  مه  يرگید  گنرین 

.دراد ار  مکح  نیمه  تشاد ، یم 

هتبلا یظفل و  تلالد  روهظ  و  سایق ، دراد : تلـالد  هلیح  تمرح  رب  قیرط  ود  زا  ثحب  دروم  ثیدـح  هک  دوش  یم  هتـسناد  همه  نیا  زا 
.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدیسر  يرایسب  ثیداحا  تشذگ  هک  یثیدح  نومضم  هب 

دنس رد  . (1)« ملـسُمل َهبالِخلا  لِحَتال  َو  ٌهبالِخ ، ِتالَفْحُملا  عیب  : » هک عوفرم  تروص  هب  دوعـسم  نبا  زا  هجام  نبا  دـمحا و  تیاور   - 1
هب ار  نآ  قازرلادبع  هبیش و  یبا  نبا   (2) دیوگ یم  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  هک  نانچ  لاح  نیع  رد  دراد و  دوجو  یفعض  تیاور  نیا 

رگا هک : تسا  هدروآ  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  زا  لقن  هب  لماکلا  رد  يدع  نبا  .دنا  هدرک  لقن   (3) فوقوم قیرط  هب  حیحص و  يدنس 
یم يراـبلا  حـتف  رد  رجح  نبا  .مدـیزرو  یم  رکم  همه  زا  شیب  راـنلا » یف  هعیدـخلا  رکملا و  : » دومرف ادـخ  لوـسر  هک  مدوـب  هدینـشن 

.تسین یلاکشا  ثیدح  نیا  دنس  رد   (4): دیوگ

ثیدح حرش 

ندروآدرگ و ینعم  هب  لیفحت  زا  هدـش  هتفرگ  تسا ، هدیـشودان  ناویح  يانعم  هب  ،و  لوعنم مسا  هغیـص  هب  هلَفحم »  » عمج تالفحملا » »
هدیمان نینچ  هدیشودان  ناویح  يور  نآ  زا  .ندرک  ناوارف 

هچ ره  هب  تبسن  یبرع  نابز  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدش و  دایز  وا  ناتسپ  رد  ریش  هک  دوش  یم 

ینعی ٌلفاح ؛ ٌعرض  دنیوگ : یم  هک  نانچ  دندرب ، یم  راک  هب  لفح »  » لعف دنشاب  هدرک  دایز  ار  نآ 

« لفحم  » نامدرم عامتجا  ياج  هب  هک  تسانعم  نیمه  زا  .دـش  دایز  نامدرم  عمج  ینعی  موقلا ؛» لـفتحا   » اـی ریـشرپ ؛ گرزب و  یناتـسپ 
.دوش یم  هتفگ 

يدرم ینعی  بّالخ ؛ لجر  دنیوگ  .تسا  گنرین  يانعم  هب  تیامح  نزو  هب  هبالخلا » »

ص:190

.م ص 29 - . ج3 ، مالسلا ، لبس  ك.ر :  .تسین  لالح  ندرک  گنرین  ناملسم  يارب  تسا و  گنرین  هدیشودان  ياهناویح  شورف  - 1
ص 253. ج 4 ، يرابلا ، حتف  ك.ر : - 2
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.م لصفنم - .  هاوخ  دشاب و  لصتم  وا  ات  دنس  هاوخ  دوش ، لقن  یباحص  زا  هک  تسا  یثیدح  فوقوم  - 3
ص 244. ج4 ، يرابلا ، حتف  .ك.ر :  - 4
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.دبیرف یم  ار  هدننیب  ایوگ  هک  یناراب  یب  ربا  ای  قرب  ینعی  بلخلا ؛» باحسلا   » ای و  بلخلا » قربلا   » و گنرینرپ ،

.دنحیرص نآ  زج  عیب و  رد  گنرین  تمرح  رد  ثیداحا  زا  هتسد  نیا 

نِم عاب  ٍملسمل  ُّلِحَیال  ِملسُملاوخا ، ملسَملا  : » دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : یم  رماع  نب  هبقع   - 2
نآ دنـس  دیوگ  یم  رجح  نبا  هک  نانچ  دـنا و  هدرک  تیاور  هجام  نبا  دـمحا و  ار  ثیدـح  نیا  « (1) َهل هَنَّیب  ّالإ  ٌبیع  هیف  ًاـعیب و  هیخا 

ملعی ٍدحال  لّحی  هیفام و ال  نّیب  ّالا  ًائیش  عیبی  نأٍدح  لحیال ال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  هلئاو  .تسا  نسح 
ثیدح نیا  «. (2) هنّیب ّالا  کلذ 

تسا هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مازح ، نب  مکح  نینچمه  .دنا  هدرک  تیاور  مکاح  و  هجام ، نبا  دمحا ، زین  ار 
نیا «. (3) امهعیب هکرب  تقحم  امتک  ابذـک و  ْنا  امهعیب و  یف  امهل  كروب  انّیب  اقدـص و  ناف  اقرتفی ، مل  ام  راـیخلاب  ناـعیبلا  : » دومرف هک 

َنِم ٍتقَم  یف  لَزی  َْمل  هنّیبی  مل  ًابیع  عاب  نم   » هک تسا  هدرک  تیاور  عوفرم  قیرط  هب  زین  هجام  نبا  ماجنارس ، .تسا  قافتا  دروم  ثیدح 
.دنناوارف نومضم  نیا  هب  ثیداحا  و  « (4) ُهنعلَت ُهِکئالَملا  ِلزَت  مل  ِهّللا َو 

، دوخ دـناد ، یمن  رگید  فرط  هک  یبیع  راهظا  زا  توکـس  هک  تسا  هدومرف  ناـیبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ثیداـحا  نیا  رد 
هچرگ .تسا  هداد  رارق  وا  ناگتشرف  مشخ  دنوادخ و  مشخ  ببس  ار  نآ  و  هتـسناد ، مارح  ار  يراد  ناهنپ  نیا  و  تسا ، گرزب  یهانگ 
تهج نآ  زا  هانگ  نیا  یلو  هدرواین ، نایم  هب  نآ  هراب  رد  یطرش  ای  عیبم  زا  یفصو  هتفگن و  ینخس  چیه  هدیزگ  توکس  هک  سک  نآ 
رگید فرط  هک  يرهاظ  نیمه  رب  اـهنت  ار  اـنب  عیب  فرط  تسا و  بیع  ره  زا  عیبم  تمالـس  تحـص و  رد  رهاـظ  وا  توکـس  هک  تسا 

یعون دوخ  نیا  هک  تسا  هداهن  هتشادن ، راهظا  شا  هرابرد  مه  يزیچ 

ص:191

ار نآ  هک  نیا  رگم  دراد  یبـیع  هک  دـشورفب  يزیچ  دوـخ  ناملـسم  ردارب  هب  ناملـسم  تـسین  اور  .تـسا  ناملـسم  ردارب  ناملـسم  - 1
باب 25. تاراجتلا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  .ك.ر : .دنک  نایب  شیارب 

دناد یم  ار  نآ  هک  مه  یـسک  يارب  .دنک  نایب  تسا  نآ  رد  ار  هچنآ  هک  نیا  رگم  دـشورفب  يزیچ  تسین  لالح  سک  چـیه  يارب  - 2
ص 491. ج 3 ، دمحا ، دنسم  .ك.ر : .دنک  نایب  ار  نآ  هک  نیا  رگم  تسین  لالح  یشورف  نینچ 

رگا دنک و  تکرب  ناشیارب  ناشعیب  دندرک  نایب  دنتفگ و  تسار  رگا  سپ  دنراد ؛ رایخ  دنا  هدـشن  ادـج  هک  ینامز  ات  عیب  فرطود  - 3
.44 ، 22 باب 19 ، عویبلا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر : .دور  نایم  زا  ناشعیب  تکرب  دندناشوپ  دنتفگ و  غورد 

.درک دنهاوخ  تنعل  ار  وا  ناگتشرف  دوب و  دهاوخ  ادخ  مشخ  رد  هتسویپ  دنکن  نایب  ار  نآ  دشورفب و  بیع  ياراد ] يزیچ   ] هک ره  - 4
باب 45. تاراجتلا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  .ك.ر :
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دبیرف یم  ار  رگید  فرط  دوخ  هتخاس  رب  فیصوت  غورد و  نانخس  هب  هک  نآ  تسیاب  یم  نیا ، ربانب  .تسوا  هب  تبسن  سیلدت  ریرغت و 
.دشاب رتنوزفا  شرفیک  رتراکهانگ و  دنوادخ  دزن 

يرتشا اـم  اذـه  : » تشون نینچ  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  هذوه  نب  دـلاخ  نب  ءادـع  زا   - 3
ملـسملا عیب  هثبخ ، هلئاغ و ال  ءادال و ال  هما  وأ  ًادبع  هنم  يرتشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  نم  هزوه  نب  دـلاخ  نب  ءادـعلا 

يدنس هتفگ : شا  هرابرد  رجح  نبا  و  هتـسناد ،  (1) ّقلعم ار  نآ  يراخب  دنا ، هدرک  تیاور  یئاسن  يذـمرت و  ار  ثیدـح  نیا  ملـسملا .»
(2) .تسا ءادع  هب  دنچ  یقرط  ياراد  دراد و  نسح 

ثیدح حرش 

.دروآ مالسا  نینح  زا  سپ  هک  تسا  تیاور  مک  هباحص  زا  یکی  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  ءادع 

یهاگآ نآ  زا  رادیرخ  هک  يدرد  نآ ، و  تسا ، صاخ  درد  یفن  دوصقم  هکلب  تسین ، يرامیب  درد و  ره  یفن  نآ  زا  دوصقم  ءادال ؛» »
رگا هنرگو  درادن ، دناشوپب  ار  نآ  هدنشورف  هک  يدرد  يرامیب و  چیه  ینعی  ءادال » : » دیوگ یم  رینم  نبا  يور  نیمه  زا  .دشاب  هتـشادن 

هتشاد يدرد  يرامیب و  دبع 

عورـشم و تسرد و  يا  هلماعم  ینعی   ] ناملـسم اب  ناملـسم  هلماعم  هتفرگ  تروص  هک  يا  هلماعم  دـنک ، نایب  ار  نآ  هدنـشورف  دـشاب و 
.تسا هدوتس ]

مه نیتلا  نبا  .دوبررد  ملام  درک و  يا  هلیح  نم  اب  سک  نالف  ینعی  نالف ؛» ینلاتغا   » زا تسا  ذوخأم  دـیوگ : یم  لاطب  نبا  هلئاغالو ؛» »
.یهد ماجنا  نآ  زج  سیلدت و  دننامه  ناهنپ  هتفهن و  يراک  هک  تسا  نآ  هلئاغ  دیوگ : یم  ترابع  نیا  ریسفت  رد 

دوش یم  هدافتـسا  ربخ  نیا  زا  دیوگ : یم  لاطب  نبا  .تسا  هدـیهوکن  يوخ  عبط و  ینعم  هب  تردـق ؛ ای  تمکح و  نزو  رب  هثبخ ،» الو  »
.تسین زیاج  هلیح  ناناملسم  ياهعیب  زا  کی  چیه  رد  هک 

: دیوگ یم  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا 

هک دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  شمومع  زا  تسا و  یهن  نآ  يانعم  اما  تسا ، يربخ  ثیدـح  ظفل  هچرگ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  لیلد 
.تسین لالح  زیاج و  ناناملسم  ياهعیب  زا  یعیب  چیه  رد  ندیزرو  هلیح 

ص:192

مولع یحبـص ، حلاص ، .ك.ر : .دنـشاب  هدش  فذح  مه  رـس  تشپ  يوار  دنچ  ای  کی  نآ  دنـس  يادتبا  زا  هک  تسا  یثیدـح  قلعم  - 1
.م ص 236 -  هحلطصم ، ثیدحلا و 

ص 283. ج 12 ، يرابلا ، حتف  ك.ر : - 2

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 276 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_192_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_192_2
http://www.ghaemiyeh.com


نایب یطرش  نینچ  رکذ  نیا  ربانب  و  تسا ، قلطم  دقع  ياضتقم  بیع  ره  زا  عیب  تمالس  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  ملـسملا ؛» ملـسملا  عیب  »
نایم هب  هلیح  دوخ  ياهشورف  دیرخ و  رد  هک  ار  یـسکهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يور  نیمه  زا  .تسا  نآ  رب  يدیکأت  اضتقم و  نیا 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  يدرم  هک : تسا  هدمآ  رمع  نبا  زا  لقن  هب  نیحیحص  رد  دنک ؛ طرش  ار  نیا  ًامتح  هک  درک  رما  دروآ  یم 

تباث نیا  ربانب  «. (1) هبالخال لقف : تعیاب  نم  : » دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  .دنک  یم  هلیح  دتـسوداد  رد  تفگ  هلآ  و 
حرطم هب  هن  تشاد  تفلاخم  دـقع  قلطم  اـب  یطرـش  نینچ  رگا  و  تسا ، عورـشم  دـقع ، نمـض  رد  طرـش  نیا  نتـشاذگ  هک  دوش  یم 

رب ءادع  ثیدح  رد  ار  نآ  هن  داد و  یم  نامرف  دقع  نمض  رد  نآ  ندرک 

.درک یم  طرش  دوخ 

اهنآ هلمج  ای  رتشیب و  ای  اه و  هلیح  زا  يرایسب  هک  تسا  نشور  ترورض  هب  هک  نآ  نخس  هاتوک 

.تسا مارح  ناوارف ، صوصن  مکح  هب  هبالخ ، دنتسه و  هبالخ »  » قادصم

هلیح کمک  هباهنآ  شورفایو  عتارم  ندرک  یصاصتخا  تمرح   : 11

يرگید تیاور  رد  «. (2) ألکلا هب  عنمیل  ءاملا  ُلـضف  عنُمیـال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدیـسر  هریرهوبا  زا 
زا ملـسم  عوـفرم  تیاور  رد  نینچمه  .تسا  قاـفتا  دروـم  تـیاور  ود  نـیا  و  «، (3) ألکلا هب  اوعنمتل  ءاـملا  لـضف  اوعنمتـال   » هک تسا 

«. (4) ألکلا هب  عابیل  ءاملا  لضف  عابیال   » هک تسا  هدمآ  هریرهوبا 

ص:193

نینچ هک  یـسک  باب  نیا  زا  .هلیح  مدع  طارتشا  زاوج  رب  تسا  یلیلد  ثیدـح  نیا  .دـشابن  راک  رد  يا  هلیح  وگب : يرخ  یم  یتقو  - 1
هیاپ نیا  رب  تشاد و  دـهاوخ  طرـش  رایخ  دـنا ، هدرک  هلیح  وا  اب  هلماعم  رد  هک  دوش  هجوتم  هچنانچ  تسا ، هتـشذگ  هلماـعم  رد  یطرش 

رتشیب حیـضوت  يارب  .دشاب  هدناسرن  نبغ  دح  هب  ار  راک  دنا  هدرک  وا  اب  هک  يا  هلیح  دـنچ  ره  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  تسناوت  دـهاوخ 
.م ج 13 ص 35 و 36 - . مالسلا ، لبس  هب  دینک  عوجر 

باتک يراـخب ، حیحـص  ك.ر : .دوش  هتـشاد  زاـب  زین  عترم  هجیتن  رد  اـت  دوش  یمن  هتـشاد  زاـب  نارگید ] زا   ] تجاـح رب  دـئاز  بآ  - 2
باب 37 و 38. تاقاسملا ،

باتک يراخب ، حیحـص  ك.ر :  .دیرادب  زاب  نارگید ] زا   ] ار عترم  هلیـسو  نیدب  ات  دیرادن  زاب  [ نارگید زا   ] ار تجاح  رب  دـئاز  بآ  - 3
باب 5. لیحلا ،

باب 38. تاقاسملا :  باتک  ملسم ، حیحص  ك.ر : .دوش  هتخورف  عترم  هلیسو  نیدب  ات  دوش  یمن  هتخورف  تجاحرب  دئاز  بآ  - 4
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ثیدح حرش 

مال .کشخ  ای  دـشاب  رت  تسا ، یندـییور  يانعم  هب  ألکلا »  » .تسا نوزفا  صخـش  زاین  زا  هک  تسا  یبآ  نآ  زا  دوصقم  ءاملا ؛» لـضف  »
تبقاع ماجرف و  رب  تلالد  يارب  عنمیل »  » ترابع رد  مه 

.تسا

.دنرب هرهب  دیور  یم  تسین ) یسک  صاخ  کلم  هک   ) ماع یضارا  رد  هک  ییاهفلع  زا  تسا  هدرک  حابم  ناناملـسم  همه  يارب  دنوادخ 
هاوخ دـشاب و  عورـشم  هلیـسو  هاوخ  تسا ، عونمم  مارح و  دـشاب  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  قح ، نیا  زا  يریگوـلج  يارب  شـالت  نیا  رباـنب 

.عونمم

نآ زا  ار  اهرازفلع  دنشوک  یم  هک  مدرم  زا  یخرب  تداع  نیا  هک  تسا  هدومرف  نایب  ثیدح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
نادـنمزآ و هک  گـنرین  ود  زا  دـنوادخ  .تسا  زیاـج  ریغ  يراـک  ینید  رظن  زا  دـننک  مک  اـهنآ  هب  ار  نارگید  تبغر  اـی  دـنزاس  دوـخ 

: تسا هدرک  یهن  دنیوج  یم  هرهب  نآ  زا  ناتسرپدوس 

، دـشابن زین  يرگید  هاچ  یکیدزن  نآ  رد  دـنکب و  یهاچ  دراد  رارق  حابم  ِعترم  رانک  رد  تسوا و  کلم  هک  ینیمز  رد  درف  هک  نیا  - 1
هزاجا وا  زا  دنرچ  یم  عترم  رد  اهنآ  هلگ  هک  ناراد  هلگ  نوچ  و 

ببس دوخ  نیا  دهدن و  هزاجا  دننک ، باریس  وا  هاچ  یفاضا  بآ  زا  ار  دوخ  نادنفسوگ  هک  دنهاوخ 

زا ار  نامدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دبای  صاصتخا  هاچ  بحاص  هب  نآ  زا  نتفرگ  هرهب  دنیوگ و  كرت  ار  عترم  نانآ  دوش 
هب یفاضا  بآ  نداد  زا  دابم  « ) ألکلا هب  عنمیل  ءاملا  لضف  عنمیال  : » دومرف درک و  یهن  هلیح  نیا  هلیـسو  هب  عتارم  زا  نارگید  نتـشادزاب 
هب اوعنمتل  ءاـملا  لـضف  اوعنمتـال  : » دومرف هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و  دـنوش ،) مورحم  عترم  زا  ناـنآ  اـت  دوش  يراددوـخ  نارگید 

«. ألکلا

هب ار  عترم  نیا  دـهاوخب  يو  دـشاب و  حاـبم  یعترم  نآ  یکیدزن  رد  هتـشاد و  یهاـچ  یـسک  هک  تسا  نآ  دوصقم  دـیوگ : یم  بلهم 
ياهدنفـسوگ هک  دوش  نآ  عنام  درادن  يزاین  هاچ  یفاضا  بآ  هب  دوخ  هک  یلاح  رد  هزیگنا و  نیمه  هب  سپ  .دهد  صاصتخا  شیوخ 

.دننک هدافتسا  بآ  نیا  زا  نارگید 

هاچ یکیدزن  نآ  رد  ییوس  زا  دنوش و  هنشت  دنرچب  نایاپراهچ  نوچ  هک  اجنآ  زا  یتروص  نینچ  رد 

رد دوش و  تبغر  یب  یعترم  نینچ  هب  اهنآ  بحاص  دندرگ ، باریس  نآ  بآ  زا  ات  دشابن  زین  يرگید 

.دیآ مهارف  هاچ  بحاص  يارب  يرتشیب  عترم  هلیح  نیا  رذگهر  زا  هجیتن 

ندراذگ رایتخا  رد  زا  يراددوخ  ینعی  هلیح ، کمک  هب  دوخ  يارب  عترم  ندرک  یـصاصتخا  تمرح  رب  تسا  یلیلد  ثیدح  نیا ، ربانب 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


هک يور  نآ  زا  فده ، رظن  زا  فده ؛ رظن  زا  مه  تسا و  هدولآ  هانگ  مارح و  هلیـسو  رظن  زا  مه  هلیح  نیا  .نارگید  يارب  یفاضا  بآ 
زا هک  يور  نآ  زا  هلیسو  رظن  زا  و  تسا ؛ هدادرارق  نآ  زا  هدافتسا  رد  ربارب  یقح  مدرم  همه  يارب  دنوادخ  تسا و  یمومع  حابم  عترم 

یثیدح رد  هلمج  نآ  زا  .تسا  هدش  یهن  نارگید  يارب  یفاضا  بآ  ندرک  يریگولج 

ص:194
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هک هدمآ  تسا  حیحـص  زین  شدنـس  دـیوگ  یم  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا  هک  نانچ  هدروآ و  هریرهوبا  زا  لقن  هب  ار  نآ  هجام  نبا  هک 
.(1)« رانلا ءالکلا و  ءاملا و  نعنمیال : هثالث  :» دومرف

ناراد هلگ  رایتخا  رد  نآ  ياهب  ربارب  رد  اهنت  ار  دوخ  هاچ  بآ  هفاضا  دنمزآ  یصخش  هک  نیا   - 2

يا هلیح  نینچ  اب  دوش و  مک  حابم  عتارم  زا  نتسج  هرهب  هب  نارگید  تبغر  بیترت  نیدب  دراذگ و 

هدـیمان عترم  شورف  ار  یتلاـح  نینچ  رد  یفاـضا  بآ  شورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـسر  يو  هب  عـترم  زا  يرتـشیب  مهس 
عابیال : » دومرف هک  تسا  نینچ  .دنا  هتـشاد  يا  هلماعم  نینچ  رد  دتـس  وداد  ياهفرط  هک  یفده  رابتعا  هب  هکلب  ظفل ، رابتعا  هب  هن  تسا ،
هفاضا بآ  دنا : هتفگ  ثیدح  نیا  ریـسفت  رد  ناملاع  .تسا  عترم  شورف  نآ ، هک  یفاضا  بآ  شورف  دابم  ألکلا ؛» هب  عابیل  ءاملا  لضف 

دوخ زاین  رب 

تخادرپ ربارب  رد  اهنت  ناراد  هلگ  هک  دیهدن  رارق  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  يزیواتسد  هلیسو و  ار 

دارفا یکلم  نیمز  رد  ای  نابایب و  رد  هک  ییاه  همشچ  ای  اههاچ  رتنـشور  نایب  هب  .دننارچب  حابم  عترم  رد  ار  دوخ  ياه  هلگ  بآ ، تمیق 
نانآ رب  زاوج ، نیا  رانک  رد  اما  دـننک ، هدافتـسا  اهنآ  بآ  زا  دـنراد  زاین  هک  يا  هزادـنا  هب  تسا  زیاج  اهنآ  ناـبحاص  يارب  دراد ، رارق 

بحاص رگا  کنیا  .تسین  یصاصتخا  یقح  نآ  رد  ار  نانآ  هک  عترم  فالخ  رب  دنهدب ؛ نارگید  هب  ار  زاین  رب  دیاز  بآ  تسا  بجاو 
هب دنرخب و  بآ  يو  زا  دنوش  ریزگان  عترم  هب  نادنمزاین  رگید  هجیتن  رد  ات  درادـن  وا  زاین  رب  هدایز  یبآ  هاچ  دوش  یعدـم  غوردـب  هاچ 

شورف شرهاظ  هلیح  نیا.تسا  هدادرارق  يا  هلماعم  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیح  ار  دوخ  غورد  راـهظا  نیا  يو  دـنهدب ، دوخ  هلگ 
چیه هدادرارق و  ناناملـسم  همه  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یعترم  شورف  نآ  زا  فدـه  اـما  تسوا ، تـیکلم  رد  هـک  تـسا  یبآ 

تـسا عترم  نامه  ودره - هلگ -  بحاص  هاچ و  بحاص  فدـه  هک  اـجنآ  زا  .درادـن  نارگید  ربارب  رد  یـصاصتخا  قح  نآ  رد  سک 
بترتم نانآ  فده  رب  هکلب  رهاظ ، رب  هن  ار  مکح  زین  عراش 

.تسین تسرد  نآ  يور  رب  يا  هلماعم  چیه  هک  هتسناد  یعترم  عیب  دنا  هداد  ماجنا  ار  هچنآ  هتخاس و 

نتشاذگاو زا  اما  دراد ، دوخ  زاین  رب  دیاز  یبآ  دنک  فارتعا  هاچ  بحاص  رگا  تسا  مکح  نیمه  رد 

نیا .دزرو  يراددوخ  ناگیار  تروص  هب  تسوا  هاچ  رواجم  عترم  رد  شا  هلگ  هک  يراد  هلگ  هب  نآ 

، عترم عیب  يارب  ندرک  هلیح  نیا ، ربانب  .تسا  عترم  شورف  شتقیقح  نآ و  زا  فدـه  اـما  بآ ، شورف  شرهاـظ  هک  تسا  يا  هلیح  زین 
نـشور هک  فدـه  رظن  زا  هلیـسو ؛ رظن  زا  مه  تسا و  عونمم  دولآ و  هانگ  فدـه  رظن  زا  مه  زاـین  رب  دـیاز  بآ  عیب  يروص  بلاـق  رد 

نآ زا  زین ، هلیسو  رظن  زا  و  تسا ؛

ص:195

باب 16. نوهرلا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  .ك.ر : .شتآ  عترم و  بآ ، دوش : یمن  هتشاد  زاب  نارگید  زا  هک  تسا  زیچ  هس  - 1
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ار دوـخ  زاـین  رب  دـیاز  بآ  نیا ، رب  نوزفا  هداد و  غورد  يربـخ  صخـش  هـتفگ ، شیپ  تروـص  ود  زا  تـسخن  تروـص  رد  هـک  يور 
بآ شورف  نآ  دراد و  دوجو  روظحم  کـی  زین  مود  تروص  رد  و  تسا ، هدـمآ  درگ  مه  راـنکرد  روظحم  ود  ناـس  نیدـب  هتخورف و 

.تسا زاین  رب  دیاز 

يارب شالت  هنوگ  ره  نیاربانب  دـنراد و  ربارب  یقح  نآ  رد  مدرم  همه  هک  تسا  یمومع  یحابم  عترم  میناد  یم  هک  تسا  یلاحرد  نیا 
ناناملـسم رگید  ندرک  مورحم  تقیقح  رد  هلیح ، کـمک  هب  نآ  شورف  يارب  شـالت  اـی  یـسک  يارب  نآ  رد  یـصاصتخا  قح  داـجیا 

هدرک مارح  ار  يراـک  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يور  نیمه  زا  .تسا  هدادرارق  ناـشیارب  دـنوادخ  هک  تسا  یقوـقحزا 
.دراد ار  تمرح  مکح  نیمه  دشاب  ناناملسم  قوقح  نتفرگ  يزاب  هب  نآ  زا  فده  هک  مه  يرگید  هلیح  ره  .تسا 

یهاـچ بآ  شورف  زا  یهن  رب  هدروآ  ثیدـح  نیا  رد  هک  ییهن  روهمج  هاگدـید  زا  هک  دوش  یم  روآ  داـی  يراـبلا  حـتف  رد  رجح  نبا 
نیا رد  .دشاب   (1) قافترا ای  کلمت  شندنک  زا  فده  هدـش و  رفح  تاوم  نیمز  رد  ای  یـصخش و  کلم  نیمز  رد  هک  دوش  یم  لمح 

.دنک راذگاو  نارگید  هب  ناگیارب  ار  دوخ  زاین  رب  دیاز  بآ  تسا  بجاو  صخش  رب  تروص  ود 

: دیوگ یم  دوخ  راتفگ  همادا  رد  رجح  نبا 

راذگاو تسین  رطضم  هک  یـسک  هب  ناگیارب  تسا  هدش  يرادهگن  فرظ  رد  هک  یبآ  زاین  رب  دیاز  رادقم  تسین  بجاو  حیحـص ، ربانب 
رد نآ  شورف  زا  اـی  زاـین و  رب  دـیاز  بآ  زا  نارگید  نتـشاد  مورحم  زا  یهن  هک  تسا  نیا  زین  ثحب  عوضوم  ثیدـح  ود  رهاـظ  .دوش 

عترم هب  راد  هلگ  هک  تسا  یضرف 

؛ درادن یعنم  راک  نیا  دشابن  یعترم  هاچ  نآ  کیدزن  رد  رگا  نیاربانب ، .دراد  زاین  هاچ  نآ  کیدزن 

ص:196

رگید کلم  تعفنم  هطـساو  هب  کلم  رب  ررقم  قح  ار  قافترا  قح  کلم و  هب  طوبرم  عفانم  ندروآ  تسد  هب  ياـنعم  هب  ار  قاـفترا  - 1
کلم زا  بآ  روبع  قح  دراد ، نآ  راوج  مه  یکلم  هک  کـلام  ریغ  يارب  کـلم  زا  رورم  قح  ص 53 . ءاهقفلا ، هغل  مجعم  دنا  هتـسناد 

قافترا قح  .دنتسه  قافترا  قح  زا  ییاه  هنومن  رگید  کلم  رد  کلم  کی  رب  دئاز  بآ  فرص  قح  شا و  هیاسمه  کلم  يارب  یسک 
یگژیو .درادـن  دادرارق  هب  يزاین  دـبای و  یم  لاقتنا  رگید  کلام  هب  یکلام  زا  کلم  لاقتنا  اب  تسا و  لحم  دوخ  ای  کـلم  دوخ  عباـت 

یکلم هنومن  يارب  تسا  يرگید  عافتنا  لحم  هک  یکلم  هب  تبـسن  نینچمه  میاد و  یقح  قافترا  قح  هک  تسا  نآ  قافترا  قح  رگید 
یم دوخ  تسا و  مزـال  ریغ  دراد  يرگید  رب  یقح  نینچ  هک  یکلم  يارب  مزـال و  دـنک  یم  روـبع  يرگید  کـلم  يارب  نآ  زا  بآ  هک 
یب رصم ، یمالسالا ، هقفلا  هعوسوم  هیمالـسالا ، ن�وشلل  یلعالا  سلجملا  هب : دینک  هعجارم  رتشیب  عالطا  يارب  .دنک  طقاس  ار  نآ  دناوت 

.م  . - 278 ص 274 -  ج4 ، ات ،
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: تسا نینچ  ثیدـح  يانعم  تسین و  دارم  رهاظ  نیا  دـیوگ : یم  بلهم  دوجو  نیا  اـب  .تسا  یفتنم  یهن  تلع  یتروص  نینچ  رد  اریز 
؛ تشادزاب نارگید  زا  ار  زاین  رب  دیاز  بآ  دیابن  هجو  چیه  هب 

زاین نآ  دوخ  هب  هک  ماگنه  نآ  تسا ، عونمم  عترم ] نامه  ینعی   ] نآ زج  يزیچ  هب  زاین  لـیلد  هب  نارگید ، زا  نآ  نتـشاد  زاـب  رگا  اریز 
دهاوخ عونمم  یلوا  قیرط  هب  نارگید  زا  شنتشادزاب  دشاب 

یهن ءاملا » لضف   » زاین رب  دیاز  بآ  عیب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  ملـسم  تیاور  هب  رباج  ثیدح  رد  هک  نیا  دوب و 
نآ هب  تسا  هراشا  دیمان  لضف »  » ار بآ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مه  نیا  .تسا  بلهم  نخـس  رب  یهاوگ  دوخ  دومرف ،

يو يارب  دشابن  نوزفا  هاچ  بحاص  زاین  زا  بآ  رگا  هک 

(1) .تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  درادب و  زاب  نارگید  زا  ار  نآ  تسا  زیاج 

هنیع هلیح  زا  یهن   : 12

رانید لهچ  دلاخ  زا  دهاوخ  یم  دیز  هنومن  يارب  هک  تسا  نآ  دـنیوج  یم  هرهب  نآ  زا  ناراوخابر  زا  يرایـسب  هک  ییاه  هلیح  زا  یکی 
نیب يرهاـظ  یعیب  ماـجنا  تعفنم ، هب  یباـیتسد  يارب  ور  نیا  زا  .دـهد  یمن  يویند  سردوز  دوس  نودـب  یـضرق  زین  وا  دریگب و  ضرق 

ار هدنریگ  ضرق  دوخ و 

سپس دشورف و  یم  دیز  هب  رانید  تصش  هب  هیسن  ار  ییالاک  عیب  نیا  رد  وا  دهد ؛ یم  رارق  هلیسو 

دقن رانید  لهچ  دلاخ  لمع  رد  هک  دوش  یم  نآ  هجیتن  درخ و  یم  دـقن  رانید  لهچ  هب  تسا  رادـیرخ  نامه  هک  دـیز  زا  ار  الاک  نیمه 
ییالاک نایم  نیا  رد  هداد و  ضرق  دیز  هب  هیسن  رانید  تصش  ربارب  رد 

ییالاک هک  هدرک  یهن  ار  نیا  تنس  .دنرادن  نآ  دتسوداد  هب  يرظن  مادک  چیه  هک  دنا  هدرک  هطساو  ار 

یتمیق هب  دقن و  تروص  هب  هرابود  ار  نآ  هدنشورف  سپس  دوش و  هتخورف  یسک  هب  هیسن  تروص  هب 

هک تسا  نآ  زین  یمیرحت  نینچ  زا  فده  .هن  هاوخ  دشاب و  ابر  دتـسوداد  نیا  زا  فده  هاوخ  درخب ، رادـیرخ  زا  هیـسن  تمیق  زا  رتمک 
عیب  » ار يروص  عیب  نیا  .دوش  هتسب  نکمم  هویش  ره  هب  ابر  هار 

ترابع هک  دنا  هدرک  فیرعت  نینچ  ار  عیب  نیا  نارگید  یعفار و   (2) .دنا هدیمان  نیع -  هرسک  هب  هنیعلا - »
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رد ابر  زا  رارف  هلأسم  هب  ماقم  نیا  رد  دیامن  یم  بسانم  .دریذپ  یم  ماجنا  ابر  زا  رارف  فده  هب  هک  تسا  ییاهعیب  عاونا  زا  هنیع  عیب  - 2

زیوجت ابر  زا  رارف  يارب  ار  هلیح  هک  یلقن  يا  هلدا  رهاظ  دانتسا  هب  ناهیقف  زا  يرایـسب  هک  نآ  مغر  هب  .میروایب  يا  هراشا  زین  هعیـش  هقف 
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رارف يارب  هک  يا  هلماعم  ره  تمرح  هب  نینچمه  ضرف و  ره  رد  ابر  میرحت  هب  هک  تسا  یناسک  زا  هرـس  سدـق  لحار  ماما  دـننک ، یم 
اوتف دریذپ  ماجنا  ضرق  يابر  زا 
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.دهد یم 

یم نوریب  دوخ  ثحب  قایس  زا  ار  ثحب  نیا  هک  نآ  مغر  هب  هلأسم  تیمها  تلع  هب   417 ص 405 -  عیبلا ج2 ، باتک  رد  ینیمخ  ماما 
دراد و هک  یتـیمها  هطـساو  هب  ثحب ، لـحم  زا  شندوـب  نوریب  مغر  هـب  هـک  تـسا  يا  هلأـسم  : » دـیوگ یم  دزادرپ و  یم  نادـب  دـناد 

«. تخادرپ نادب  دیاب  تسا  هدشن  نشور  نآ  رد  رما  تقیقح  هک  ببس  نادب  نینچمه 

هراب نیا  رد  یناوارف  حیحـص  رابخا  هک  ناس  نآ  ناوت  یم  هنوگچ   » هک دـنک  یم  زاغآ  شـسرپ  نیا  حرط  اب  ار  هراب  نیا  رد  ثحب  ماما 
مارح ابر  هک  نآ  اب  درک ، لالح  یعرـش  ياه  هلیح  اب  ار  ابر  دنا ، هداد  اوتف  نآ  رب  كدنا  يرامـش  زجب  زین  ناهیقف  زا  يرایـسب  هدـمآ و 
رگید زا  یتیـصعم  هراـب  رد  رتـمک  هک  تسا  هدیـسر  تنـس  نینچمه  میرک و  نآرق  رد  نآ  اـب  یتفلاـخم  يریگتخـس و  ناـنچ  تـسا و 

»؟ دنا هتخادرپ  نادب  داصتقا  ياملع  هک  تسا  یسایس  یعامتجا و  يداصتقا ، يدسافم  نآ  رد  زین  و  دهد ، یم  يور  اهتیصعم 

کی هکلب  راوشد و  هلأسم  کی  نیا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  حیرصت  نآ  هب  ییوگخساپ  تیمها  هب  شسرپ  حرط  زا  سپ  راب  رگید  ماما 
«. دنا هدروآ  دراو  مکح  نیا  رب  ناناملسم  ریغ  هک  تخس  یلاکشا  هاگتساخ  زین  تسا و  نادنمشیدنا  زا  يرایسب  دزن  هرگ 

رد دبعت  هب  ندز  گنچ  : » دیوگ یم  درمـش و  یم  لوبقمان  هلأسم  نیا  رد  ار  دبعت  هب  کسمت  ماما  هک  تسا  تیمها  نیمه  هب  تیانع  اب 
«. تسا یتسرد  باوص و  زا  رود  دنک  یم  كرد  ار  نآ  عنم  حلاصم  زیوجت و  ياه  هدسفم  لقع  هک  يا  هلأسم  نینچ 

يابر یـضواعم و  يابر  هتـسد  ود  رد  تسا  هدرک  مارح  هدـناوخ و  ابر  مالـسا  ار  هچنآ  دزادرپ و  یم  اـبر  میـسقت  هب  هر )  ) ماـما هاـگنآ 
مه زا  يادج  ابر  مسق  هس  ناس  نادـبو  دـنک  یم  میـسقت  رگید  هنوگ  ود  هب  زین  ار  یـضواعم  يابر  نآ  زا  سپ  دـهد و  یم  رارق  ضرق 

: دوش یم  یفرعم 

جنرب دـننامه  دراد ، دوجو  تمیق  تواـفت  لـثم  ود  ناـیم  هک  یلاـح  رد  نوزوم  لـیکم و  رد  دوـقن و  رد  يراـج  یـضواعم  ياـبر  - 1
یناویح نغور  ای  هرک  اب  تسام  وج ، اب  مدـنگ  یتیوک ، رانید  اب  یقارع  رانید  ینامثع ، هریلاب  سیلگنا  هریل  بوغرمان ، جـنرب  بوغرم و 

راـنک رد  نیا  هتبلا  هتـسناد و  زیاـج  ار  لـثم  هب  لـثم  هلماـعم  اـهنت  عون  نیا  رد  عراـش  .تسا  هتـسناد  قحلم  نیلثم  هب  ار  اـهنآ  عراـش  هک 
.دشاب هتشاد  دوجو  لثم  ود  نایم  تسا  نکمم  هک  تسا  یتمیق  فالتخا 

، قارع رانید  ود  دـننامه  درادـن ، دوجو  تمیق  رد  یتوافت  لثم  ود  نایم  هک  یلاح  رد  نوزوم  لیکم و  دوقن و  رد  یـضواعم  يابر   - 2
زا هتبلا  هدرک و  مکح  توافت  لضافت و  تمرح  لثم و  هب  لثم  هلماعم  زاوج  هب  عراش  زین  عون  نیا  رد  .عون  کـی  زا  مدـنگ  ولیک  ود  اـی 

.دبلطب ار  يا  هراچ  ات  درادن  دوجو  زین  تمیق  رد  یتوافت  چیه  يوس  نآ 

.تسا هدناوخ  ملظ  ار  ضرق  لصا  رب  دئاز  رادقم  ندناتس  هدرک و  موکحم  یتخسب  ار  نآ  عراش  هک  ضرق  يابر   - 3

ص:198

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 284 

http://www.ghaemiyeh.com


.دـشاب ابر  زا  زیرگ  رد  هلیح  ندوب  رثا  یب  نییبت  يارب  يا  همدـقم  دوخ  نیاات  دـنک  یم  هراشا  عرـش  رد  ابر  میرحت  تلع  هب  هاگنآ  ماـما 
هک تسا  نشور  : » دیوگ یم  ( 279 هرقب / « ) َنوُمَلُْظت َنوُِملْظَت َو ال  ـال  ْمُِکلاْومَا  ُسو�وُر  ْمُکَلَف  ُْمْتُبت  ْنِاَو   » هیآ ندروآ  زا  سپ  هر )  ) ماـما

لولعم میرحت  هیآ ، رهاظ  تلالد  هب  نیاربانب  .دـنک  مکح  نآ  میرحت  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هدرک  باجیا  ابر  ندوب  داـسف  ملظ و  نیمه 
.تسا میرحت  تمکح  ای  تلع  ملظ  ملظ و 

نآ زا  دنوادخ  هک  ییهن  ابر ، میرحت  تلع  تشون : نینچ  يو  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدمآ  زین  نانس  نب  دمحم  تیاور  رد 
کی اهنت  مهرد  نمث  درخب  مهرد  ود  هب  ار  مهرد  کی  ناسنا  یتقو  هچ  دراد ؛ دوجو  نآ  رد  هک  تسا  یلاوما  یهابت  نینچمه  هدرک و 
تبغر لاوما ، نتفر  ناـیم  زا  يراـکوکین ، نتفر  ناـیم  زا  زین  هیـسن  رد  اـبر  میرحت  تلع  ...تسا  لـطاب  رگید  مهرد  نآ  تسا و  مهرد 

.تسه نآ  رد  هک  تسا  یلاوما  یهابت  ملظ و  داسف و  نینچمه  مدرم و  يوس  زا  ضرق  نداهناو  دوس ، هب  مدرم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیسرپمالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ابر  میرحت  تلع  هرابرد  هک  تسا  مکح  نب  ماشه  هحیحـص  رد  نینچمه ،
زا ار  مدرم  ات  درک  مارح  ار  ابر  دنوادخ  سپ  .دـنداهن  یماو  دـنراد  زاین  نادـب  هک  ار  ییاهراک  دتـس و  وداد  مدرم  دوب  لالح  ابر  رگا  »

«. دنارب دتس  وداد  تراجت و  هب  لالح و  يوس  هب  دنازیرگب و  مارح 

دننامه زین  زیوجت  نیا  تسا و  طوبرم  هتفگـشیپ  عون  هس  زا  تسخن  عون  هب  تایاور  رد  هدش  لقن  ياه  هلیح  همه  هر )  ) ماما هاگدید  زا 
: دـیوگ یم  دـش  ابر  میرحت  تلع  هب  تبـسانم  هب  هک  يا  هراـشا  زا  سپ  يور  نیا  زا  .دراد  رظن  مکح  هفـسلف  هب  عاونا  رگید  رد  میرحت 

يابر عون  ود  زا  تسخن  عون  دننامه  دنتسین ، ابر  قادصم  القع  دزن  فرع و  بسح  هب  ماسقا  یخرب  میدرک  رکذ  هک  یماسقا  نایم  رد  »
جنرب نمود  اب  ربارب  بوغرم  جـنرب  نم  کـی  تمیق  رگا  هچ ، دراد ؛] دوجو  تمیق  تواـفت  لـثم  ود  ناـیم  هک  ییاـج  ینعی   ] یـضواعم

زجب یتدایز  هن  تسا و  نایم  رد  یعفن  هن  اجنیا  رد  اریز  دـش ؛ دـهاوخن  هدرمـش  ابر  نمود  نآ  اب  نم  کی  نیا  هلدابم  دـشاب  بوغرماـن 
ار یـسیلگنا  هریل  رگا  تسا  هنوگ  نیمه  .تسین  ینوزف  عفن و  نازیم  تراجت  بابرد  یمجح  تدایز  هک  یلاح  رد  مجح ، رد  تداـیز 
ابر و چـیه  دـنوش و  ربارب  رگیدـکی  اب  رازاـب  تمیق  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب  رتشیب  يرگید  زا  یکی  دـننک و  هلداـبم  یناـمثع  هریل  اـب 

دوش ضرف  رگا  هیراپ  نیا  رب  دراد ؛ دوجو  مکح  نیمه  دـنوش  هلدابم  مه  اب  بیترت  نیدـب  هک  یلثم  ود  ره  رد  .دـشابن  راک  رد  یینوزفا 
رد یتداـیز  هن  تسا ، هدـیرخ  قارع  مهرد  ود  هب  ار  تیوک  مهرد  کـی  يدرف  تسا و  قارع  مهرد  ربارب  ود  تیوـک  مهرد  تمیق  هک 

.ییابر هن  يدوس و  هن  دوب ، دهاوخ  راک 

ياه هدروارف  هلدابم  ای  مدـنگ  اب  وج  هلدابم  دـننامه  تسا ، هدـش  هتـسناد  قحلم  تایلثم  هب  هک  تسا  ییاـج  نآ  مکح  نیا  هب  رتراوازس 
نغور نم  کی  رگا  هیاپ  نیا  رب  .لوصحم  نامه  زا  يرگید  يوناـث  ياـه  هدروارف  اـب  اـی  لوصحم  نآ  دوخ  اـب  لوصحم  کـی  يوناـث 

اب هلدابم  هک  نانوچ  دوب ، دهاوخن  ابر  قادصم  نیا  عقاو ، بسح  هب  فرع و  رظن  بسح  هب  دوش  هلدابم  رینپ  ای  ریـش  نم  دنچ  اب  یناویح 
ندـش نادرگیور  بجوم  هن  و  متـس ، هدـنرادرب  رد  هن  تسا ، داـسف  هدـنرادربرد  هن  اـه  هلداـبم  زا  عون  نیا  رد  يرگید  رب  یکی  ینوزف 

زا مدرم 
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اب رگید  نم  ود  اب  لوصحم  نم  کی  هیسن  هلدابم  الثم  ضرق و  يابر  رد  اما  .تسا  نشور  یبوخب  تقیقح  نیا  و  دتـسوداد ، تراجت و 
«. دنا هتخادرپ  نادب  داصتقا  ناملاع  دش و  هراشا  رتشیپ  هک  دراد  دوجو  يرازاب  لزلزت  متس و  داسف و  نامه  تافص ، يواست  ضرف 

مـسق هس  ای  عون  هس  زا  کی  ره  ماکحا  هب  هلدابم ، فرط  ود  یعقاو  تمیق  هب  هجوت  یفرع و  رایعم  نیا  هب  نداد  هجوت  زا  سپ  هر )  ) ماما
رظان ار  هلیح  زیوجت  هلدا  همه  درادن  ابر  هب  یطبر  چیه  يرهاظ  یمجح  شیازفا  تسخن  عون  رد  هکانبم  نیا  اب  دزادرپ و  یم  هتفگـشیپ 

تروص زا  مه  رهاظ  رد  تسین  ابر  عقاوب  هک  هنوگ  نامه  هلدابم  هک  دـنک  يراک  تسا  هتـساوخ  هلیح  هلدا  ایوگ  دـناد ، یم  عون  نیا  هب 
، دراد یلاکـشا  هن  ًاساسا  تسخن  مسق  رد  هلیح  زاوج  : » دیوگ یم  ماما  .دوش  يوبر  يا  هلدابم  ًارهاظ  ات  دشاب  هدـشن  جراخ  لثم  هب  لثم 

یم نییاپ  هاگ  دور و  یم  الاب  هاگ  هک  دنتـسه  تمیق  ياراد  رگید  يالاک  ره  دننامه  تایلثم  اریز  ییگدیچیپ ؛ هرگ و  هن  يراوشد و  هن 
.تساهنآ يرازاب  تمیق  هب  اهالاک  رگید  ندیرخ  دننامه  وج  نم  دنچ  ای  دب  مدنگ  نم  ود  هب  بوخ  مدـنگ  نم  کی  ندـیرخ  و  دـیآ ،

هن دراد و  یلاکشا  هن  تسا ، يرگید  فنـص  زا  رانید  ای  مهرد  ود  اب  لداعم  يرازاب  یتمیق  ياراد  هک  مه  رانید  ای  مهرد  کی  ندیرخ 
«. تسا زیاج  مسق  نیا  رد  هلیح  نیا  ربانب  ...ییگدیچیپ 

عون رد  فرط  ود  زا  یکی  رد  یمجح  یتدایز  هب  هلدابم  دـیآ  یم  رب  عیبلا  باـتک  ثحب  نیا  يواـطم  زا  هک  ناـس  نآ  نخـس ، رگید  هب 
تسین و ابر  الصا  هدمآ  نآ  يارب  هلیح  هچنآ  رتنشور ، ترابع  هب  و  دشاب ، هدرک  زیاج  ار  نآ  هلیح  ات  تسین  ابر  قادصم  ًاساسا  تسخن 

.تسین شندرک  لالح  يارب  يا  هلیح  الصا  تسابر  هچنآ 

راک کی  رادقم  توافت  اب  هلدابم  طقف  هن  هک  تسخن  عون  نیمه  هب  یعرـش  ياه  هلیح  نتـسناد  فرـصنم  زا  سپ  هر ) ) ماما يور  ره  هب 
ضرق و ياـبر  ینعی  رگید ، مـسق  ود  رد  اـما  : » دـیوگ یم  دزادرپ و  یم  رگید  مـسق  ود  هـب  دـیامن ، یم  ترورـض  کـی  هـکلب  زیاـج ،
نتم و رد  ای  هک  رابخا  زا  يا  هراپ  رد  رگم  تسا ، هدیسرن  يا  هلیح  چیه  تسه ، تدایز  ابر و  عقاوب  نآ  رد  هک  ییلماعم  يابر  نینچمه 

یمن مزال  يزیوجت  نینچ  نآ  زا  هک  دنتسه  يا  هلدا  رگید  اب  يراگزاس  عمج و  لباق  يا  هنوگ  هب  ای  درک و  هشقانم  ناوت  یم  اهنآ  دنس 
«. دیآ

ار نآ  دـشاب  تسد  رد  اـبر  رد  هلیح  زاوجرب  یلقن  یلیلد  نتم  هک  مه  ضرف  نیا  رد  یتح  هر ) ) ماـما هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  رتمهم 
عون ود  نیا  رد  هلیح  رب  لاد  حیحـص و  يراـبخا  هک  دوـش  ضرف  نینچ  رگا  هکلب  : » دـیوگ یم  دـناد و  یم  نوناـق  ضقاـن  تسرداـن و 

زا ار  عوضوم  هلیح  هچ ، داهناو ؛ موصعم ] ینعی  ] ناشنابحاص هب  ار  اهنآ  ریـسفت  اـی  درک  لـیوات  ار  راـبخا  نآ  تسیاـب  یم  تسا  هدیـسر 
هیاپ نیا  رب  .دـنک  یمن  جراخ  تسا  هدـش  رکذ  تنـس  باتک و  رد  هک  ییاهناونع  رگید  تاراجت و  لیطعت  داـسف و  ملظ و  ناونع  لـیذ 

دیوج و لسوت  هلیح  هب  صخـش  هک  مه  یتروص  رد  تسا  ملظ  دصرد  تسیب  دوس  اب  لاس  کی  تدم  هب  نداد  ضرق  دوش  ضرف  رگا 
لاکشا و چیه  یب  زین  نیا  دشورفب ، هلاس  کی  هیسن  رانید  تسیب  دص و  هب  ار  رانید  دص 
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رد سنج و  رد  اهنآ  يواست  ضرف  رد  دـعب ، لاس  کی  يارب  نآ  ربارب  ود  اب  وج  يرادـقم  هلداـبم  رگا  اـی  .دوب  دـهاوخ  ملظ  يدـیدرت 
، دوش جراخ  اهناونع  نیا  لیذ  زا  رتمک  رادقم  هب  لامتـسد  کی  ندرک  همیمـض  اب  راک  نیا  تسین  لوقعم  دشاب ، داسف  ملظ و  فاصوا ،

.دوش زیوجت  داسفو  ملظ  تسین  لوقعم  هک  ناس  نآ 

 ... صیصخت ای  دییقت  لیبق  زا  هنو  دوب  ضیفتسم  تنس  باتک و  هدننک  ضقن  دوب ، هدیسر  هلیح  زاوج  رب  یـصن  رگا  دیوگب : دیناوت  یم 
.

تمحر ربمایپ  هکهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ارچ  دوب  يراوخابر  هدـننک  حیحـصت  یناسآ  نیا  هب  هلیح  رگا  هک  نآ  رگید  هتکن 
اب انز  داتفه  زا  رت  نیگنـس  نآ  زا  مهرد  ره  لوسر و  ادخ و  اب  گنج  مالعا  هک  دتفین  یمارح  نآ  رد  ات  دادـن  هجوت  نادـب  ار  تما  دوب 
زا تسد  رگا  ناراوخ  ابر  اب  هک  تشون  هکم  رد  دوخ  رازگراک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یتیاور  رد  تسا ؟ مرحم 

ظفل رد  يرییغت  ای  رگید  زیچ  هب  يزیچ  ندرک  همیمـض  اب  یناسآ و  نیا  هب  ابر  زا  ندرب  هرهب  رگا  نیا  ربانب  .دگنجب  دـنرادن  رب  راک  نیا 
ار هلیح  هویش  ناناملـسم  ناج  ظفح  يارب  دوب  یفاک  هکلب  تفای ، یمن  نامدرم  نتـشک  گنج و  جنر  لمحت  هب  يزاین  يو  دوب ، نکمم 

.دهد میلعت  ناراوخ  ابر  هب 

«. درادن دوجو  گرزب  هانگ  نآ  ماجنا  روظنم  هب  هلیحزا  نتسج  هرهب  يارب  یهار  چیه  دوش  یم  هتسناد  تشذگ  هچنآ  زا 

: میراد هلأسم  نیا  رد  مارح  ناونع  ود  سدـقم  عرـش  رد  هک  دـنک  یم  نایب  تایاور  يراگزاسان  رتنـشور  لح  يارب  همادا  رد  هر )  ) ماما
، هلیح هب  رظان  تایاور  نآ  .هن  هاوخ  دشاب و  ابر  رب  لمتـشم  هاوخ  هدایزاب  تایلثم  هلدابم  و  تایلثم ، ریغ  رد  هاوخ  تایلثم و  رد  هاوخ  ابر 

رازه هلدابم  دننامه  دنک ، یمن  قدص  اهنآ  رب  ابر  ناونع  هک  تسا  هدیسر  یتایلثم  هلدابم  زا  صلخت  هراب  رد  تحص ، یناوارف و  همه  اب 
هن اجنیا  رد  تمرح  نیاربانب  .دـشاب  ربارب  مه  اب  رادـقم  ود  نیا  يرازاـب  تمیق  هک  ییاـج  رد  صلاـخ ، مهرد  رازه  هب  صلاـخان  مهرد 
یب تسا ، هدمآ  راک  نیا  زا  صلخت  يارب  زین  هلیح  و  تسا ، نیلثم  هب  لثم  هلدابم  ناونع  قدص  هطـساو  هب  هکلب  ابر  ناونع  قدـص  يارب 

.تسا زاجم  عسوت و  یعون  دشاب ، هتشاد  دوجو  هک  رگا  ییاج ، نینچ  رب  مه  ابر  قالطا  .دشاب  هتشاد  ابر  باب  هب  یطبر  هک  نآ 

ياه هلیح  نآ   » هک دـنک  یم  هصالخ  نینچ  درب و  یم  ابر  ناونع  یعقاو  قدـص  يور  ار  رایعم  هرـس ) سدـق   ) لحار ماـما  يور ، ره  هب 
اهنآ زا  یکاح  تایاور  درب ، نایم  زا  ار  ابر  عوضوم  دناوتن  دـنک و  قدـص  اهنآ  رب  ابر  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  رگا  تایاور  رد  روکذـم 

ضرغ ای  یعاد  يروص ]  ] عیب تسا و  رگید  ناونع  کـی  دوخ  نیا  دوش  هتفگ  رگا  یتح  .دوب  دـهاوخ  یعطق  ِتنـس  باـتک و  فلاـخم 
«. دوب دهاوخ  یقاب  دوخ  لاح  هب  ادخ  باتک  حیحص و  رابخا  اه و  هلیح  نآ  نایم  یفانت  مه  زاب  تسا  هدوب 

َنوُِـملْظَت َو ال ـال  مُِکلاوـْمَا  ُسو�وُر  ْمُکَلَف  ُْمْتبَت  ْنِا  َو   » هیآ دـیوگ : یم  دزادرپ و  یم  یفاـنت  فلاـخت و  نیا  رتـشیب  نییبـت  هب  هاـگنآ  ماـما 
ملظ نیمه  تسا و  ملظ  عراـش ، هاگدـید  زا  هیامرـس ، لـصا  رب  نوزفا  زیچ  ره  ندناتـس  هک  دراد  روهظ  نیا  رد  ( 279 هرقب / « ) َنوُمَلُْظت

هک رگا  تسا ، میرحت ] مکح  ] لعج تمکح  ندوب 
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ملظ ناونع  دشاب  رارق  رب  ندناتس  نیا  نانچمه  هک  یلاح  رد  ناونع و  لیدبت  اب  هک  نیا  رد  تسا  رهاظ  هیآ  نینچمه  .نآ  تلع  مییوگن 
زا مدرم  ینادرگیور  بجوم  ابر  هک  تسا  هدرک  لَّلعم  نیا  هب  ار  ابر  تمرح  حیحـص  تایاور  هک  تشذـگ  زین  نیا  .دور  یمن  ناـیم  زا 

.تسا يراکوکین  تراجت و 

کمک هب  ار  هدایز  دوش  هتفگ  هاگنآ  تسا و  ملظ  ابر  ناونع  هب  هدایز  ندناتس  دوش  هتفگ  رگا  هک  تسا  نشور  زین  نیا  يوس  رگید  زا 
برـش دیوگب : یـسک  هک  نآ  ریظن  دید ، دـهاوخ  نخـس  نیا  رد  ار  ییوگ  ضقانت  یفانت و  فرع  ناتـسب ، ناونع  نداد  رییغت  اب  هلیح و 

داسف هطساو  هب  برش »  » میرحت نیا  دیوگب  هاگنآ  و  هدرک ...  نعل  ار  رمخ  براشهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا و  مارح  رمخ 
نآ رب  جیاتن  نامه  هک  یلاح  رد  دیزیرب و  یلوسپک  رد  ار  بارش  درادن  یلاکشا  هتبلا  دیوگب  سپس  و  تسا ، یگدننک  تسم  يروآ و 

حیحـص هچ ، دش ؛ دـهاوخ  هدرمـش  مکح  رد  يروآ  یفانت  ییوگ و  ضقانت  کی  نیا  .دـیروخب  برـش »  » ياج هب  ار  نآ  تسا  بترتم 
نینچمه .تسا  مکح  تمکح  دـییوگ  یم  مکح  تلع  ار  نآ  هچنآ  و  تسین ، مارح  لـکا  اـما  تسا  مارح  برـش »  » دوـش هتفگ  تسین 

هتفگ هاگنآ  و  دریگن ، رارق  رفاک  هطلس  رد  نآرق  هک  تسا  نآ  زین  تلع  تسا و  مارح  رفاک  هب  نآرق  شورف  دوش : هتفگ  تسین  تسرد 
، تسین یقیقح  تلع  تلع  تسین و  عیب  هبه  تسا و  مارح  عیب  دوـش  هتفگ  تسا  حیحـص  اـیآ  .درادـن  یلاکـشا  نآرق  ندرک  هبه  دوـش 

؟ تسا مکح  تمکح  هکلب 

زین میرحت  تلع  هک  دیوگ  یم  نخس  نیا  زا  زین  رابخا  هدیمان و  ملظ  ار  ابر  یلاعت  دنوادخ  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  زین  ام  ثحب  دروم  هلاسم 
یلاح رد  درادن ، لاکشا  هلیح  کمک  هب  یتدایز  ای  ابر  نیا  ندروخ  هک  هدیـسر  هراب  نیا  رد  دنچ  يرابخا  سپـس  .تسا  نالف  نالف و 

ضقانت لعج و  رد  ینوگمهان  زج  يزیچ  نینچ  ایآ  .دوش  یم  بترتم  مه  ندروخ  زا  عون  نیا  رب  یتوافت  چیه  نودب  انیع و  دسافم  هک 
مهیلع همئا  دوش  یم  بترتـم  يراـک  نینچ  رب  هک  يدـسافم  همه  اـب  تفریذـپ  ناوت  یم  اـیآو  تسا ؟ راـتفگ  نتم  رد  هکلب  نوناـق ، رد 

؟ دنا هداد  یم  ماجنا  هلیح  کمک  هب  ار  راک  نیا  مالسلا 

زا تسا ، يروخابر  رد  هلیح  ماجنا  ابر و  ندروآ  تسد  هب  شدافم  همزال  هچنآ  و  هلیح ] زا  یکاح  تایاور  تایاور =[  نآ  هیاپ  نیا  رب 
نخـس اب  هچنآ  لطاب » وهف   » ای فرخز » وهف   » ای هلقن » مل  انبر  لوق  فلاخ  اـم  : » هتفگ شا  هراـبرد  موصعم  هک  تسا  تاـیاور  هتـسد  نآ 

.تسا لطاب  نآ  ای -  تسا -  هدوهیب  نآ  ای -  میا -  هتفگن  ار  نآ  ام  دشاب  هتشاد  تفلاخم  نامراگدرورپ 

هک دنک  یم  دیکأت  نیا  رب  رئب  تاحوزنم  هلأسم  ندروآ  لاثم  اب  دناد و  یم  ربتعمان  ار  هلأسم  نیا  رد  ییاوتف  راهتشا  نایاپ ، رد  هر )  ) ماما
ترابع نیا  لقن  اب  ار  هلأسم  نیا  رد  نخـس  هاگنآ  .يرابتعا  هن  دراد و  يا  هدـیاف  هن  داهتجا  رد  للخ  هب  لصاح  عاـمجا  یتح  ترهش و 

نیمدقتم رب  هلأسم  نآ  تسین  دـیعب  چـیه   » هک درب  یم  نایاپ  هب  رئب  تاحوزنم  رد  امدـق  اب  نیرخاتم  تفلاخم  هلأسم  رد  رهاوج  بحاص 
رب لوصا  ای  عورف  رد  هک  یماکحا  رایـسب  هچ  تسین ؛ بایان  يدراوم  نینچ  اریز  تسا ؛ هدـش  راکـشآ  نارگید  يارب  هدـنام و  هدیـشوپ 

.م تسا - .» هدش  راکشآ  نارگید  يارب  هدوب و  هدیشوپ  نانآ 

.دندرک رگید  يرکم  هلیح و  (1)« دندرگرب نییآ  نیا  زا  ناناملسم  دیاش  دیوش ، رفاک  نادب  زور  نایاپ  رد  دیروآ و  نامیا 

ناتـسد اب  ار  نانآ  ادخ  هک  ینامز  ات  دندیزرو  هلیح  دـندرک و  گنرین  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربارب  رد  هتـسویپ  نانآ 
(2) .دنکارپ مه  زا  یلکب  دناشن و  ینوبز  يراوخ و  نیرتگرزب  هب  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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.درادب رود  نان�وم  زا  ار  نانآ  اب  ندش  نوگمه  رش  نانآ و  رش  میهاوخ  یم  دنوادخزا 

* * *

نامدرم ادخ و  قوقح  تسا و  ضقانت  رد  عراش  دصاقم  اب  هک  ییاه  هلیح  میرحت  رد  هک  يراثآ  ثیداحا و  زا  هزادـنا  نیمه  هب  کنیا 
.میهن یم  يور  ارف  ار  رگید  یلصف  مییوگ و  یم  ساپس  ار  یتیگ  ود  راگدرورپ  مینک و  یم  هدنسب  تسا  هدیسر  دریگ  یم  يزاب  هب  ار 

لبق ا سپس  دهد و  يو  لیوحت  دشورفب و  يرگید  هب  هیسن  هب  ییالاک  صخش  هک  نآ  زا  تسا 

ص:202

.تسا هدروآ  باتک  رد  ار  نآ  فلؤم  هک   72 نارمع / لآ  هیآ  نتم  - 1
ص 425 ج2 ، ناربمایپ ، متاخ  هب  دینک  عوجر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دض  رب  نایدوهی  ياه  هلیح  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 2

.م . - 447 - 
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ناما رد  ابر  زا  ًارهاظ  ناـس  نیدـب  اـت  درخب  رادـیرخ  زا  هیـسن  تمیق  نآ  زا  رتمک  یتمیق  هب  دـقن و  تروص  هب  هاـبود  ار  نآ  نمث  ضبق 
.دشاب

: دیوگ یم  سوماقلا  بحاص 

ای تفرگ  ار  يزیچ  يدقن -  ریغ  هلماعم  ینعی  هنیع -  قیرط  هب  هک  نآ  ینعی  عمس ؛ -  نزورب  نیع - » »

رتمک یتمیق  هب  ار  نامه  سپس  تخورف و  هیسن  هب  ار  دوخ  يالاک  هک  نآ  ینعی  رجاتلا ،» نیع   » .داد

.دیرخ يدقن  تروص  هب  راد ، تدم  تمیق  نآ  زا 

دیوگ یم  ننسلا  حرش  رد  نالسرا  نبا 

الاک يو  و  دوش ، یم  لصاح  رطضم  يارب  هک  تسا  رـضاح  یلام  ینعم  هب  نیع »  » هک هدش  هدیمان  هنیع »  » يور نآ  زا  يا  هلماعم  نینچ 
هب هلیـسو  نیدب  دـشورفب و  دریگ  یم  رارق  وا  رایتخا  رد  گنردـیب  تسا و  دوجوم  هک  یلوپ  ای  لام  هب  ات  درخ  یم  هیـسن  تروص  هب  ار 

.دسرب دوخ  فده 

رهاظ هب  مه  عراش  .تسا  عیب  ياهفرط  دوصقم  زین  نیمه  تسابر و  شتقیقح  عیب و  شرهاظ  هک  تسا  هلیح  يور  نآ  زا  يدـقع  نینچ 
هب هچ  دور و  یم  تسد  زا  هچ  میرگنب  هک  تسا  نآ  هدـعاق  نیاربانب ، و  هتخاـس ، بترتم  تقیقح  ناـمه  رب  ار  مکح  هدرکن و  یهجوت 

رگا دیآ ؛ یم  تسد 

هچنآ نایم  نیا  رد  .هن  هنرگ  تسا و  زیاج  حیحـص و  هدش  ماجنا  هچنآ  دشاب  تسرد  دور  یم  رگید  تسد  هب  یتسد  زا  هچنآ  اب  هلماعم 
رهاظ هن  تسا  نانآ  فده  هلماعم و  نیفرط  رادرک  تسا  ربتعم 

: میرگن یم  تسا  هدمآ  هنیع  عیب  میرحت  رد  هک  یثیداحا  زا  یخرب  هب  کنیا  .ناشراتفگ 

اوعبتا هنیعلاب و  اوعیابت  مهردلا و  رانیدلاب و  سانلا  ّنضاذإ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  رمع  نبا  زا  - 1
(1) «. مهنید اوعجاری  یتح  هعفری  الف  ءالب  مهب  هللا  لزنا  هللا ، لیبس  یف  داهجلا  اوکرت  رقبلا و  بانذا 

داد ربخ  ار  ام  رماع  نب  دوسا  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  شیوخ  دنسم  رد  دمحا  ار  ثیدح  نیا 

هدروآ ار  دنس  نیا  مارملا  غولب  رد  رجح  نبا  .دنا  هدرک  ثیدح  لقن  وا  يارب  رمع  نبا  زا  حابر ، یبا  نب  ءاطع  زا  شمعا ، زا  رکبوبا  هک 
.تسا هتسناد  حیحص  ار  نآ  زین  ناطق  نبا  دنتسه و  هقث  همه  دنس  نیا  لاجر  هتفگ  و 
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.ك.ر .دندرگزاب  دوخ  نید  هب  هک  ینامز  رگم  درادن  رب  ناشیا  زا  ار  نآ  دتسرف و  ورف  ییالب  نانآ  رب  دنوادخ  دنراذگاو  ار  داهج  و  [ 
باب 54. عویبلا ، باتک  دووادوبا ، ننس  ص42 ؛ ج 2 ، دمحا ، دنسم  :
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هتفگ يو  هب  یناسارخ  ءاطع  هک  هدرک  لقن  یناسارخ  قاحسا  نمحرلادبعوبا  زا  حیرـش  نب  هویح  قیرط  زا  ار  ثیدح  نیا  زین  دووادوبا 
ثیدح لقن  نینچ  وا  يارب  رمع  نبا  زا  لقن  هب  عفان  تسا 

طلـس داهجلا  متکرت  عرزلاب و  متیـضر  رقبلا و  بانذا  متذخأو  هنیعلاب  متعیابت  اذإ  : » مدینـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هدرک :
ثیدـح نیا  دنـس  لاجر  زا  یکی  هتفگ : ننـسلا  رـصتخم  رد  يرذـنم   (1) «. مکنید یلإ  اوعجرت  یتـح  یـش ء  هعزنیـال  ًـالذ  مکیلع  هللا 

رصم نکاس  یناسارخدیسا  نب  قاحسا  نمحرلادبعوبا 

رد هک  تسا  ثیدح  نیا  دنس  لاجر  زا  زین  یناسارخ  ءاطع  .درک  دانتسا  ناوتن  وا  هتفگ  هب  هک  تسا 

.تسا یلاکشا  وا 

دنک و یم  دانتسا  دووادوبا  دمحا و  تیاور  ود  هب  بیترتب  ثیدح ، نیا  رکذ  زا  سپ  هیمیت  نبا 

: دیوگ یم  نینچ 

، دنتسه روهشم  نایاوشیپ  لوا  دنس  لاجر  دنک ؛ یم  تیوقت  ینابیتشپ و  ار  يرگید  کی  ره  هک  دنتسه  نسح  ییاهدنـس  دنـس  ود  نیا 
ءاطع زا  ار  نآ  شمعا  تسا  نکمم  هک  دراد  دوجو  میب  نیا  اما 

ثیدح نیا  هک  دنک  یم  نشور  زین  مود  دنس  دشاب ؛ هدینشن  رمع  نبا  زا  ار  نآ  ءاطع  یلو  هدینش 

.دـنا نینچ  زین  لضفا  حیرـش و  نب  هویحو  تسا ، روهـشم  هقث و  یناسارخ  ءاطع  هچ ، تسا ؛ رمع  نبا  زا  لقن  هب  ظوفحم  یلـصا  ياراد 
نب ثیل  حیرـش ، نب  هویح  دننامه  تسرد  دـنا ، هدرک  تیاور  وا  زا  يرـصم  نایاوشیپ  هک  تسا  یظخیـش  مه  قاحـسا  نمحرلادـبعوبا 

.نارگید بویا و  نب  ییحی  دعس ،

ثیدـح نیمه  دـسر  یم  يو  اـت  هک  روهـشم  يدنـس  هب  يروپاشیدـنج  لهـس  نب  يرـس  زا  لـقن  هب  مه  یموس  قیرط  زا  نیا  رب  نوزفا 
ام رب  ینامز  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  ءاطع  زا  ثیل ، زا  دمحم ، نب  نمحرلادبع  زا  دیـشر ، نب  هللادبع  تسا ؛ هدـش  لقن  نامیارب 

ار دوخ  سک  چیه  هک  تشذگ 

هک مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  .تسناد  یمن  راوازس  تشاد  هک  یمهرد  رانید و  هب  شیوخ  ناملسم  ردارب  زا  شیب 
داهجلا اوکرت  هنیعلاب و  اوعیابت  مهردلا و  رانیدلاب و  سانلا  نض  اذا  : » دومرف یم 

دوخ نیا  «. (2) مهنید اوعجاری  اوبوتی و  یتح  هعزنیال  ًالذ  مهیلع  هللا  لخدا  رقبلا ، بانذا  اوعبتا  و 
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ثیدح نیا  هدروآ ، فلؤم  هچنآ  فالخ  رب  .دیدرگ  زاب  دوخ  نید  هب  هک  ینامز  رگم  دنک  یمن  رود  امش  زا  ار  نآ  زیچ  چیه  هک  دراد 
.م ص 41 - . ج 3 ، مالسلا ، لبس  ك.ر : .تسا  هدرک  لقن  مارملا  غولب  رد  ار  نآ  رجح  نبا  هک  تسا 

رب دنوادخ  دنتفا ، ناواگ  مد  یپ  رد  و  دنراذگاو ، ار  داهج  دننک ، هنیع  عیب  دـنراد ، غیرد  رگیدـکی  زا  ار  مهرد  رانید و  مدرم  یتقو  - 2
، دووادوبا ننس  ك.ر : .دندرگزاب  دوخ  نید  هب  دننک و  هبوت  هک  نآ  رگم  درادن  رب  ناشیا  زا  ار  نآ  چیه  هک  دنک  طلسم  ییراوخ  نانآ 

باب 54. عویبلا ، باتک 
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.دراد ءاطع  زا  لقن  هب  یلصا  ثیدح ، هک  تسا  نآ  رگنایب 

شیپ و هچنآ  هک  دـنک  یم  تلالد  نآ  رب  نینچمه  .تسا  هریبک  ناـهانگ  زا  مارح و  هنیع  عیب  هک  دـنک  یم  تلـالد  نآ  رب  ثیدـح  نیا 
يراوـخ و هدـش و  هتـسناد  نید  زا  جورخ  هیاـم  همه  اـهنیا  هچ  دراد ؛ ار  مکح  نیمه  زین  تسا  هدـش  هدرب  ماـن  نآ  زا  هنیع  عـیب  زا  سپ 

، تسا هدیدرگ  بترتم  نآ  رب  ینوبز 

.دندرگ زاب  شیوخ  تناید  هب  دننک و  هبوت  هک  ینامز  رگم 

: دوش یم  لاکشا  ود  میرحت  رب  ثیدح  تلالد  رب 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  هدش و  هدروآ  هارمه  عرز  تشک و  هب  ندـش  لوغـشم  واگ و  مد  نتفرگ  اب  هنیع  عیب  ثیدـح ، رد  هک  نآ  یکی 
؛ دشاب مارح  تساهنآ  فیدر  رد  هک  مه  هنیع  عیب  ات  تسین  مارح  ندش  لوغشم  عرز  تشک و  هب  نداتفا و  واگ  لابند 

.درادن تلالد  میرحت  رب  نیا  هدش و  دیدهت  ینوبز  يراوخ و  هب  ثیدح  نیا  رد  هک  نآ  رگید 

: میهد یم  خساپ  نینچ  لاکشا  ود  نیا  هب 

داهج راک  رد  یتسس  هب  هک  دوش  یم  ریسفت  یعرز  تشک و  هب  ثیدح  نیا  رد  عرز  تشک و  هک  ارچ  تسین ؛ هتفریذپ  تسخن  لاکشا 
.تسا هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  دوخ  نیا  و  دماجنیب ،

يرود ینوبز  يراوخ و  لـماوع  بابـسا و  زا  ندوب و  تزع  یپ  رد  و  لوـسر ، ادـخ و  نآ  زا  تزع  اریز  تسین ؛ دراو  زین  مود  لاکـشا 
میرحت رد  ینشور  روهظ  يراک ، ماجنا  تروص  رد  ینوبز  يراوخ و  هب  دیدهت  نیا ، ربانب  تسا و  نامیا  تایضتقم  مزاول و  زا  ندیزگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يور ، نیمه  زا  .دـشاب  دـناوت  یمن  گرزب  یهانگ  ببـس  هب  زج  یینوبز  يراوخ و  نینچ  دراد و  نآ 
.ددرگ رب  نید  زا  هک  تسا  هدادرارق  سک  نآ  مکح  رد  دهد  ماجنا  يروآ  نوبز  ياهراک  هک  ار  یسک 

زینک هارمه  هب  يو  يزور  هک  هدرک  لقن  شرـسمه  زا  یعیبس  قاحـساوبا  زا  لقن  هب  هبعـش  زا  رفعج  نب  دمحم  دـیوگ : یم  دـمحا   - 2
هب دیز  زینک  .تفر  هشیاع  روضح  هب  رگید  ینز  مقرا و  نبدیز 

هب تفگ : هشیاع  .مدیرخ  وا  زا  دقن  مهرد  دصـشش  هب  ار  نامه  متخورف و  دـیز  هب  هیـسن  مهرد  دصتـشه  هب  یمالغ  نم  تفگ : هشیاع 
دب .دـنک  هبوت  هک  نآ  رگم  تسا ، هدرک  لـطاب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـنک  رد  دوـخ  داـهج  همه  يو  هک  ناـسرب  دـیز 

! يدیرخ دب  و  يدرک ! یشورف 

زین ینطق  راد  هب  ار  ثیدح  نیا  دوخ  باتک  رد  رابخالا  یقتنم  بحاص  نینچمه  .تسا  بوخ  ثیدح  نیا  دنس  دیوگ : یم  يداهلادبع 
نآ لیئارسا  زا  لقن  هب  مه  ینامرک  برح  و  هداد ، تبسن 
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نب سنوی  رسپ  لیئارسا  هک  نیا  هچ  دشاب ؛ یم  لیئارسا  هدج  دوصقم   ) هیلاع وا  هدج  زا  لقن  هب  قاحساوبا  دیوگ : یم  هدرک ، تیاور  ار 
.متفر هشیاع  روضح  هب  نز  دنچ  هارمه  هک : هدرک  تیاور  سنوی ) نب  لیئارسا  هدج  قاحساوبا و  رسمه  زین  هیلاع  تسا و  قاحـسا  یبا 

؟ دیا هدمآ  راک  هچ  هب  دیسرپ : يو 

يزینک نم  تفگ : .يرآ  تفگ : یسانش ؟ یم  ار  مقرا  نبدیز  ایآ  هشیاع ، يا  تفگ : هبحم  ما  خساپ ، رد 

هشیاع .مدیرخ  وا  زا  دقن  مهرد  دصشش  هب  ار  نآ  نم  دشورفب و  ار  نآ  هرابود  تساوخ  یم  وا  متخورف ، وا  هب  مهرد  دصتشه  هب  هیسن 
رگم تسا ، هدرک  لطاب  ار  دوخ  داهج  همه  يو  هک  ناسرب  دـیز  هب  يدـیرخ ! دـب  یتخورف و  دـب  تفگ : درک و  نز  نآ  هب  ور  مشخ  اب 

يراوشد هک  يدنچ  زا  سپ  .دـنارذگ  توکـس  هب  نانچمه  زارد  ینامز  دـش و  شوماخ  دوب  ام  هارمه  هک  نز  نآ  .دـنک  هبوت  هک  نیا 
رد هشیاع  مریگب ؟ وا  زا  ار  دوخ  هیامرـس  ناـمه  طـقف  هک  تسا  هنوگچ  امـش  رظن  هب  هشیاـع ، يا  تفگ : يو  دـش  ناـسآ  نز  رب  نخس 

.(1)« َفَلَس ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌهَظِعْوَم  ُهَءاَج  ْنَمَف  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  خساپ 

: دیوگ یم  راطوالا  لین  رد  یناکوش 

هب نآ ، ياـهب  ضبق  زا  لـبق  ار  ناـمه  دـشورفب و  يرگید  هب  هیـسن  ار  يزیچ  یـسک  تسین  زیاـج  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  ثیدـح  نـیا 
يراک نینچ  زا  دوصقم  رگا  .درخب  وا  زا  رتمک  ییاهب  دقن و  تروص 

نیا دشاب ، راد  تدم  تروص  هب  نآ  زا  يرتشیب  رادقم  ندنادرگرب  دقن و  يرادقم  نتفرگ  يارب  هلیح 

.دنشخب یمن  يدوس  چیه  نآ  ندرک  لالح  رد  لطاب  ياه  هلیح  هک  تسا  یمارح  يابر  زا  یقادصم  دیدرت  یب  راک 

يزیچ هشیاع -  ثیدـح  ناـمه  ینعی  باـب -  نیا  ثیدـح  رد  .تسا  هنیع  عیب  تروص  ناـمه  هدـش  رکذ  ثیدـح  نیا  رد  هک  یتروص 
يو داهج  نالطب  بجوم  راک  نیا  هک  نآ  هب  هشیاع  حیرـصت  اما  درادن ، دوجو  تسا  هدومرف  یهن  راک  نیا  زا  ربمایپ  هک  نآ  زا  یکاح 

هتـشاد ربخ  عراش  يوس  زا  میرحت  زا  یکاـح  یـصن  زا  يو  هک  دراد  تلـالد  نیا  رب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـنک  رد 
یصن ای  و  دریگ ، یم  رب  رد  زین  ار  تروص  نیا  هک  ابر  میرحت  زا  یکاح  ثیداحا  دننامه  ماع  یصن  ای  تسا ؛

.هنیع ثیدح  دننامه  دروم  نیا  صاخ 

تفلاخم هک  ارچ  تسا ؛ هتفگ  ینخس  نینچ  دشاب  هتـشاد  ربخ  میرحت  زا  یکاح  یلیلد  زا  هک  نآ  یب  هشیاع  هک  دوش  نامگ  نینچ  دابم 
طابحا بجوم  دناوت  یمن  رگید  یباحص  اب  یباحص  کی 
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(1) [. تساهلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ای  نآرق  اب  تفلاخم  دشاب  طابحا  بجوم  دناوت  یم  هچنآ  و   ] دشاب وا  هتشذگ  لامعا 

: دیوگ یم  دوخ  قورفلا  باتک  رد  یفارق 

ییاه هعیرذ  اه و  هلیح  نینچ  زا  عنم  نیاربانب  دیوگ و  یمن  تسا  هدیسر  وا  هب  هک  یلیلد  دانتسا  هب  زج  ار  هناریگتخس  مکح  نیا  هشیاع 
لداع و همه  هباحـص  تسا و  هباحـص  ناـگرزب  زا  یکی  دوخ  مقرا  نبدـیز  دوش  هتفگ  رگا  .تساـم  بولطم  زین  نیمه  تسا و  بجاو 

هک تسا  نآ  خساپ  تساور -  وا  يارب  هدش  هتفگ  مقرا  نب  دیز  زا  هچنآ  ماجنا  هنوگچ  سپ  دنیام ؛ نارورس  راگزیهرپ و 

هتفریذپ تروص  شندرک  دازآ  زا  شیپ  وا  زینک  مقرا و  نب  دیز  نایم  دتـسوداد  نیا  دیوگ : یم  دشر  نب  دیلولاوبا  تامدقملا  بحاص 
نایم ابر  تمرح  هب  رظان  ار  هشیاع  نخس  دیاب  نیا  ربانب  تسا و 

هدـنب الوم و  نایم  ابر  تمرح  هب  مقرا  نب  دـیز  مه  دـیاش  .تسناد  اه  هعیرذ  اه و  هلیح  نیا  تمرح  هب  لوق  رانک  رد  شا ، هدـنب  الوم و 
تسین زیاج  یناملسم  چیه  يارب  سپ  .تسا  هتشادن  هدیقع  دوخ 

، تساراد تدم  یکی  هک  الط  توافتم  رادقم  ود  دتس  وداد  رب  يو  هک  درب  نامگ  نینچ  دیز  هرابرد 

هدوب مارح  هدش  ماجنا  هچنآ  هشیاع  رظن  ربانب  دوش : هتفگ  رگا.تسا  هدرک  یطاوت  دوخ  زینک  اب 

ود طابحا  هک  دوب  دهاوخ  نآ  خـساپ  تسا ، كرـش  هب  اهنت  لامعا  طابحا  هک  یلاحرد  دراد ، ییانعم  هچ  دـیز  داهج  طابحا  اما  تسا ،
لامعا طابحا  زا  تسا  ترابع  هک  طاقسا ، طابحا  تسا : هنوگ 

ترابع هک  هنزاوم  طابحا  و  دنام ؛ یمن  يدوس  یحلاص  یلمع  چـیه  يارب  رگید  رفک  دوجو  اب  هک  يا  هنوگ  هب  رفک  هطـساو  هب  حـلاص 
ات وا  دب  ياهراک  اب  ناسنا  بوخ  ياهراک  شجنس  زا  تسا 

رد .دیآ  رد  دنوادخ  يدونـشخ  تشهب  هب  صخـش  دبرچب  بوخ  ياهراک  رگا  دوش و  یخزود  صخـش  دشاب  رتشیب  دـب  ياهراک  رگا 
لمع چیه  تسخن  تروص  رد  هک  یلاح  رد  دـنوش ، یم  هدیجنـس  رگیدـکی  اب  اما  دـنربتعم ، اهراک  زا  هتـسد  ود  ره  ریخا  تروص  نیا 

شـسرپ کی  کنیا  .تسا  هنزاوم  طابحا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  هک  یطابحا  زین  ثحب  دروم  ثیدـح  رد  .تسین  ربتعم  یحلاص 
نیا میوگ : یم  خـساپرد  دـنک ؟ طاـبحا  ار  داـهج  باوث  همه  دـناوت  یم   [ هینع عیب   ] راـک نیا  هنوگچ  هک  نیا  نآ  دـنام و  یم  يرگید 

هک نیا  لوا  دشاب : انعم  ود  نیا  زا  یکی  هب  دناوت  یم  نخس 

هانگ نیا  زا  سپ  هک  نآ  رگید  و  نآ ؛ یقیقح  يانعم  هن  دشاب  راک  نیا  تیموکحم  رد  هغلابم  دوصقم 

.دنام یم  نانچمه  رگید  یخرب  دور و  یم  نایم  زا  لک  نیا  زا  یخرب  هکلب  دـنام ، یمن  ياج  رب  داهج  زا  هدـمآ  لصاح  باوث  عومجم 
.تسا هتفریذپ  تروص  عومجم ، رد  طابحا  ریسفت ، نیا  ربانب 
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مکح تیعـضو و  هب  تبـسن  ملعت  كرت  تهج  زا  ای  تسا ، تیـصعم  هانگ و  هتفریذـپ  ماجنا  هچنآ  هک  تسا  نیا  هبوت  طاـبحا و  رهاـظ 
درک ضقن  تسیاب  یم  ار  يو  داهتجا  نیا  دید  هشیاع  درک و  داهتجا  هراب  نیا  رد  دیز  هک  نآ ، هب  ندرک  مادـقا  زا  شیپ  يدـقع  نینچ 

يراددوخ شریرقت  زا  و 

وا زا  نارگید  هک  هدوب  یناسک  زا  دـیز  هک  باب  نیا  زا  اـی  و  تسا ) هدوبن  تجح  وا  دوخ  يارب  دـیز  داـهتجا  بیترت  نیدـب  و  دـیرزو ،
دوخ نیا  دوش و  هدوشگ  ابر  باب  هجیتن  رد  دـننک و  يوریپ  وا  زا  اوتف  نیا  رد  مدرم  هک  هتـشاد  نآ  میب  هشیاـع  دـنا و  هدرک  یم  يوریپ 

نم : » دومرف هک  نآ  تسا  طاـبحا  هنوگ  نیمه  زا  .دریذـپ  تروص  وا  هب  تبـسن  طاـبحا  نیرتگرزب  دوش و  هتـشون  دـیز  لـمع  هماـن  رد 
(1) .تسا هدش  طبح  هنزاوم  طابحا  هب  وا  لمع  دیوگ  كرت  ار  رصع  زامن  هک  ره  ینعی  هلمع ؛» طبح  دقف  رصعلا  هالص  كرت 

: هشیاع ثیدح  رد  مزح  نبا  ياهنعط  هب  خساپ 

: دیوگ یلحملا  رد  هک  اجنآ  تسا ، هدرک  هشدخ  هشیاع  ثیدح  نیا  رد  مزح  نبا 

؛ تسا لوهجم  قاحساوبا  رسمه  هک  نآ  تسخن  تهج : دنچ  هب  تسا ، تسردان  ًالماک  يربخ  قاحساوبا  رسمه  ربخ  اما 

رفسلاوبا رسمه  زا  ار  نآ  هکلب  هدینشن ؛ هشیاع  زا  ار  ثیدح  نیا  قاحساوبا  رسمه  هک  نآ  مود 

یلاح رد  نیا  هدرک و  دتسوداد  وا  اب  هدوب و  مقرا  نب  دیز  زینک  هک  تسا  نز  نیمه  هدرک و  تیاور 

رـسمه هک  نیا  ینعی   ] میتـفگ هچنآ  لـیلد  .تسا  قاحـساوبا  رـسمه  زا  یهاـگآان  زا  شیب  نز  نیا  تیعـضو  زا  یهاـگآ  اـن  هک  تـسا 
هک تسوا  رسمه  زا  یعیبس  قاحساوبا  زا  يروث  نایفس  زا  قازرلادبع  تیاور  هدینشن ] هشیاع  زا  میقتـسم  روط  هب  ار  تیاور  قاحـساوبا 

؛ دروآ ار  ارجام  نیمه  هاگنآ  مدیسرپ و  هشیاع  نان�وم  ردام  زا  تفگ : یم  هک  مدینش  رفسلاوبا  رسمه  زا  تفگ :

هللا یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  شداهج  همه  دنکن  هبوت  رگا  هک  ناسرب  مقرا  نب  دیز  هب  دشاب : هتفگ  هشیاع  درادن  ناکما  هک  نآ  موس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهارمه  قیفوت  دـحا  ردـب و  ینعی  گنج  ود  رد  اهنت  يو  هک  یلاـح  رد  .تسا  هدرک  لـطاب  ار  هلآ  هیلع و 
نآ نارضاح  رگید  وا و  هرابرد  هتشاد و  تکرش  ناوضر  تعیب  رد  زین  هدیگنج و  هدروآ و  نامیا  حتف  زا  شیپ  نیا  رب  نوزفا  هتشادن و 

هیآ نینچ  تعیب 

دنوادخ هب   (2)« ِهَرَجَّشلا َتْحَت  َکَنوُِعیاُبی  ِْذا  َنینِمْوُْملا  ِنَع  ُهّللا  َیِضَر  ْدََقل   » هک تسا  هدش  لزان 
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تکرب هب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  نید ، زا  نتـشگرب  رگم  دربـب  ناـیم  زا  دـناوت  یمن  یهاـنگ  چـیهار  یماـقم  نینچ  دـنگوس ،
.تشادب رود  نآ  زا  ار  وا  دیز  زا  يدونشخ 

نآ تمرح  زا  نوچ  تسا ، هدـش  حیرـص  يابر  ینعی  هانگ ، نیرتگرزب  بکترم  دـیز  هک  دـشاب  حیحـص  ضرف  رب  رگا  هک  نیا  مراـهچ 
درب نامگ  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  .شاداپ  کی  اهنت  اما  دراد  زین  شاداپ  راک  نیا  رب  هکلب  تسا ، هدرکن  یهانگ  مه  زاب  هتشادن  یهاگآ 

؟ دشاب هتسناد  لطاب  هداد ، ماجنا  داهتجا  يور  زا  يو  هک  يراک  هطساو  هب  ار  دیز  داهج  همه  هشیاع  هک 

؛ تسین تّجح  لیلد و  نانآ  يارب  زاب  دشاب  حیحـص  ربخ  نیا  مه  رگا  همه  نیا  اب  دـنک ، یم  تلالد  ربخ  نیا  نالطب  رب  هجو  راهچ  نیا 
رترب هشیاع  دنـشاب  عزانت  ماقم  رد  رگیدـکی  اب  ود  نیا  رگا  هک  هچرگ  درادـن ، دـیز  هدرک  اـی  هتفگ  ربارب  رد  یتیولوا  هشیاـع  لوق  اریز 

(1) .تسا

هماقا رد  .دـنک  یم  ضقن  ار  هشیاع  ثیدـح  ربارب  رد  مزح  نبا  ههبـش  نیا  هک  تشذـگ  ناملاع  زا  ییاه  هتفگ  اـهتیاور و  نیا ، زا  شیپ 
ار اهنآ  زا  يا  هصـالخ  تسا  هتـسیاش  هک  هدـمآ  ثیدـح  نیا  زا  عاـفد  رد  ینانخـس  زین  میق  نبا  نیعقوملا ، مـالعا  هیمیت و  نبا  لیلدـلا 

: میروایب

رد هبعـش  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دراد و  رارق  نآ  دنـس  هلـسلس  رد  هبعـش  تسا ك  یثیدح  مقرا  نب  دـیز  زینک  هشیاع و  ثیدـح 
هب شیوخ  نید  رد  دهد  رارق  دـنوادخ  دوخ و  نایم  ار  هبعـش  سک  ره  هچ  تفرگ ؛ راوتـسا  ار  ثیدـح  نآ  دـیاب  دـشاب  یثیدـح  دـنس 

.تسا هدرک  هیکت  راوتسا  یعبنم 

هب سک  نیرتهاگآ  دشاب  یم  گرزب  نایاوشیپ  زا  یکی  دوخ  هک  قاحساوبا  و  تسا ، دنس  ياه  هطـساو  زا  یکی  زین  قاحـساوبا  رـسمه 
رب يزیچ  نآ  هطـساو  هب  هک  دنک  لقن  یثیدح  وا  زا  دشابن  هقث  وا  دزن  شنز  رگا  هک  تسین  یـسک  تسوا و  تلادـع  هب  دوخ و  رـسمه 

هرابرد هاگنآ  و  دوش ، مارح  تما 

.دنک يرادبناج  وا  زا  ادخ  نید  باسح  هب  هکلب  و  دیوگن ، چیه  دوخ  رسمه 

هک یلاح  رد  هدرک ، لقن  هدینـش و  ییارجام  نینچ  وا  زا  هدـش و  دراو  هشیاع  رب  هک  تسا  ناعبات  نارـسمه  زا  یکی  يو  نیا ، رب  نوزفا 
راکشآ و يا  هدیدپ  ناعبات  نایم  رد  قسف  ییوگغورد و  نیا  رب  هوالع  و  تسا ، هتفگن  مه  هملک  کی  نز  نآ  شهوکن  رد  سک  چیه 

.دوش ّدر  ناشتایاور  نآ  دانتسا  هب  ات  دوبن  ریگ  همه 

قاحـساوبا رـسمه  قاحـسا و  یبا  نب  سنوی  نب  لیئارـسا  گرزب  ردام  وا  .تسا  هیلاع  شماـن  هدـش و  هتخانـش  ینز  نز ، نیا  نینچمه 
، دنا هتفرگ  وا  زا  ار  تیاور  نیا  قاحساوبا  لیئارسا و  تسا و 

قاحساوبا مه  دسانش و  یم  ار  دوخ  گرزب  ردام  رگید  سک  ره  زا  شیب  لیئارسا  مه  هک  یلاح  رد 
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يو اـب  نآ  رد  هتفریذـپن ، ار  هیلاـع  ثیدـح  نیا  هک  دوش  یمن  هدـیبای  ناـعبات  ناـیم  رد  سک  چـیه  هک  نیا  هوـالع  .ار  شیوخ  رـسمه 
رد نیا  .دشاب  هدرک  هشدخ  وا  تلادع  رد  ببس  نیدب  هدیزرو و  تفلاخم 

لاح نیع  رد  دبای و  ترهـش  تما  نایم  رد  ثیدح  نیا  دنک و  تیاور  لطاب  یثیدح  يو  تسا  لاحم  تداع  مکح  هب  هک  تسا  یلاح 
.دزرون یتفلاخم  نآ  اب  دنکن و  راکنا  ار  نآ  یسک 

دـشاب ییارجام  هدنرادرب  رد  یثیدح  هک  یماگنه  ثیدح ، ناظفاح  دزن  و  تسا ، ییارجام  رب  لمتـشم  ثیدح  نیا  هک  نآ  رگید  هتکن 
.تسا ثیدح  نآ  نتشاد  تلاصا  رب  نانآ  يامنهار 

رگا عومجم  نیا  دوش ، همیمـض  دـیوگ  یم  نخـس  یعیب  نینچ  میرحت  زا  هک  يراثآ  ثیداحا و  نآ  هب  ثیدـح  نیا  رگا  نیا  رب  نوزفا 
دهاوخ دوجو  هب  رترب  ینامگ  مک  تسد  دنکن  داجیا  نیقی 

ناگدنب و حلاصم  نینچمه  و  سایق ، هدعاق و  ِلصا  دوب  هدیسرن  مه  یصن  تیاور و  چیه  هلأسم  نیا  رد  رگا  یتح  نیا  رب  هوالع  .دروآ 
رایسب هلیح  کی  هب  هک  تسا  ییابر  تقیقح  رد  دتس  وداد  نیا  هچ ، دشاب ؛ مارح  يدتس  وداد  نینچ  هک  درک  یم  باجیا  عیرشت  هفسلف 

میرحت رد  هدرک و  نعل  ار  هدنهد  ابر  راوخابر و  هک  یلماک  تعیرش  يارب  هنوگچ  نیاربانب  .تسا  هدش  لالح  نشور 

هدیدنسپ و هتسناد ، لوسر  ادخ و  اب  گنج  رد  ار  راوخابر  هتشاداور و  هغلابم  يریگتخس و  ابر 

؟ تسا یکی  هجیتن  تروص  ره  رد  هک  نآ  اب  دنادب ، لالح  نشور  رایسب  يا  هلیح  بلاق  رد  ار  ابر  هک  تسا  هتسیاش 

، دوبن دیدرت  ره  زا  ياهر  هنیع  عیب  میرحت  رد  تشادن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هیحان  زا  دیدرت ، زا  رودب  ییهاگآ  هشیاع  رگا 
.درک یمن  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا  يدرم  داهج  لاطبا  هب  دوخ  داهتجا  فرص  هب 

ار میرحت  نیا  ربخ  داد  نامرف  هشیاع  يور  نیمه  زا  .تسا  هتشادن  ربخ  یعیب  نینچ  میرحت  زا  هک  تسا  نآ  دیز  رذع  اهنت  نایم  نیا  رد 
موکحم دزرو  رارصا  دوخ  راک  همادا  رب  سپس  دوش و  نشور  شیارب  مکح  نیا  دسربوا و  هب  میرحت  مکح  هک  ره  هچ ، دنناسرب ؛ وا  هب 

چیه دوب ، رادرب  داهتجا  لیاسم  زا  هلأسم  نیا  رگا  تسا  نشور  .تسا  هدـش  ناـیب  ثیدـح  همادا  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یمکح  ناـنچ  هب 
يدتـس وداد  نینچ  ندوب  هریبک  هب  هشیاع  هک  يور  نآ  زا  نیاربانب  .دشاب  هریبک  هک  نآ  هب  دـسر  هچ  ات  هدوبن ، هانگ  يراک  نانچ  ماجنا 

دیز هب  ار  ربخ  نیا  داد  نامرف  تشاد و  نیقی 

دنتـسم ملع  هب  دـناوت  یم  اهنت  یتشادرب  نینچ  .تسین  رادرب  داهتجا  لیاسم  زا  هلأسم  نیا  هک  هتـشاد  ربخ  يو  دوش  یم  مولعم  دـنناسرب 
داهتجا اب  دهتجم  ناملسم  کی  تفلاخم  فرص  هب  ناوت  یمن  زین  دنک و  لاطبا  ار  رگید  داهتجا  دناوت  یمن  داهتجا  کی  هنرگ  و  دشاب ،

یهاگآ لوسر  ادخ و  هب  هشیاع ، هژیوب  و  هباحص ، هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .درک  مکح  وا  ياهراک  نالطب  هب  رگید  دهتجم 
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.دور يزیچ  نینچ  نامگ  نانآ  هرابرد  هک  دندوب  هاگآ  نید  زا  نآ  زا  شیب  دنتشاد و  يرتشیب 

هداد و اوتف  دتسوداد  نیا  میرحت  هب  سنا  سابع و  نبا  هشیاع ، نوچ  ینایباحص  نیا ، رب  نوزفا 

زا یسک  یتح  هباحص و  زا  یسک  تسا  هدیـسرن  ام  هب  و  دنا ، هدرک  دیکأت  مکح  نیا  رب  اهراب  هتـشاداور و  زین  يریگتخـس  هراب  نیا  رد 
، ناعبات مومع  هکلب  دشاب ، هدرمش  زیاج  ار  يراک  نینچ  ناعبات 

دوخ نیا  و  دنا ، هتشاد  هدیقع  دتسوداد  نیا  میرحت  هب  اهرهش  رگید  هفوک و  هنیدم و  لها  لماش 

.تسا عامجا  کی  نآ ، زا  رتالاب  و  تّجح ،

رثکادح هدیزرو و  تفلاخم  دیدرب  مان  هک  یناسک  رگید  هشیاع و  اب  مقرا  نب  دیز  دوش  هتفگ  رگا 

هک تفگ  هن  زگره  دیز  هک  داد  میهاوخ  خساپ  تسا ، يداهتجا  يا  هلأسم  هلأسم  دنراد و  رظن  ود  هباحـص  هلأسم  نیا  رد  هک  تسا  نآ 
يور زا  ار  راک  نآ  يو  اسب  هچ  اریز  درب ؛ یپ  وا  ياوتف  هب  ناوت  یمن  مه  یـسک  رادرک  زا  .داد  اوتف  نادـب  هن  و  تسا ، لـالح  راـک  نیا 

شزرمآ دنوادخ  زا  دنک و  یم  هبوت  نآ  زا  هک  یهانگ  ناونع  هب  یتح  ای  هتشاد و  هک  يدنتسم  لیوأت  اب  ای  تلفغ و  ای  یشومارف ،

هدـش بکترم  دـناشوپ ، یم  ار  نآ  هک  دراد  ییاه  هنـسح  ربارب  رد  یلو  دـنک  یم  رارـصا  نآ  رب  نانچمه  هک  یهاـنگ  اـی  و  دـبلط ، یم 
.دشاب

نیا ندوب  لالح  هب  داقتعا  دشاب  هتشاد  دوجو  هلأسم  رد  ییاهلامتحا  نینچ  یتقو  نیا ، ربانب 

زا سپ  دیسرپ و  وا  زا  هراب  نیا  رد  درک و  هعجارم  هشیاع  هب  وا  زینک  هک  نآ  هژیوب  داد ، تبـسن  مقرا  نبدیز  هب  ناوت  یمن  ار  دتـسوداد 
زا وا  زینک  دیز و  هک  دوش  یم  هتـسناد  اج  نیمه  زا  .درک  هدنـسب  دوخ  هیلوا  هیامرـس  نامه  هب  تشگرب و  هدیقع  نیا  زا  ندینـش  خساپ 
رد مه  هشیاع  و  مریگب » ار  دوخ  هیامرـس  طقف  رگا  تسیچ  امـش  رظن   » دیـسرپ هشیاـع  زا  نز  نآ  هک  نیا  .دـنا  هتـشادن  یهاـگآ  هلأـسم 

وا خساپ 

مکح نیا  رد  هشیاع  يریگتخس  هک  نیا  رب  تسا  راکشآ  یلیلد  دوخ  دناوخ ، ار  َفَلَـس » ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌهَظِعْوَم  ُهَءاَج  ْنَمَف   » هیآ
هیآ نیا  هچ ، دنا ؛ هتفگ  یخرب  هک  نانوچ  تسا ، هدوب  مولعمان  هیـسن  تدـم  هک  يور  نآ  زا  هن  تسابر ، راک  نیا  هک  هدوب  يور  نآ  زا 

نیا و  تسابر ، تیموکحم  رد 

زا نآ  يدقن  دیرخ   ] مود دقع  هب  ندیسر  رادیرخ ] هب  الاک  کی  هیسن  شورف   ] لوا دقع  زا  فده  هچنانچ  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ 
.اهبهذم رگید  رب  مه  ام و  بهذم  رب  مه  تسا  نیمه  تسرد  رظن  و  تسا ، لطاب  زین  لوا  دقع  نامه  ًاساسا  دشاب  رادیرخ ]

هک زاین  یب  ناسنا  کی  هنرگ  و  تسا ، يدتـسوداد  نینچ  زا  راچان  هک  دریذپ  یم  تروص  یـسک  اب  هنیع  عیب  ًابلاغ  اهنیا ، همه  رب  نوزفا 
رانید دصناپ  رازه و  ار  دوخ  رانید  رازه  ندناتس  لباقم  رد 
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نب حـلاص  زا  دووادوبا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دزاس  راداو  راـک  نیا  هب  ار  يو  يزاـین  اـی  یترورـض  هک  نآ  یب  دـنک ، یمن  راکهدـب 
ام يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  میمت  ینب  زا  یخیش  زا  متسر ،
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هرمثلا عیب  نع  ررغلا و  عیب  نع  رطضملا و  عیب  نع  هللا  لوسر  یهن  : » دومرف ام  هب  ای  دناوخ و  هبطخ 

روـصنم نب  دیعـس  زا  لـقن  هب  يرگید  طوـسبم  تیاور  رد  نینچمه  هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نـیا  زین  دـمحا  «. (1) كردـت نأ  لبق 
هللا لاق  کلذب ، ر�وی  مل  هدی و  یف  ام  یلع  رسوملا  ضعی  ضوضع ، نامز  سانلا  یلع  یتأیس  دومرفمالسلا : هیلع  یلع  هک  تسا  هدروآ 
هللا یلـص  هللا  لوسر  یهن  دق  و  نورطـضملا ، عیابی  و  رایخالا ، لذتـسی  رارـشالا و  دهنیو  (، 237/ هرقب  ) ْمُکَْنَیب َلْضَْفلا  اُوَْسنَتالو  یلاـعت :

ییوس زا  اما  تسا ، یتلاـهج  تیاور  نیا  يوار  رد  هچرگ   (2) «. معطت نا  لبق  هرمثلا  عیب  ررغلا و  عیب  نع  رطـضملا و  عیب  نعهلآ  هیلع و 
مثیه دیوگ : یم  هک  تسا  دیعس  تیاور  نآ  دراد و  مه  یهاوگ  ثیدح  نیا  رگید 

لوسر زا  هفیذح  هک  هدیسر  نم  هب  هک  درک  لقن  نامیا  رب  لوحکم  زا  میکح ، نب  رثوک  زا  لقن  هب 

یفام یلع  رـسوملا  ضعی  ًاضوضع ، ًانامز  اذه  مکنامز  دعب  ّنا  : » تسا هدومرف  نآ  رد  هدرک و  لقن  یثیدـحهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
نوعیابی هللا  قلخ  رارش  دهنی  و  (، 39 أبس /  ) نیقِزاّرلا ُْریَخ  َوُه  ْهُِفلُْخی َو  وُهف  ٍءئَش  ْنِم  ُْمتْقَْفنَا  ام  َو  یلاعت : هللا  لاق  کلذب ، ر�وی  مل  هیدی و 

هدزتال کیخا و  یلع  هب  دـعف  ریخ  كدـنع  ناک  نا  .هرقحیال  هملظیال و  ملـسملاوخأ  ملـسملا  .مارح  رطـضملا  عیب  نا  الا  .رطـضم  لک 
ًاکاله

زین نآ  هک  نیا  اـب  دـنک ، یم  تیوقت  ار  تسخن  ربخ  مک  تسد  نیا  اـما  دوشن ، تباـث  یتجح  زین  دنـس  نیا  هب  هچرگ  . (3)« هکاله یلا 
.تسا توبن  ياه  هناشن  زا  هکلب  تسرد و   (4) يربخ
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.درک یهن  دسرب  هک  نآ  زا  شیپ  هرمث  عیب  زا  نینچمه  ررغ و  عیب  زا  رطضم و  اب  عیب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1
یمن اور  يرگید  هب  ار  نآ  دراشف و  یم  نادند  دراد  تسد  رد  هچنآ  رب  دنمتورث  نآ  رد  هک  دیسر  دهاوخ  تخـس  ینامز  مدرم  رب  - 2

یم هدیشک  يراوخ  هب  ناکین  دننک ، یم  ربتس  هنیـس  نادب   - 237 هرقب / دیربم  دای  زا  ار  دوخ  نایم  لضف   » دیامرف یم  دـنوادخ  دراد - 
هک نآ  زا  شیپ  هرمث  عیب  زا  ررغ و  عیب  زا  رطـضم ، اب  عیب  زا  ادـخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  شورف  دـیرخ و  نارطـضم  اب  دـنوش ،

ص 116. ج1 ، دمحا ، دنسم  .ك.ر : .دومرف  یهن  دوش  یندروخ 
هب ار  نآ  دراـشف و  یم  نادـند  دراد  تسد  رد  هچنآ  رب  دـنمتورث  نآ  رد  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  تخـس  یناـمز  ناـمز  نآ  زا  سپ  - 3

ناگدـنهد يزور  نیرتهب  وا  دـنک و  یم  شنیزگیاج  دـنوادخ  دـیدرک  قاـفنا  هچنآ  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  دراد -  یمن  اور  يرگید 
ناملسم .تسا  مارح  رطضم  اب  عیب  ناه ! .دننک  یم  عیب  يرطضم  ره  اب  دننک ، یم  ربتس  هنیس  ادخ  ناگدیرفآ  نیرتدب   - 39 أبس / تسا »

رب دـیهد و  دوـخ  ردارب  هـب  ار  نآ  دـیتشاد  یلاـم  رگا  .دـنک  یم  ریقحت  ار  وا  هـن  دراد و  یم  اور  متـس  وا  رب  هـن  تـسا ، ناملــسم  ردارب 
.25 باب عویبلا ، باتک  دووادوبا ، ننس  .ك.ر : .دییازفیم  یگراچیب  وا  یگراچیب 

ادـخ لوسر  : » دومرف هک  تسا  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  نان�وم  ریما  نخـس  ثیداـحا  زا  هتـسد  نیا  نشور  ياـههاوگ  زا  یکی  - 4
یم لالح  نیغورد ...  ياه  ههبـش  هب  ار  وا  مارح  هاگنآ  ...دـش و  دـنهاوخ  هدومزآ  ناشلاوما  هب  مدرم  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
جهن یـضر ، فیرـش  .ك.ر : .دـنیآ  یم  رب  عیب  مان  هب  ابر  هیدـه و  مان  هب  هوشر  ذـیبن ، مان  هب  بارـش  ندرک  لالح  ددـصرد  ...دـننک و 

.م هبطخ 156 - . حلاص ، یحبص  تمه  هب  هغالبلا ،
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ندراذـگ رایتخا  رد  زا  نارگناوت  هک  دنتـسه  ییجرخ  ریزگان و  هک  دریذـپ  یم  تروص  یناسک  يوس  زا  ًاـمومع  هنیع  عیب  يور  ره  هب 
نادنمزاین ناس  نیدب  ات  دنزرو  یم  لخب  ضرق  تروص  هب  نآ 

يدنمزاین نینچ  رگا  .دنریگب  ماو  دنهدب و  دوس  دنهاوخ  یم  نانآ  هک  يدصرد  ره  اب  دنوش  ریزگان 

درف هب  رگا  تسا ، هنیع » عیب   » نامه نیا  دشورفب ، شا  هدنـشورف  دوخ  هب  يا  هطـساو  چیه  نودـب  هدـیرخ  هک  ار  ییالاک  نامه  تسرد 
یموس درف  هب  ار  نآ  رگا  و  تسا ، قروت »  » دشورفب يرگید 

هطساو نآ  و  ابر » لیلحت   » نیا دنک ، لمع  هیلوا  هدنشورف  يو و  نایم  هطساو  ناونع  هب  وا  دهدب و 

هرهب اهنآ  زا  ناگدنهد  ابر  ناراوخ و  ابر  هک  تسا  ییاه  هویش  زا  مسق  هس  ره  نیا  .تسابر  للحم 

هورکم ار  نآ  زیزعلادبع  نب  رمع  دنا : هتشاد  رظن  فالتخا  قروت  تهارک  هرابرد  فلس  .دنیوج  یم 

هراـشا تهارک  تیاور  رد  يو  هدیـسر و  حیرـص  تیاور  ود  هراـب  نیا  رد  دـمحا  زا  .تساـبر  ردارب  قروـت ، تفگ : یم  تسناد و  یم 
هتفرگ ماجنا  یفرع  ای  یظفل و  یینابت  هلیح و  هب  هک  یتروص  رد  رگید  مسق  ود  هرابرد  اـما  .تسا  رطـضم  یعیب  نینچ  فرط  هک  هدرک 

يدیدرت اهنآ  تمرح  رد  دشاب ،

.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  تسین و 

لوسر تسا : هتفگ  هک  تسا  یعازوا  ات  وا  دوخ  دنـس  هب  هطب  نبا  هللادبعوبا  تیاور  هنیع  میرحت  زا  یکاح  تایاور  زا  رگید  یکی   - 3
.هنیع عیب  نامه  ینعی  (1) ؛» عیبلاب ابرلا  نولحتسی  نامز  سانلا  یلع  یتأی  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

: هلمج زا  .دنک  یم  تیوقت  ار  نآ  هک  دریگ  یم  رارق  لسرم  ثیدح  نیا  رانک  رد  زین  يرگید  راثآ 

ناوتن ار  ادخ  تفگ : يو  دندیسرپ و  وا  زا  هنیع  هرابرد  هک  تسا  هدش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  - 

.دنا هدرک  مارح  ار  نآ  وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا  يزیچ  نیا  تفیرف ؛

، دـیا هتـشاذگ  نایم  رد  يریرح  هک  یلاح  رد  مهرد  هب  ار  مه  رد  .دـیزیهرپب  هنیع  نیا  زا  : هک دـنک  یم  لقن  ساـبع  نبا  زا  نیریـس  نبا 
نیطم هب  فورعم  یفوک  هللادبع  نب  دمحم  ار  رثا  ود  نیا  .دیشورفن 

.تسا هدرک  تیاور  عویبلا  باتک  رد 

سابع نبا  زا  سپ  .دیرخ  وا  زا  هاجنپ  هب  ار  نامه  سپس  تخورف و  يرگید  هب  رانید  دص  هب  يریرح  هعطق  يدرم  هک  تسا  یتیاور  رد 
توافتم هلوقم  ود  هلماعم  تفگ : وا  دندیسرپ  هراب  نیا  رد 

یناسک یلبنح و  یلعیوبا  یضاق  تیاور  نیا  .تسا  نایم  رد  زین  يریرح  هعطق  هک  تسا  مهرد 
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.دنرمش یم  لالح  عیب  مان  هب  ار  ابر  هک  دیآ  یم  مدرم  رب  ینامز  - 1

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوـتن ار  ادـخ  تفگ : وا  سپ  دندیـسرپ  ریرح  نتخورف  ینعی  هنیع  عـیب  دروـم  رد  ساـبع  نـبا  زا  يرگید  لـقن  رباـنب  اـما  تـسا ، رگید 
ادـخ و هک  تسا  يزیچ  نیا  دـیوگب : یباحـص  هک  یماگنه  و  دـنا ، هدرک  مارح  ار  نآ  وا  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  يزیچ  نیا  .تفیرف 

تسا يزیچ  نیا  ای  دنا ، هدرک  مارح  لوسر 

تمرح رب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخـس  نیع  هک  دراد  ار  نآ  مکح  هتفگ  نیا  دنا ، هدرک  بجاو  وا  لوسر  ادخ و  هک 
يوار تسا و  زیاج  ثیدح  رد  انعم  هب  لقن  اریز  دنک ؛ یم  لقن  دراد  تلالد  بوجو  ای 

نخـس نینچ  تقیقح  ندش  نشور  لمأت و  زا  سپ  اهنت  نیا  ربانب  دراد و  یهاگآ  هدینـش  هچنآ  يانعم  هب  رگید  سک  ره  زا  شیب  دوخ 
نیا رد  .دراد  دوجو  یکدنا  فالتخا  هراب  نیا  رد  هتبلا  .دیوگ  یم 

.تسا یحوجرم  فیعض و  لامتحا  ندرک ، شومارف  ای  ندینش  هابتشا  لامتحا  دننامه  زین  مهوت  لامتحا  نایم 

.درک دانتسا  نآ  هب  ناوتن  ییاهنتب  هک  هچرگ  دنک ، یم  لالدتسا  دانتسا و  هتسیاش  ار  نآ  دوش  همیمض  یعازوا  لَسرم  هب  راثآ  نیا  رگا 

ار نآ  هک  يراثآ  رد  زین  یعازوا و  ثیدح  رد  هک  یلاح  رد  دـمان ، یم  عیب »  » ار نآ  درمـش  یم  لالح  ار  هنیع  هک  یـسک  تسا  نشور 
اهنت هدرمشن و  لالح  ار  حیرـص  يابر  تما  زا  یـسک  چیه  هچ ، عیب ؛ هن  تسابر  راک  نیا  هک  هدش  نایب  نینچ  دنک  یم  دییأت  یهاوگ و 

هتسناد لالح  عیب  رهاظ  مان و  اب  ار  نآ 

هدرکن مارح  نآ  ظفل  تروص و  مان و  هطساو  هب  اهنت  ار  ابر  عراش  تسا  نشور  هک  یلاح  رد  تسا ،

دوجو يوبر  ياه  هلیح  همه  رد  هک  ییانعم  تقیقح و  ناـمه  تسا ؛ هدرک  مارح  شدوصقم  اـنعم و  تقیقح و  هطـساو  هب  ار  نآ  هکلب 
دمهف و یم  زین  درگنب  ار  نانآ  تیعـضو  هک  ره  دـنناد و  یم  ار  نیا  دوخ  دـقع  فرط  ود  .تسه  حیرـص  يابر  رد  هک  ناس  نآ  دراد ،

نآ هتـسج و  هرهب  تسین  ناشدوصقم  هک  يدقع  زا  نآ  ماجنا  يارب  و  تسابر ، نامه  نانآ  یقیقح  دصق  هک  تسا  هاگآ  مه  دـنوادخ 
ار

نایز نادنمزاین  هب  هک  تسا  هدرک  مارح  ببس  نآ  هب  ار  ابر  دنوادخ  .دنا  هدیمان  يزاجم  یمان  هب 

دهد و یم  رارق  راگدنام  هدنیازف و  ییاهیهدب  یگشیمه و  يرقف  ضرعم  رد  ار  نانآ  دناسر و  یم 

نوریب نانآ  گنچ  زا  ار  نادنمزاین  ياه  هتشاد  یگدنز و  همه  راوخابر  هک  دشک  یم  اجنآ  هب  راک 

حلاصم و همه  هک  تعیرـش  هفـسلف  ندوب  لماک  ياضتقم  .تسادـیپ  یبوخب  تقیقح  نیا  هزورما  هک  نانوچ  دـیابر  یمرد  دروآ و  یم 
زا هک  نانوچ  دـناسر ، یم  نآ  هب  ار  درف  هک  تسا  ییاه  هویـش  همه  تمرح  ابر و  تمرح  هب  مکح  دـنک  یم  نیمأـت  ار  ناگدـنب  عفاـنم 

هیسن مهرد  کی  هب  دقن  مهرد  کی  هک  تسا  هدرک  عونمم  هتسناد و  مارح  فرص  عیب  رد  ار  ضبق  زا  لبق  ندش  ادج  هاگتساخ ، نیمه 
ملع و لامک  نآ  اب  عراش ، رب  ناوت  یم  هنوگچ  نیا  ربانب  .دشابن  رگید  فرط  هب  تبـسن  یتدایز  فرط  چـیه  رد  دـنچ  ره  دوش ، هلدابم 

دنادب و حابم  ار  هلیح  هک  تشاد  اور  ار  نامگ  نیا  تمکح ،
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؟ درمشب زیاج  تسابر  نآ  زا  فده  هک  يروص  یعیب  بلاق  رد  ار  نآ  فعاضم  عوقو  هدسفم و  نیا  لوصح  يارب  ندرک  گنرین 

یلمأت تسا  ینید  تابجاو  طاقسا  ای  یهلا  ياهمارح  لیلحت  هدنرادرب  رد  هک  ییاه  هلیح  رد  رگا 

نیا زا  یشان  هدسفم  تفای  دیهاوخ  و  دراد ، دوجو  عضو  نیمه  زین  اهنآ  رد  دید  دیهاوخ  دیزرو ،

رب شا  یلصا  تروص  مان و  نامه  اب  مارح  دوخ  زا  هک  تسا  يا  هدسفم  زا  رتشیب  رایسب  اه  هلیح 

اب اهمارح  مان  تروص و  نداد  رییغت  نیا  ربانب  .تسا  نادجو  تقیقح  نیا  رب  ام  هاوگ  .دزیخ  یم 

يراک نینچ  نیا ، رب  هوالع  .دراد  تسا  هدـش  مارح  نآ  هطـساو  هب  مارح  راک  هک  هچنآ  رب  نوزفا  يا  هدـسفم  قیاقح ، فادـها و  ياقب 
لغد و هلیح و  رکم و  نداد  تبسن  لوسر و  ادخ و  اب  گنرین 

یلاح رد  ار  نامه  سپـس  دنک و  یم  مارح  يا  هدسفم  هطـساو  هب  ار  يزیچ  دـنوادخ  هک  نآ  راهظا  تسا و  یهلا  نییآ  نید و  هب  قافن 
نیمه زا  .دراد  یم  لالح  دراد  هارمه  هب  رتگرزب  يا  هدسفم  هک 

هب دندرک  هچنآ  رگا  دـنزرو ؛ یم  گنرین  ادـخ  اب  دـننک  هلیح  ناکدوک  اب  هک  نانوچ  : » دـیوگ یم  یناتـسجس  بوقعیوبا  هک  تسا  ور 
«. دوب رتاراوگ  رتاور و  دنداد  یم  ماجنا  يروص ] رییغت  هلیح و  چیه  نودب  مارح و  یلصا  تروص  نامه  هب  ینعی   ] دوخ تروص  نامه 

مارح ندروخ  رد  دوهی  هلیح   : 13

زا دنکن و  قدص  نآ  رب  محـش »  » مان ات  دندرک  بوذ  ار  هیپ  نانآ  اما  .درک  مارح  نایدوهی  رب  ار  هیپ  نامه  ای  محـش »  » ندروخ دـنوادخ 
هب نآ  ربارب  رد  هک  یلوپ  زا  دـنتخورف و  ار  هتفای  لکـش  رییغت  هدـش و  بوذ  هیپ  ای  كدو »  » نیمه سپـس  .تفرگ  مان  كدو »  » سپ نآ 

هدافتسا دندروآ  یم  تسد 

هراب نیا  رد  هک  یثیداحا  زا  یخرب  کنیا  .داتسرف  تنعل  ببس  نیدب  ار  نانآ  دنوادخ  و  دندرک ؛

: تسا هدیسر 

! دشکب ار  وا  دنوادخ  تفگ : رمع  .دشورف  یم  بارش  سک  نالف  دیـسر  ربخ  رمع  هب  دیوگ : یم  هک  دینـش  سابع  نبا  زا  سوواط   - 1
نیا « - (1) اهوعاـبف اـهولمجف  موحـشلا  مهیلع  تمرح  دوهیلا  هللا  لـتاق  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  دـناد  یمن  اـیآ 

.تسا قافتا  دروم  ثیدح 

ص:215

باب عویبلا ، باتک  يراخب ، حیحـص  ك.ر : .دنتخورف  دندرک و  بوذ  ار  نآ  اما  دش ، مارح  نانآ  رب  هیپ  دـشکب ؛ ار  دوهی  دـنوادخ  - 1
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ثیدح حرش 

یماگنه هتلمتجا ،» و  هتلمجاو ، محـشلا ، تلمج  : » دوش یم  هتفگ  .دمآرد  كدو »  » تروص هب  ات  دـندرک  بوذ  ار  هیپ  ینعی  اهولَمَج :» »
.تسا هدش  بوذ  هیپ  يانعم  هب  مه  لیمج »  » .دشاب هدرک  بوذ  ار  هیپ  یصخش  هک 

ناشندروخ زا  یهن  رد  ود  ره  هک  تسا  يور  نآ  زا  درک  هیبشت  دوهی  یـشورف  هیپ  هب  ار  ناملـسم  يوس  زا  بارـش  شورف  رمع  هک  نیا 
شورف دیرخ و  هک  تسا  نآ  مزلتسم  نیا  و  دنراد ، كارتشا 

مارح تسانعم  نامه  رد  هک  زین  ار  نآ  نمث  دنک  مارح  ار  يزیچ  دنوادخ  یتقو  اریز  دشاب ؛ مارح  زین  اهنآ  نمث  زا  هدافتـسا  نینچمه  و 
.تسا نآ  زا  ندرک  هدافتسا  تقیقح  رد  هدش ، یهن  نآ  زا  هک  يزیچ  شورف  دیرخ و  هب  ندز  تسد  نیا ، ربانب  دنک و  یم 

زا .دوب  بدنج  نب  هرمس  درک  موکحم  ار  شراک  رمع  تخورف و  بارـش  هک  یـسک  نآ  هک  هدش  تباث  هجام  نبا  ملـسم و  تیاور  رد 
هب لکشم  وا  يوس  زا  يراک  نینچ  ماجنا  نتفریذپ  هک  اجنآ 

: دنا هداد  ییاهخساپ  هراب  نیا  رد  ناملاع  دسر ، یم  رظن 

نیمه زا  .تسا  مارح  زین  نآ  شورف  دیرخ و  هک  تسناد  یمن  اما  تشاد ، ربخ  بارش  تمرح  زا  هرمـس  دیوگ : یم  یلیعامـسا  فلا - 
نیا .دادن  رفیک  ار  يو  درک و  شهوکن  ار  وا  اهنت  رمع  يور 

.دور نامگ  هرمس  هرابرد  دناوت  یم  هک  تسا  يزیچ 

، دوش یم  هدیمان  بارـش  ًازاجم  هریـش  نیا  و  تخاس ، یم  بارـش  نآ  زا  هک  دوب  هتخورف  یـسک  هب  هریـش  وا  دـیوگ : یم  یباطخ  ب - 
يراذگمان ود  ره  نیا  .دوش  یم  هدیمان  نینچ  هاگ  زین  روگنا  هک  نانچ 

تمرح هک  نآ  زا  سپ  هرمـس  دور  یمن  نامگ  دـیوگ : یم  یباـطخ  .دـنوش  یم  لیدـبت  نادـب  هک  تسا  يزیچ  راـبتعا  هب  زین  يزاـجم 
هجو ناوت  یم  یتخـسب  ریـسفت  نیا  ربانب  هتبلا  .دـشاب  هتخورف  ار  بارـش  نیع  دنتـشاد  ربخ  نآ  زا  همه  دوب و  هدـش  ریگاـج  همه  بارش 

هدروآ رمع  هک  یهیبشت  رد  یتهابش 

.تفای تسا 

رب ار  نآ  تفرگ و  بارش  باتک  لها  زا  هیزج ، ياج  هب  دوب و  هرصب  رد  باطخ  نب  رمع  رازگراک  هرمـس  دیوگ : یم  يزوج  نبا  ج - 
یماو باتک  لها  دوخ  هب  ار  بارش  شورف  يو  دوب  هتسیاش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تخورف  تسا ، زیاج  يراک  نینچ  هک  داقتعا  نیا 

رد هک  دوب  هریرب  ناتـساد  دننامه  وا  تیاکحو  دوب  هدزن  تسد  یمارح  هب  تروص  نیا  رد  يو  هچ ، دتفین ؛ عونمم  راک  رد  ات  تشاذگ 
وه : » دومرف دوب  هدرک  هیدـه  ترـضح  نآ  هب  وا  دـندوب و  هداد  هریرب  هب  نارگید  هک  یتشوگ  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ ،
نیا رب  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  هتبلا  تسا .) هیده  دهد  یم  ام  هب  هک  وا  تسا و  هقدـص  دـنا  هداد  هک  وا  هب  « ) هیدـهانل هقدـص و  اهیلع 

: دنز یم  هیشاح  نینچ  خساپ 
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تیمکاح ریز  قطانم  زا  يا  هقطنم  یلاو  رمع  بناج  زا  هرمس  هک  ما  هدیدن  خیرات  زا  ییاج  چیه  رد 

دایز نارود  رد  ینعی  رمع ، زا  سپ  ینامز  اهنت  هرمـس  .تسین  نانآ  زا  هرمـس  دنا و  صخـشم  مه  هرـصب  رد  رمع  نارازگراک  .دشاب  وا 
یلاو ود ، نیا  يوس  زا  دایز  نب  هللادیبع  شرسپ  هیبا و  نب 

(1) .تسا هدوب  هرصب 

اولکا اهوعابف و  موحـشلا  مهیلع  تمرح  دوهیلا  هللا  نعل  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  - 2
.دنا هدرک  تیاور  دووادوبا  دمحا و  ار  ثیدح  نیا  (2) «. هنمث مهیلع  مّرح  ئش  لکأ  ٍموق  یلع  مّرحاذا  هللا  ّنا  اهنامثا و 

ثیدح حرش 

نیمه رب  رگید  ناوارف  تاـیاور  هک  ناـنوچ  دـنتخورف ، ار  نآ  دـندرک  بوذ  ار  هـیپ  هـک  نآ  زا  سپ  ینعی  اـهوعابف » : » دوـمرف هـک  نـیا 
.دراد تلالد  بلاطم 

لباقم رد  هک  تسا  ینمث  دوصقم  هنمث ؛» مهیلع  مّرح  یش ء  لکا  موق  یلع  مّرح  اذا  هللا  ّنا  »

دشاب و هتشاد  مه  لالح  تعفنم  زیچ  نآ  رگا  اما  .دوش  یم  هداد  تسا  مارح  یتعفنم  هک  ندروخ ،

هک غالا  زا  هدافتسا  هلأسم  دننامه  تسین ، تمرح  لومشم  نمث  نیا  دریگ  رارق  نآ  لباقم  رد  نمث 

مارح نآ  مارح  تشوگ  زا  هدافتـسا  يارب  شـشورف  دیرخ و  اما  تسا ، زیاج  حابم و  يراک  هک  ندـش  راوس  يارب  نآ  شورف  دـیرخ و 
(3) .تسا

َهّللا و نا  : » دیامرف یم  رهش  نیا  رد  هکم  حتف  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دینـش  هک  تسا  هدیـسر  هللادبع  نبرباج  زا   - 3
اهب نهدـت  ُنفـسلا و  اهب  یلُطت  اـهناف  هتیملا  َموحـش  َتیأرا  هللا ، لوسر  اـی  لـیقف : مانـصالا  ریزنخلا و  ِهتیملا و  ِرمخلا و  َعیب  مَّرح  هلوسر 
اّمل هللا  ّنا  دوهیلا  هللا  لتاق  : » دومرف نآ  زا  سپ  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  يوار  «. (4) مارح وه  ال ، لاق : ُسانلا ؟ اهب  حبـصتسی  و  ُدولجلا ،

مهیلع مرح 
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ص 282. ج4 ، يرابلا ، حتف  رجح ، نبا  .ك.ر : - 1
رب يزیچ  ندروخ  نوچ  دـنوادخ  .دـندروخ  شیاهب  دـنتخورف و  ار  نآ  اما  دـش ، مارح  ناـنآ  رب  هیپ  دـنک ؛ تنعل  ار  دوهی  دـنوادخ  - 2

ص 117. ص 247 و ج 2 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  .ك.ر : .دنک  مارح  اهنآ  رب  زین  ار  نآ  نمث  ندروخ  دنک  مارح  یمدرم 
زا یخرب  هک  هچرگ  دـناد ، یم  مارح  ار  یلها  رخ  تشوـگ  ندروـخ  تیرثـکا ، هاگدـید  زا  هک  تسا  هماـع  هقف  ياـنبم  رب  نیا  هتبلا  - 3

.م ص 2 -. ج2 ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  نمحرلادبع ، يریزج ، .ك.ر : .دنا  هدش  تهارک  هب  لئاق  هیکلام 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 312 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_217_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_217_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_217_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_217_4
http://www.ghaemiyeh.com


هلیسو هب  هک  ار  هتیم  هیپ  دینیب  یم  ادخ ، لوسر  يا  دندیسرپ : .درک  مارح  ار  تب  كوخ و  هتیم و  بارـش و  شورف  وا  لوسر  ادخ و  - 4
هدافتـسا نینچ  ناوت  یم  ایآ   ] دـنریگ یم  هرهب  نآ  زا  ییانـشور  يارب  دـنلام و  یم  نغور  ار  تسوپ  دـننک ، یم  دودـنا  ار  اـهیتشک  نآ 

باب 112. عویبلا ، باتک  يراخب ، حیحص  ك.ر :  .تسا  مارح  نآ  هن ، دومرف : درک ؟ ]
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.تسا قافتا  دروم  ثیدح  « - (1) هنمث اولکأف  هوعاب  مث  هولمج  اهموحش 

ثیدح حرش 

رب دـنا و  هدرک  ریـسفت  نینچ  ار  ثیدـح  یعفاش  ناملاع  زا  یخرب  .تسا  مارح  شورف  دـیرخ و  هک  تسانعم  نادـب  مارح » وه   » ترابع
هیپ شورفو  دیرخ  دشاب  یم  مارح  هچنآ  ریسفت  نیا  ساسا 

هدافتـسا هک  اجنآ  زا  اما  .دوش  هدرب  تسا  هدـمآ  يوار  ل�وس  رد  هچنآ  لیبق  زا  مه  رگید  ییاـه  هدافتـسا  اـهنآ  زا  دـنچ  ره  تسا ، هتیم 
نآ ریـسفت  نیا  د�وم  .تسین  زیاج  یفده  نینچ  هب  شـشورف  دیرخ و  تسا  نآ  ندروخ  هتیم ] زا  هدـش  ادـج  هیپ  هیپ =[  رتمهم  یلـصا و 

تیاور .دشاب  قبطنم  شسرپ  اب  تسیاب  یم  خساپ  هدعاق ، ربانب  و  عافتنا ، هن  تسا  شورف  دیرخ و  هدش ، شسرپ  نآ  زا  هچنآ  هک  تسا 

نهُدـت اـهناف  هتیملا  موحـش  عـیب  یف  يرتاـمف  : » تفگ يدرم  دـیوگ : یم  هک  اـجنآ  تـسا ، هدروآ  تحارـصب  ار  نومـضم  نـیا  دـمحا 
زیاج هتیم  زا  هدش  ادج  هیپ  زا  رگید  ياه  هدافتـسا  تسا ، عیب  هب  رظان  میرحت  هک  میریذپب  رگا  و  اهب ،» حبـصتُسی  دولجلا و  نفـسلااهب و 

.تسا یعفاش  بهذم  هاگدید  نیا  .دوش  ءانثتسا  زاوج  نیا  زا  لیلد  هب  هچنآ  رگم  دوب ، دهاوخ 

هتیم هیپ  زا  ندرب  عافتنا  هب  مارح » وه   » ترابع رد  وه »  » ریمض هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا 

؛ دوب دهاوخ  هارمه  يرتشیب  دیکأت  اب  عیب  عنم  تروص  نیا  رد  .دراد  هراشا  نادب  ...و » نفـسلا  اهب  یلطت  اهناف   » يوار هتفگ  هک  ددرگرب 
عافتنا زا  یهن  هک  دانتسا  نیدب  دنا ، هدیزگرب  ار  رظن  نیمه  ناملاع  زا  يرایسب  .تسا  هدرمشن  زیاج  ار  یعافتنا  هنوگ  چیه  ثیدح  اریز 

هتبلا .دوش  جراخ  مومع  نیا  زا  یلیلد  هب  هچنآ  رگم  دریگ ، یم  رب  رد  ار  یعافتنا  هنوگره  دراد و  مومع  هتیم  زا  ندرب 

.تسا هاگآ  ماکحا  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ 

هلیح تمرح  رب  ثیداحا  هتسد  نیا  یهاوگ 

مارح نانآ  رب  ار  هچنآ  هک  ببـس  نیدـب  ار  نانآ  زین  دـنوادخ  هک  داد  ربخ  داتـسرف و  تنعل  ار  دوهی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دنوادخ هک  ماگنه  نآ  تسا ؛ هدرک  تنعل  دنتخاس  لالح  هلیح  کمک  هب  دوب  هدرک 

ص:218

 : .ك.ر .دندروخ  ار  شیاهب  دنتخورف و  دندرک و  بوذ  ار  نآ  درک  مارح  نانآ  رب  ار  هیپ  دنوادخ  نوچ  .دـشکب  ار  دوهی  دـنوادخ  - 1
باب 64. عویبلا ، باتک  دووادوبا ، ننس 
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نآ لیلد  نیمه  هب  .دنا  هدرک  نینچ  دوشن  هتفگ  رهاظب  هک  دننک  هدافتسا  هیپ  زا  يا  هنوگ  هب  هلیح  اب  دنتساوخ  درک  مارح  نانآ  رب  ار  هیپ 
نیا اب  هدمآ ، رد  كدو »  » تروص هب  هدش و  بوذ  هک  یهیپ  زا  هن  دـنربب  هرهب  نآ  تمیق  زا  دورب و  نآ  زا  هیپ  مسا  ات  دـندرک  بوذ  ار 

نآ اب  .دننیزگ  يرود  تسا  مارح  هچنآ  زا  لماک  روط  هب  دوخ -  معز  هب  دـنربن و -  يا  هرهب  تسا  مارح  شلـصا  هچنآ  زا  هک  فدـه 
هچنآ هب  رظن  اب  لوسر  ادخ و  .دنتفاتنرب  رس  میرحت  مکح  زا  ًارهاظ  هلیح  نیا  کمک  هب  نایدوهی  هک 

اب شعیام  دـماج و  دـشاب  تمرح  شمکح  هچنآ  اریز  داتـسرف ؛ تنعل  مارح » نتخاس  لـالح   » نیا رب  ار  ناـنآ  تسا  هدوب  ناـشدوصقم 
یتـقو نیا  رباـنب  .دریگ  یم  دوخ  هب  ار  نآ  مکح  تسا و  نآ  نیزگیاـج  زیچ  ره  لدـب  نخـس ، رگید  هب  .دـنک  یمن  یتواـفت  رگیدـمه 

لکش هب  اهنت  تمرح  رگا  .تسا  هدرک  مارح  تسا  تعفنم  نآ  ربارب  رد  هک  مه  ار  ییاهب  درک  مارح  ار  يزیچ  زا  ندرب  هرهب  دنوادخ 

نعل و قاقحتـسا  نایدوهی  هاگ  چـیه  فدـه ، هب  هن  تشاد و  صاصتخا  نآ  ماـن  رهاـظ  هب  رگا  و  تقیقح ، هب  هن  تفرگ و  یم  قلعت  هیپ 
: دیوگ یم  یباطخ  يور  نیمه  زا  .دنتفای  یمن  نیرفن 

دنک یم  تلالد  نیا  رب  ثیدح  نینچمه  .دشاب  مارح  کی  هب  ندیـسر  نآ  زا  فدـه  هک  تسا  يا  هلیح  ره  نالطب  رگنایب  ثیدـح  نیا 
(1) .دنک یمن  رییغت  نآ  مان  تروص و  رییغت  اب  مارح  مکح  هک 

: دیوگ یم  زین  رجح  نبا 

هدافتسا اهنآ  زا  مارح  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  ییاه  هلیسو  اه و  هلیح  لاطبا  رگنایب  ثیدح  نیا 

(2) .دوش یم 

هدش و بوذ  هیپ  زا  هدافتـسا  هک  دیآ  یم  مزال  دنریگ  یم  كالم  ار  قیاقح  دـصاقم و  هن  رهاظ و  تروص و  اهنت  هک  یناسک  رظن  ربانب 
هب زین  ار  نآ  ياـهب  هیپ  دوخ  میرحت  رب  نوزفا  دـنوادخ  دـنیوگب  هک  نیا  رگم  دـشابن  مارح  ناـیدوهی  يارب  هدـش  هتخورف  هیپ  ياـهب  اـی 

.تسا هدرک  مارح  لقتسم  تروص 

داتـسرف و تنعل  دوب  هدش  مارح  نانآ  رب  هچنآ  ياهب  ندرمـش  لالح  رب  ار  نایدوهی  وا  لوسر  دـنوادخ و  هک  اجنآ  زا  مییوگ  یم  ام  اما 
میرحت نبع  میرحت  هک  نیا  نآ  تسا و  دوـصقم  هب  رظن  كـالم ، هک  دوـش  یم  هتـسناد  درکن ، حیرـصت  نیع  تـمرح  رب  زین  هناگادـج 

رگید ییوس  زا  و  تسه ، زین  عافتنا 

ِنیع نآ  رد  ییالقع  دوصقم  یلام و  تیـصوصخ  تابثا  نیع و  زا  عافتنا  ندرمـش  لـالح  ياـنعم  هب  نیع  نآ  لدـب  زا  ندرک  هدافتـسا 
.دراد تافانم  نیع  میرحت  لصا  اب  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسا ، مارح 

مکح دنیوج و  یم  لسوت  نایدوهی  ياه  هلیح  دننامه  ییاه  هطلاغم  هب  دنناد  یم  زیاج  ار  اهنآ  دـننامه  يوبر و  ياه  هلیح  هک  یناسک 
دوصقم و هب  هک  نآ  یب  دنناد ، یم  رهاوظ  ظافلا و  رب  ّقلعم  ار 

ص:219

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 315 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_219_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_219_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص 123. ج3 ، ننسلا ، ملاعم  یباطخ ، - 1

ج4،ص 282. يرابلا ، حتف  رجح ، نبا  - 2
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اه هلیح  همه  هچ ، دـندز ؛ نماد  نایدوهی  هک  دـننز  یم  نماد  يراک  نامه  هب  تسرد  هورگ  نیا  هک  تسا  نینچ  .دـننک  یهجوت  نطاـب 
هب ندرکن  هجوت  رهاوظ و  ندرک  رابتعا  هطلاغم و  دنچ  زج  يزیچ 

یلاح رد  نیا  .دنتفای  یهلا  نعل  قاقحتـسا  ببـس  نادب  دندرک و  نایدوهی  هک  تسا  يراک  نامه  سنج  زا  تسین و  دـصاقم  قیاقح و 
تقیقح هب  دوخ  دـنوادخ  يور  ره  هب  .دـسرن  ام  هب  دیـسر  نانآ  هب  هچنآ  ات  میا  هدـش  یهن  نایدوهی  اب  ندـش  نوگمه  زا  اـم  هک  تسا 

.تسا هاگآ  روما 

نآ مان  رییغت  اب  رمخ  ندرمش  لالح   : 14

: هلمج نآ  زا  هدمآ و  یناوارف  ثیداحا  هراب  نیا  رد 

متاح زا  حلاص ، نب  هیواعم  زا  یسیع  نب  نعم  درک ، ثیدح  لقن  نامیارب  دیعـس  نب  هللادبع  تسا : هدروآ  دوخ  ننـس  رد  هجام  نبا  - 1
منغ نب  نمحرلادبع  زا  میرم ، یبا  نب  کلام  زا  ثیرح ، نب 

َرمخلا یتما  نم  ٌسان  نَّبرـشَِیل  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  درک  ثیدـح  لقن  نامیارب  يرعـشا  کلاموبا  زا  يرعـشا 
.(1)« َریزانَخلا َهَدرقلا َو  مهنم  ُلَعْجی  َو  َضرالا ، ُمهب  ُهّللا  ُفِسخَی  تایِّنَغُملا ، فِزاعَملاب و  مهِس�وُر  یلع  فَزُعی  اهِمساِْریَِغب  اهنوُّمُسی 

نبا .تسا  هدـماین  ...مهـس�ور » یلع  فزعی   » تراـبع ود  نیا  تیاور  رد  یلو  دـنا ، هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  زین  دووادوبا  دـمحا و 
يرابلا حتف  رد  زین  دووادوبا  ثیدح  هرابرد  .تسا  نسح  زین  دنس  هیقب  حیحـص و  حلاص  نب  هیواعم  ات  هجام  نبادنـس  دیوگ : یم  هیمیت 

.دراد یناوارف  دهاوش  هتسناد و  حیحص  ار  ثیدح  نیا  نابح  نبا  دیوگ : یم 

فزع یبعل  وهل و  ره  رب  اـنغ و  دوخ  رب  زین  هاـگ  .هلغـشم  نزو  رب  هفزعم  عمج  تسا ، وهل  تـالآ  فزاـعم »  » زا دوصقم  ثیدـح  نیا  رد 
.دوش یم  قالطا 

ثیدـح لقن  نامیارب  سودـقلادبع  نب  مالـسلادبع  درک ، ثیدـح  لقن  نامیارب  یقـشمد  دـیلو  نب  سابع  تسا : هدروآ  هجام  نبا   - 2
یلهاب هماماوبا  زا  نادعم ، نب  دلاخ  زا  دیزی ، نب  روث  درک ،

یتما نِم  ٌهفئاط  اهیف  َبِرـشت  یّتح  ُمایالا  یلایلَّلا و  ُبَهْذَت  ال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  درک  ثیدـح  لقن  نامیارب 
.(2)« اهِمْسا ِریغب  اهَنوّمُسی  َرمخلا 

ص:220

ناناوخ هزاوآ  ناشرس  يالاب  رب  دنمان و  یم  رگید  یمان  هب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دیشون ، دنهاوخ  بارش  نم  تما  زا  یناسک  دیکاتب  - 1
.دهد یم  رارق  كوخ  نومیم و  نانآ  زا  درب و  یم  ورف  نیمز  هب  ار  نانآ  دنوادخ  .دوش  یم  هتخاون  گنچ  دنناوخ و  یم 

.دنمان یم  رگید  یمان  هب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دنشونب ، بارش  نم  تما  زا  یهورگ  هک  نیا  ات  تفر  دنهاوخن  اهزور  اهبش و  - 2
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هتفگ یناکوش  .تسا  هدـیزگ  توکـس  نآ  هرابرد  يراـبلا  حـتف  رد  رجح  نبا  تسا ، لـصتم  ثیدـح  نیا  دنـس  دـیوگ : یم  هیمیت  نبا 
یقشمد دیلو  نب  سابع  قیرط  زا  هجام  نبا  ار  هماماوبا  ثیدح  تسا :

لاجر هیقب  .تسا  فیعض  دوخ  وا  یلو  هدش ، فیعضت  سودقلادبع  نب  مالسلادبع  هیحان  زا  هک  هچرگ  تسا ، قودص  وا  هدرک و  لقن 
.دنتسه هقث  ینایوار  دنس  نیا 

زیریحم نبا  زا  وا  و  مدینش ، صفح  نب  رکبوبا  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هبعش  زا  حیحص  يدنـس  هب  دوخ  ننـس  رد  یئاسن   - 3
اهنوّمـُسی رْمخلا  یتـما  نِم  ٌساـن  ُبِرـشی   » هک دـنک  یم  تیاور  ناـشیا  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  يدرم  هـک  دـینش 

(1) «. اهِمساریَِغب

زا رترومان  گرزب و  يرورس  اوشیپ و  مه  زیریحم  نبا  .تسا  نیحیحص  لاجر  زا  هقث و  ییوار  صفح  نب  رکبوبا  دیوگ : یم  هیمیت  نبا 
: دیوگ یم  مه  یناکوش  .دشاب  وا  شیاتس  هب  زاین  هک  تسا  نآ 

.تسا حیحص  یئاسن  دزن  زیریحم  نبا  ثیدح  دنس 

، درک ثیدح  نامیارب  هللادبع  درک ، ثیدح  ار  ام  يرسلا  یبا  نب  نیسح  تسا : هدروآ  نینچ  ار  ثیدح  نیمه  دوخ  ننس  رد  هجام  نبا 
ار ام  تماص  نب  هدابع  زا  طمـس ، نب  تباث  زا  زیریحم ، نبا  زا  صفح ، نب  رکبوبا  زا  یـسبع ، ییحی  نب  لالب  زا  یـسبع ، سوا  نب  دعس 

هک درک  ثیدح 

«. (2) هاّیا اهنومسی  مساب  رمخلا  یتما  نم  سان  برشی  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لحتسی نمیف  ءاجام  باب   » ناونع هب  یباب  اهیندیشون  باتک  رد  دوخ  حیحص  رد  يراخب   - 4

دلاخ نب  هقدص  تفگ : رامع  نب  ماشه  هک  دروآ  یم  نآ  رد  دیاشگ و  یم  همسا » ریغب  هیمسی  رمخلا و 

ثیدح نمحرلادبع  يارب  یبالک  سیق  نب  هیطع  و  درک ، ثیدح  هقدص  يارب  رباج  نب  دیزی  نب  نمحرلادبع  و  درک ، ثیدـح  ام  يارب 
و درک -  ثیدح  لقن  میارب  يرعـشا  کلاموبا  ای  رماعوبا  تفگ : درک و  ثیدح  لقن  هیطع  يارب  يرعـشا  منغ  نب  نمحرلادبع  و  درک ،

زگره وا  دنگوس  دنوادخ  هب 

نولحتسی ماوقا  یتما  نم  ّنن  وکیل  : » دیامرف یم  هک  هدینش  ربمایپ  زا  هک  تسا -  هتفگن  غورد  میارب 

ًادـغانیلا عجرا  نولوقیف : هجاحل  میتأـی  مهل  هحراـسب  مهیلع  حوری  ٍمَلَع  بنج  یلإ  ٌماوقا  ّنلزنیل  و  فزاـعملا ، رمَخلا و  َریرحلا و  َرِحلا و 
هب نآ و  هب  تبـسن  مزج  اب  ار  ثیدـح  نیا  يراخب   - (3)« همایقلا موی  یلا  ریزاـنخ  هدرق و  نیرخآ  خـسمی  و  ملعلا ، عضی  ُهّللا و  ُمُهتیُبیف 

رد هدرک و  تیاور  ّقلعم  تروص 
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.دنمان یم  رگید  یمان  هب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دنشون ، یم  بارش  نم  تما  زا  یهورگ  - 1
.دنناوخ یم  دنا  هداهن  دوخ  هک  یمان  هب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دنشون ، یم  بارش  نم  تما  زا  یناسک  - 2

رد نم  تما  زا  یناسک  دنرمـش و  یم  لالح  ار  زاـس  بارـش و  ریرح و  نز و  هک  دوب  دـنهاوخ  یناـسک  نم  تما  ناـیم  رد  دـیکاتب  - 3
دنیوگ یم  ار  وا  .ددرگ  یم  زاب  نانآ  دزن  زاین  راک و  یپ  رد  ناـپوچ  ناـهاگماش  يزور ]  نوچ   ] دـننیزگ و یم  نکـسم  یهوک  راـنک 

یم خسم  ار  نانآ  زا  ینارگید  دروآ و  یم  دورف  نانآ  يور  رب  ار  هوک  هاگنآ  درب و  یم  باوخ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  .درگرب  ام  دزن  ادرف 
ثیدح 1. رمخلا ، لحتسی  نمیف  ءاجام  باب  هبرشالا ، باتک  يراخب ، حیحص  ك.ر : .دنیرفآ  یم  كوخ  نومیم و  نانآ  زا  دنک و 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدرواین  نیا  زج  یثیدح  باب  نیا 

.تسا هدرک  دراو  لاکشا  ود  ثیدح  نیا  رب  مزح  نبا 

رامع نب  ماشه   » هک هدروآ  بیترت  نیا  اب  ار  ثیدـح  يراخب  هک  تهج  نیا  زا  تسا ، عطقنم  ماشه  وا  خیـش  يراخب و  ناـیم  دنـس   - 1
نیا .تسا  هدرب  شیپ  ماشه  دنس  هب  ار  تیاور  هاگنآ  و  تفگ - »

.دشاب هدینش  ماشه  زا  ار  تیاور  نیا  دوخ  يراخب  هک  درادن  تحارص 

مومع ای  زاس و   ) فزاعم میرحت  رب  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  ّدر  ماقمرد  ار  لاکشا  نیا  مزح  نبا 

.تسا هدروآ  یقیسوم ) تالآ 

یباحص نآ  رد  ثیدح  نیا  نایوار  هک  تسا  نآ  هاوگ  دوخ  نیا  تسا و  هدش  دیدرت  کلاموبا ] رماعوبا و  نایم   ] یباحـص مان  رد   - 2
.دنا هدیزرون  یفاک  تقد 

هلـسلس دروایب  مزج  اب  قیلعت و  تروص  هب  يراخب  هک  ار  یثیدـح  تسا  هدـش  تباث  ثیدـح  لاجر  نایوار و  دزن  لوا : لاکـشا  خـساپ 
زا ار  ثیدح  يراخب  هک  نیا  اما  .دشابن  يراخب  خویش  زا  وا  دنچ  ره  تسا ، حیحـص  هدش  قلعم  وا  رب  دنـس  هک  یـسک  ات  وا  زا  شدنس 

هطساو اب  دوخ  خیش 

دنک یم  نیقی  مزج و  یثیدح  هب  اهنت  يراخب  اریز  درادن ؛ يرثا  چیه  هطساو ، نودب  ای  دشاب  هدینش 

ثیدح رد  هک  نانوچ  دشاب ، هدروآ  نآ  هب  لالدتـسا  ماقم  رد  ار  ثیدح  يو  هک  یماگنه  هژیوب  دشاب ، هتـشاد  شریذپ  یگتـسیاش  هک 
ثیدح هک  ییوار  ات  دشاب و  هدش  لقن  زین  يرگید  تیاور  هب  يراخب  قلعم  ثیدـح  رگا  نایم ، نیا  رد  .تسا  هنوگ  نیمه  ثحب  دروم 

نایوار هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .درب  یم  نایم  زا  ار  لاکشا  دروآ و  یم  نانیمطا  رتشیب  دشاب  دنسم  حیحص و  هدش  قیلعت  وا  رب 

لوصوم قیرط  هب  رامع  نب  ماشه  ثیدح  میعنوبا  جرختسم  و  یلیعامسا ،  (1) جرختسم رد  .دنا  هتفگ 

ص:222

عبانم زا  یکی  هب  فلؤم  اهباتک  هنوگ  نیا  رد  .دنمان  یم  جرختسم »  » ار اهنآ  هک  تسه  ییاهباتک  تنس  لها  یثیدح  بتک  نایم  رد  - 1
دنک یم  لقن  باتک  نآ  بحاص  دنس  زا  ریغ  دوخ ، صاخ  يدنس  هب  ار  اهنآ  رد  دوجوم  ثیداحا  هتخادرپ ، هتس  حاحـص  ربتعم  یثیدح 

، يراخب حیحص  رب  لیعامسا  رکبوبا  جرختسم  تسا  لیبق  نیا  زا  .دبای  یم  یقالت  وا  دنـس  اب  رتالاب  يوار  ای  باتک  بحاص  خیـش  رد  و 
.دووادوبا ننس  رب  نمیا  نب  کلملادبع  جرختسم  و  يذمرت ، ننس  رب  یسوط  یلعوبا  جرختـسم  ملـسم ، حیحـص  رب  هناوعوبا  جرختـسم 

.م ص 308 - . هحلطصم ، ثیدحلا و  مولع  .ك.ر : 
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.تسا هدرک  لـقن  ماـشه  اـت  يراـخب  قـیرط  ریغ  زا  ار  ثیدـح  نیا  دوـخ  تیاور  رد  زین  يوره  رذوـبا  .تسا  هدـش  تیاور  يراـخب  زا 
حتف رد  زین  رجح  نبا  دنا و  هدروآ  ار  ثیدح  نیا  دوخ  حیحص  رد  نابح  نبا  و  نییماشلا ، دنسم  ریبکلا و  مجعملا  رد  یناربط  نینچمه 

.تسا هداد  حیضوت  طسب و  ار  نآ  يرابلا 

زا میرم ، یبا  نب  کلام  قیرط  زا  ار  ثیدح  نیا  دوخ  خیرات  رد  يراخب  زین  هبیـش و  یبا  نبا  دمحا ، هک  یلاح  رد  مود : لاکـشا  خساپ 
کی نآ  رد  یباحـص  مان  رد  دیدرت  دنا ، هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يرعـشا ، کلاموبا  زا  منغ ، نب  نمحرلادـبع 

کلام اریز  تسا ؛ یبالک  سیق  نب  هیطع  زا  دراد  دوجو  دنس  نیا  رد  هک  يدیدرت  دوش  یم  نشور  بیترت  نیدب  .درادن  یلاکـشا  دنس 
روهشم هباحـص  زا  یکی  کلاموبا  و  هدرکن ، يدیدرت  کلاموبا  رد  تسا  هیطع  هارمه  خیـش  کی  زا  ثیدح  لقن  رد  هک  میرم  یبا  نب 

.تسا هدروآ  مزح  نبا  داریا  ربارب  رد  رجح  نبا  هک  تسا  یخساپ  هدیکچ  نیا  .تسا 

: دیوگ یم  حالص  نب  ورمعوبا  خیش 

هب ندروآ  رد  حیحص و  هریاد  زا  جورخ  رد  تسا  عطقنم  ثیدح  تروص  شتروص  هدمآ و  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  رد  هچنآ 
ملـسم باتک  رد  دایز و  رایـسب  يراخب  باتک  رد  دنیوگ و  قیلعت  ار  ثیدح  عون  نیا  .تسین  قحلم  عطقنم  ثیدـح  هب  فیعـض ، هریاد 

.تسا كدنا  رایسب 

نخـس نآ  هداتفا  ییادـج  وا  اب  ملـسم  يراخب و  نایم  هک  یـسک  دـنک  تیاکح  نیقیب  هک  دـشاب  یظفل  هب  باتک  ود  نیا  رد  قیلعت  رگا 
زا يرهز  : » دنیوگب ملسم  ای  يراخب  هک  نآ  دننامه   ) تسا لصتم  طرـش  ربانب  دعب ، هب  وا  زا  دنـس  هدرک و  تیاور  ای  هتفگ  ار  ثیدح ] ]
دنک یم  اضتقا  باتک  ود  نیا  یگژیو  دنروایب ) ار  يرهز  حیحص  دانِسا  سپـس  و  هتفگ » نالف  زا  لقن  هب  يرهز  ای  هدرک ، تیاور  نالف 

.دشاب حیحص  ود  نآ  دزن  یثیدح  نینچ  هک 

هتسناد و ثیدح  تحص  رد  هشدخ  بجوم  ار  یعاطقنا  نینچ  هک  اجنآ  تسا ، هدرکن  زاربا  تسرد  يرظن  يرهاظ  مزح  نبا  دمحم  وبا 
ثیدح چیه  تسا  هدش  یعدم  هدناشن و  یسرک  هب  ار  وهل  یقیـسوم و  تالآ  ندوب  حابم  رب  ینبم  دوخ  دساف  ياوتف  رذگهر  نیمه  زا 
لوسر زا  يرعـشا  کلاموبا  ای  رماعوبا  ثیدح  هب  ییاعدا  نینچ  هار  ندـش  راومه  يارب  يو  .هدـماین  عوضوم  نیا  میرحت  رد  یحیحص 
یعدـم هداد و  خـساپ  فزاعملا » رمخلا و  ریرحلا و  رحلا و  نولحتـسی  ماوقا  یتما  یف  ننوکیل   : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

: تسا هتفگ  نآ  لقن  زا  سپ  يراخب  اریز  تسین ؛ حیحـص  یثیدح  هدروآ -  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  يراخب  هچرگ  ثیدح -  نیا  هدـش 
نیب دنس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدرب و  شیپ  ماشه  دنس  هب  ار  ثیدح  هاگنآ  و  تفگ -  رامع  نب  ماشه 
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: تسا هدرک  اطخ  تهج  دنچ  زا  دوخ  ياعدا  نیا  رد  مزح  نبا  .تسا  عطقنم  ماشه  ات  يراخب 

وا زا  هدید و  ار  ماشه  دوخ  يراخب  هچ ، درادن ؛ دوجو  یعاطقنا  دنس  نیا  رد  ًاساسا  هک  نیا  - 1

تروص یندینـش  ندـید و  هنع  يورم  يوار و  ناـیم  یتـقو  هک  میا  هدرک  تباـث  ثیدـحلا  مولع  دوخ  باـتک  رد  زین  اـم  .تسا  هدـینش 
ار هچنآ  دشابن ، زین  سیلدت  لامتحا  نآ ، رانک  رد  و  دشاب ، هتفریذپ 

رگا هک  نانچ  .تسا  هدینـش  وا  زا  ار  نآ  يو  هک  دـننک  یم  لـمح  نیا  رب  دـشاب -  هک  یظفل  ره  هب  دـنک -  یم  لـقن  يرگید  زا  يوار 
ادـخ لوسر  زا  دوخ  ار  ینخـس  نانچ  هک  دوش  یم  لمح  نیا  رب  شا  هتفگ  تفگهلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگب : یباحص 

.دراد دوجو  مکح  نیمه  زین  لاق »  » زا ریغ  رگید  ظافلا  دروم  رد  .دوش  تباث  شفالخ  هک  نآ  رگم  تسا ، هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا فورعم  نآ  لاصتا  هدش و  تیاور  لصتم  دنس  هب  يراخب  ریغ  قیرط  زا  ظفل  نیمه  اب  ثیدح  نیمه  هک  نیا   - 2

باتک ود  نیا  رد  یعاطقنا  نینچ  لثم  دشاب ، عاطقنا  کی  دنا  هتفگ  هچنآ  رگا  یتح  هک  نیا   - 3

دنس تحص  هب  هک  یعاطقنا  مکح  هدش ، هتسناد  ملسم  يراخب و  طرش  تداع و  زا  هچنآ  مکح  هب  ملسم ،] حیحص  يراخب و  حیحـص  ]
نودب دنا  هتسنادن  اور  زگره  دراد و  صاصتخا  حیحـص  ثیداحا  هب  هک  دندروآ  یباتک  رد  ار  ثیدح  هک  ارچ  درادن ؛ دنک  دراو  للخ 

نانیمطا یسررب و 

.دشاب نارگید  هیحان  زا  هک  یلاسرا  ای  عاطقنا  فالخ  رب  تسرد  دنیوگ ، نخس  نآ  زا  مزج  هب 

رد رینم  نبا  هدرک ، لقن  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا  هک  نانوچ  .میـسر  یم  رب  ار  ثیدـح  لصا  اب  باب  ناونع  تقباطم  یگنوگچ  کنیا 
: دیوگ یم  هراب  نیا 

نم  » ترابع دانتـسا  هب  يراخب  ایوگ  تسا .] هدـماین  ثیدـح  رد  هک  « ] همـسا ریغب  هیمـسیو   » رد رگم  دراد ، تقباطم  ثیدـح  اـب  ناونع 
دیعب اریز  هدیسر ؛ یتشادرب  نینچ  هب  هدمآ  ثیدح  نتم  رد  هک  یتما »

بارش ندرمش  لالح  رگا  هچ ، درمشب ؛ لالح  مان  رییغت  هیجوت و  لیوأت و  چیه  نودب  ار  بارـش  تسا  دمحم  تما  زا  هک  یـسک  تسا 
.تسا نید  تایرورض  زا  رمخ  تمرح  هک  ارچ  تسا ؛ نوریب  ناملسم  تما  زا  هدرک  نینچ  هک  نآ  دشاب ، تفلاخم  دانع و  رس  زا 

مزج رب  ینبم  يراخب  طرش  رگید  قیرط  نآ  اما  هدش ، حیرـصت  تسا  يراخب  ناونع  ياضتقم  هچنآ  هب  قیرط  نیا  ریغ  رد  نیا  رب  نوزفا 
.تسا هدیسر  یتشادرب  نینچ  هب  هدروآ  دوخ  هک  یتیاور  قیرط  زا  اهنت  يو  يور  نیمه  زا  .درادن  تقفاوم  نآ  لقن  ثیدح و  هب 

ثیدح حرش 

رحلا نولحتسی   » هک دوب  دنهاوخ  نامزلا  رخآ  رد  نم  تما  زا  یناسک  ماوقا ؛» یتما  نم  ننوکیل  »
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هتفگ نارگید  رینم و  نبا  هک  نانچ  ینعی  دنرمـش ؛ یم  لـالح  ار  وهل  تـالآ  بارـش و  ریرح و  رِح و  فزاـعملا ؛» رمخلا و  ریرحلا و  و 
ساسا نیا  رب  تسا و  جرف  يانعم  هب  يراخب  حیحـص  تایاور  رتشیب  رد  رِح »  » .دنناد یم  لالح  ار  اهنیا  دساف  ياهلیوأت  کمک  هب  دـنا ،

ار انز  هک ، نآ  ترابع  يانعم 

هک هدمآ  زخلا » « » رحلا  » ياج هب  دووادوبا  تیاور  رد  .دنرمش  یم  لالح  هیجوت  لیوأت و  کمک  هب 

هرابرد هک  ارچ  دوش ؛ یم  هتفاب  ریرح  مشپ و  زا  هک  فورعم  زخ  نآ  هن  تسا ، سیفن  مشیربا  یعون 

یم رجح  نبا  .تسا  فیحصت  زخلا »  » هملک دیوگ : یم  یبرع  نبا  .تسا  لالح  رتیوق  رظن  ربانب  و  دراد ، دوجو  رظن  فالتخا  نآ  مکح 
هب كرابم  نبا  دهزلا  باتک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ثیدح  و  تسا ، رحلا »  » نامه يراخب  تیاور  رد  روهـشم  رت و  هدـیزگ  دـیوگ :

.تسا لامتحا  نیمه  د�وم  هدمآ ، ریرحلا » ءاسنلا و  جورف  یتما  لحتست  نا  کشوی   » ظفل

رانک رد  مَلَع » بنج  یلا   » دننیزگ تنوکس  ناگدنرمش  لالح  نیا  زا  یناسک  و  ماوقا » نلزنیل  «و 

مهیتأی مهل  هحراسب  مهیلع  حوری   - » تسا مالعا  نآ  عمج  دنلب و  هوک  يانعم  هب  ملع  دنلب -  یهوک 

تسا ناپوچ  هک  هلمج  لعاف  اجنیا  رد  ددرگ -  یم  زاب  نانآ  دزن  زاین  راک و  یپ  رد  هلگ  هارمه  هب  ناپوچ  ناهاگماش ، نوچ  و  ٍهجاحل »
تسا هلگ  ینعم  هب  هک  هحراس  اریز  هدش ؛ فذح  ماقم  هنیرق  هب 

.ایب ام  دزن  هرابود  ادرف  دنیوگ  یم  ًادغ » انیلا  عجرا  نولوقیف   - » دهاوخ یم  ناپوچ  ریزگان 

تکاله هب  هنابـش  ار  نانآ  دنوادخ  هللا » مهتیبیف  : » دومرف هک  نانوچ  دنا ، هتفر  نایم  زا  همه  دنیب  یم  دیآ  یم  نانآ  دزن  هک  ناهاگحبص 
بارخ نانآ  رس  رب  ار  هوک  و  مهیلع » ملعلا  عضیو   » دناسر یم 

خسمی و   » تسا ناشرس  رب  هوک  ندش  بارخ  نیمه  هلیـسو  هب  نانآ  تکاله  هچ  ببـسم ؛ رب  تسا  ببـس  فطع  ترابع  نیا  .دنک  یم 
تیاور رد  هک  نانوچ  همایقلا ؛» موی  یلا  ریزانخ  هدرق و  نیرخآ 

هورگ نیمه  زا  ینارگید  مهنم » نیرخآ  «، » نیرخآ  » نیا زا  دوصقم  هدمآ ، یلیعامسا  دووادوبا و 

.تفریذپ تروص  نیـشیپ  ياهتما  رد  هک  نانوچ  دشاب ، یقیقح  خسم  خـسم  زا  دوصقم  هک  دراد  لامتحا  دـیوگ : یم  یبرع  نبا  .تسا 
ثیدح قایـس  هب  تسخن  يانعم  دـیوگ : یم  رجح  نبا  .دـشاب  نانآ  يوخ  ندـش  نوگرگید  زا  هیانک  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  مه 

.تسا رتاوازس  رتراگزاس و 

هلیح تمرح  رب  ثیداحا  یهاوگ 

يور هیجوت  لیوأت و  هب  دندرمـش  لالح  ار  اهمارح  نیا  هک  یناسک  هک  دراد  روهظ  ای  تحارـص  بلطم  نیا  رد  تشذـگ  هک  یثیداحا 
دوخ باذـع  رهق و  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  يور  نیمه  زا  .اـنعم  تقیقح و  هن  دنتـسناد ، رهاـظ  ماـن و  رب  قلعم  ار  عرـش  مکح  دـندروآ و 
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، دندرمش لالح  حاکن »  » مان هب  دنامب  نوصم  دیاب  هک  ار  نانز  ياهنماد  نانیا  .تسین  رود  ناراکمتس  زا  وا  باذع  رهق و  هک  تفرگ 
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لِّلحم و ادخ  لوسر  ببـس  نیمه  هب  تسا و  لیلحت  حاکن  راک  نیا  نشور  هنومن  .دوبن  انز  زج  تقیقح  رد  دندرک  هچنآ  هک  یلاح  رد 
هن تسا  یمـسم  تقیقح و  عبات  دـسافم  حـلاصم و  هک  دزیخ  یم  رب  نآ  زا  ییاهراک  نینچ  یتشز  يور  ره  هب  .درک  تنعل  ار  هل  لَّلحم 

.مسا رهاظ و 

مارح و تقیقح  انعم و  نامه  هک  دندرکن  یهجوت  نادب  دندرمـش و  لالح  نآ  زج  رگید  مان  ره  هب  ای  ذیبن  مان  هب  ار  بارـش  هورگ  نیا 
ار ریرح  .دراد  دوجو  شدننامه  ذیبن و  رد  نآ  تلع  زین 

يور میرحت ، زا  یکاح  ثیداحا  زا  دندرمش و  لالح  « (1) ِهِدابِِعل َجَرْخَا  ِیتَّلا  ِهّللا  َهَنیز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق   » هیآ مکح  هب  و  تنیز »  » مان اب  مه 
ار مارح  یقیسوم  تالآ  انغ و  نانآ  .دندرک  ّدر  دنوادخ  باتک  زا  تسردان  یتشادرب  دانتـسا  هب  ار  لوسر  تنـس  ناس  نیدب  دنتفاترب و 

یقیاقح یناعم و  نتشاذگاو  اهمان و  اب  يزاب  هلیسو  هب  رذگهر و  نیا  زا  .دنتـسناد  لالح  ناور » شیاسآ  هیام  شوخ و  يادص   » مان هب 
رد ار  یهورگ  دنوادخ  .دنتسج  هناهب  هلیح و  ادخ  ياهمارح  ندرک  لالح  يارب  تسا ، هتشاد  ررقم  اهنآ  كالم  هب  ار  میرحت  عرش  هک 

نیدب درک ، خسم  ار  رگید  یهورگ  درب و  ورف  نیمز 

.دندنادرگ يور  میرحت  هفسلف  زا  عراش و  دوصقم  زا  دندرمش و  لالح  هلیح  کمک  هب  ار  مراحم  هک  ببس 

ظفل هب  ًافرص  ار  اهنآ  دنروآ و  یم  يور  یعرش  یماکحا  هب  نازرو  هلیح  دنعون ؛ نیا  زا  اه  هلیح  رتشیب  ای  همه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
اما دریگ ، یمن  رارق  تسا  مارح  هچنآ  ِظفل  لومـش  هریاد  رد  دنا  هتفرگ  لالح  ار  هچنآ  دنوش  یم  یعدـم  دـنناد و  یم  هتـسباو  رهاظ  و 

يانعم تقیقح و  میناد  یم 

اهتروص اهمان و  لیدبت  دوب  انب  رگا  و  تسا ، مارح  يانعم  تقیقح و  نامه  دنا  هتفرگ  شلالح  هچنآ 

نوگرگید عیارش  همه  دیورگ ، یم  یهابت  هب  اهتناید  همه  دروآ  یپ  رد  ار  عرش  مکح  رییغت  لیدبت و 

.تفر یم  نایم  زا  دنبدنب  تسسگ و  یم  مه  زا  هتشر  هتشر  مالسا  دش و  یم 

لیدـبت رییغت و  بجوم  مدرم  يوس  زا  عوضوم ] دوـخ  رییغت  هن   ] اـهعوضوم ماـن  نداد  رییغت  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  ثیدـح  نیا ، رباـنب 
دصاقم یناعم و  ماکحا  طانم  كالم و  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  ماکحا 

دراد یم  زاب  فده  هب  ندیسر  زا  ار  نازرو  هلیح  هک  تسا  تقیقح  نیمه  .رهاوظ  ظافلا و  هن  تسا ،

: دیوگ یم  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  يور  نیمه  زا  .دنادرگ  یم  رب  نانآ  دوخ  هب  ار  ناشگنرین  و 

مان نداد  رییغت  هلیح  زا  تسا  هدرک  مارح  دنوادخ  هچنآ  ندرک  لالح  يارب  هک  دهد  یم  یناسک  هب  تخـس  یباذع  هدعو  ثیدح  نیا 
ریاد مکح  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  نینچمه  .دنیوج  یم  هرهب  نآ 

تسا و نآ  ندوب  روآ  یتسم  رمخ  میرحت  تلع  میناد  یم  يوس  رگید  زا  تسا و  تلع  رادم 
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؟ تسا هدرک  مارح  هدروآ ، نورب  شناگدنب  يارب  هک  ار  دنوادخ  تنیز  یسک  هچ  وگب  : 33 فارعا / - 1
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ار ماکحا  هک  یناسک  ّدر  رد  یبرع  نبا  .دـشابن  رمخ  مسا  دـنچ  ره  تسه ، مه  میرحت  مکح  دـشاب  يروآ  یتسم  نیا  اـج  ره  نیارباـنب 
نیا دیوگ : یم  دنناد ، یم  اهنآ  هب  هتسباو  ظافلا و  رب  يراج 

.اهنآ ظافلا  هب  هن  دنراد  قلعت  ءامسا  یناعم  هب  ماکحا  هک  نآ  يارب  تسا  يدنتسم  ثیدح 

نارازگراک هب  هیده   : 15

يروآدرگ رد  دوـخ  يرازگراـک  هب  ار  هّیبـتللا  نبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : هک  تسا  هدیـسر  يدـعاس  دـیمحوبا  زا 
مه نیا  و  تسامش ، لام  نیا  تفگ : دنک  باسح  تساوخو  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  نوچ  وا  .تشامگ  میلـس  ینب  تاکز 

تردام ردپ و  هناخ  رد  ارچ  ییوگ  تسار  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تسا  هدش  هداد  نم  هب  هک  تسا  يا  هیدـه 
اما : » دومرف سپس  تفگ و  شیاتـس  ساپـس و  ار  يادخ  .تخادرپ  هبطخ  داریا  هب  تساخرب و  سپـس  دیایب »؟ تدزن  هیده  ات  یتسـشنن 

لمعتسا ّیناف  دعب ،

یتح هما  هیبا و  تیب  یف  سلج  ّالهف  یل ، تیدُها  هیده  هذه  مکل و  اذـه  لوقیف : مکدـحا  یتأیف  هللا  ینّالو  امم  روما  یلع  مکنم  ًالاجر 
هللا یقل  مکنم  ًادـحا  ّنفرعألف  همایقلا  موی  هلمحی  هللا  ءاج  ّالإ  هّقح  ریغب  ًائیـش  اهنم  مکدـحا  ذـخأیال  هللاوف  ًاقداص  ناک  ْنإ  هتیدـه  هیتأـت 

نایامن ترـضح  نآ  لغب  ریز  يدیفـس  ات  درک  دنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  سپـس  . (1)« رَْعیَت ًهاشوا  راوخ  اـهل  ًهرقبوأ  ءاـغُر  هل  ًاریعب  لـمحی 
.تسا قافتا  دروم  ثیدح  نیا  تغّلب »؟ ْلَه  الأ  : » دومرف هاگنآ  .تشگ 

ثیدح حرش 

دریگب و نادناخ  نیا  زا  ار  تاکز  ات  درک  میلس  ینب  تاکز  يروآدرگ  رومأم  ار  هّیبتللا  نبا  ربمایپ 

زا هَِّیبتللا  نبا  .دناسرب  ناملسم  نادنمزاین  فرصم  هب  ترضح  نآ  دهد و  لیوحت  ترضح  نآ  هب 

هیحان زا  يو  دوب و  بتل  نادناخ  زا  شردام  هدش  هتفگ  .دشاب  یم  دزا  ریاشع  زا  هک  تسا  بتل  ینب 

.تسا هللادبع  وا  دوخ  مان  هنرگ  و  دش ، فورعم  یمان  نینچ  هب  ردام 

ارقف يارب  نادنمتورث  ياهییاراد  رد  دنوادخ  هک  یتاکز  ندروآدرگ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
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یم دـیآ و  یم  سپ  .مراـمگ  یم  تسا  هتـشامگ  اهنادـب  ارم  دـنوادخ  هک  ییاـهراک  زا  يا  هراـپ  رب  ار  امـش  زا  ینادرم  نم  يراـب ، - 1
ردام ردپ و  هناخ  رد  ارچ  دـیوگ  یم  تسار  رگا  .تسا  هدـش  ادـها  نم  هب  هک  تسا  يا  هیدـه  مه  نیا  تسامـش و  ِنآ  زا  نیا  دـیوگ :
یلاح رد  تمایق  زور  دناتـسب  ار  اهنیا  زا  يزیچ  قح  انب  امـش  زا  سک  ره  دنگوس  دنوادخ  هب  دسرب ؟ وا  هب  شا  هیدـه  ات  تسـشنن  دوخ 

رد هدرک  تاقالم  ار  يادخ  هک  مسانـش  یم  ار  امـش  زا  يدرم  دـیکاتب  .دـمآ  دـهاوخ  دـنوادخ  روضح ]  ] هب دـنک  یم  لمح  ار  نآ  هک 
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.دراد تشپ  رب  نانک  عب  عب  يدنفسوگ  ای  نانک و  تسّرخ  يواگ  ای  نانک  هرعن  يرتش  هک  یلاح 
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دندوب هدـنروآدرگ  هک  یلاوما  هراب  رد  نانآ  زا  درک و  یم  یـسرزاب  تراظن و  نانآ  راک  رب  دوخ  تشاد و  ینارازگراک  دوب  هدادرارق 
هیبتل نب  هللادبع  هب  راب  کی  يو  هلمج ، نآ  زا.تساوخ  یم  باسح 

ار یلاوما  تشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  دوخ  تیرومأم  ماجنا  زا  سپ  وا  .دروآدرگ  ار  میلـس  ینب  تاکز  داد  تیرومأم 
یعدـم زین  وا  .تساوخ  باسح  وا  زا  تشاد  رایتخا  رد  هک  یلاوما  هراب  رد  ترـضح  نآ  .دروآ  ناـشیا  روضح  هب  دوب  هدروآدرگ  هک 
بیترت نیدب  تساوخ  یم  يو  .دنا  هداد  وا  هب  ناگدنهد  تاکز  هک  تسا  ییایاده  هکلب  تسین ، تاکز  وزج  لاوما  نیا  زا  یشخب  دش 

زا شخب  نیا 

نآ تفلاخم و  نآ  اب  ًالماک  تفرن و  نخس  نیا  راب  ریز  ًالصا  ربمایپ  اما  .دراذگن  ناریقف  رایتخا  رد  دنک و  دادملق  دوخ  نآ  زا  ار  لاوما 
، تاکز يروآدرگ  بصنم  ینعی  ، هتشاد يو  هک  یبصنم  مکح  هب  اهنت  ار  اه  هیده  نیا  نانآ  تخاس  نشور  وا  يارب  درک و  موکحم  ار 

.دنا هداد  رارق  وا  رایتخا  رد 

نامه ینعی  ارقف  قوقح  ندناتس  لماک  رد  اه  هیده  نیا  نتفرگ  زا  سپ  يو  دبال  هک  نآ  رگید  هتکن 

دوخ هناخ  رد  وا  رگا  هک  یلاح  رد  دـننک ، هیدـه  وا  هب  يزیچ  ات  هدرک  يا  هلیح  نینچ  شیپ  زا  ای  هدـیزرو ، لهاست  یهاتوک و  تاکز 
ار وا  یسک  هن  دوب  هدشن  هتشامگ  یتمس  نینچ  هب  دوب و  هتسشن 

هدیسر وا  هب  قیرط  نیا  زا  هچنآ  نیا ، ربانب  .درک  یم  هیده  وا  هب  ار  يزیچ  یسک  هن  تخانش و  یم 

یم هنوگچ  وا  هدـمآ و  لصاح  وا  يارب  ارقف  قوقح  هرابرد  ندـیزرو  هحماسم  لـباقم  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  وا  صلاـخ  صاـخ و  قح 
؟ درادرب ناناملسم  یمومع  لاوما  يور  زا  دنک و  دادملق  دوخ  لام  ار  نآ  دناوت 

دومرف و داریا  یناگمه  يا  هبطخ  دـبای  جاور  نارازگراک  نایم  رد  هیدـه  ماـن  اـب  هوشر  داـبم  هک  میب  نیا  زا  مرکاربماـیپ  هک  دوب  نینچ 
نیا درادن و  دوجو  یسک  يارب  یقح  نینچ  ًاعرش  هک  تشاد  نایب 

هیدـه نینچ  دوب  هتـسشن  دوخ  ردام  ردـپ و  هناخ  رد  يو  رگا  هک  لیلد  نادـب  تسا  ناناملـسم  لاوما  نتفرگ  راـیتخا  رد  يارب  يا  هلیح 
هک دومرف  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  نینچمه  .هیده  مان  اب  یلو  تسا  هوشر »  » نآ ندناتس  نیا  ربانب  .دیسر  یمن  وا  هب  ییاه 

هارمه دوخ  اب  اراکـشآ  هتفرگ  ار  هچنآ  دیآ و  یم  دـنوادخ  دزن  راکهانگ  تمایق  يادرف  دراد و  یماجرف  هنوگچ  دـنک  نینچ  سک  ره 
ناس نیدب  دروآ و  یم 

دنوادـخ دزن  ییاـه ، هیدـه  نینچ  نتفریذـپ  ندناتـس و  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  نیا  .دوش  یم  اوسر  ًـالماک  ناـگمه  ناگدـید  ربارب  رد 
.تسا گرزب  یهانگ 

دنوادخ هاگنآ  دندید و  ار  ترضح  نآ  لغب  ریز  يدیفس  نارضاح  هک  درک  دنلب  نامـسآ  هب  نانچ  ار  دوخ  ناتـسد  مرکا  ربمایپ  سپس 
دوخ هناش  زا  ار  نارگراب  نیا  هدناسر و  ار  هلأسم  تیساسح  تمظع و  ات  تفرگ  هاوگ  تسا  هدناسر  مدرم  هب  ار  مهم  نیا  هک  نیا  رب  ار 

.دشاب هداهن 
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زاب نیا  زا  ار  نابصنم  بحاص  نارازگراک و  همه  ثیدح  تسا ، نشور  هک  نانچ  نیا ، ربانب 
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یم تیاکح  نیا  زا  نینچمه  .دنریگب  هوشر  یـسک  حلاصم  عفانم و  ندروآ  مهارف  ای  یـسک و  زا  متـس  عفد  ياول  ریز  رد  هک  دراد  یم 
.دننک یم  راک  نآ  يارب  هک  تسا  یقوقح  نامه  زا  یشخب  هکلب  تسین ، ناشقح  دنریگب  هچنآ  هک  دنک 

هلیح تمرح  رب  ثیدح  یهاوگ 

يا هیده  نینچ  سک  ره  دومرف  نایبو  درک  مارح  دشاب  هتشاد  هوشر  يانعم  هک  یتروص  رد  ار  هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رد كـالم  هک  نآرب  تسا  نشور  یلیلد  دوـخ  نیا  .دـنک  یم  اوـسر  ناـگمه  ناگدـید  ربارب  رد  تماـیق  رد  ار  وا  دـنوادخ  دریذـپب  ار 
زا تاکز  روما  ناراد  هدـهع  هب  هدـننک  یـضار  يا  هوشر  يادـها  هنومن ، يارب  رهاظ ؛ تروص و  هن  تساـهنآ  دـصق  هزیگنا و  اـهراک ،

تسا یفاحجا  رازآ و  متس و  زا  يریگولج  ای  نآ  زا  دوصقم  اما  تسا ، يزرورهم  یتسود و  دنویپ و  حماست و  شرهاظ  تیعر ، يوس 
بجاو هدنهد  هیده  رب  نآ  يادا  هک  یقوقح  ندناتس  رد  يراگنا  لهس  هب  نانآ  نتشاداو  ای  و  دور ، یم  لامتحا  نارازگراک  نآ  زا  هک 

ار هیدـه  نیا  هتخاس و  بترتم  تسا  هدـنهد  هیدـه  دوصقم  هچنآ  رب  ار  عرـش  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يور  نیمه  زا  .تسا 
نآ شریذپ  هدناوخ و  هوشر 

.تسا هدرک  دیدهت  يارس  نآ  رد  ییاوسر  هب  ار  هدنریذپ  زین  هتسناد و  مارح  ار 

زین نآ  دننامه  یهدب و  یگدوشخب  ای  شورف و  ای  دـیرخ  رد   (1) تاباحم هماج  هب  دیآ ، یم  رد  هیدـه  هماج  هب  هوشر  هاگ  هک  نانوچ 
هنوگره تسا و  یکی  اهنیا  همه  رد  راک  تقیقح  اما  دیآ ، یم  رد 

نابحاص همه  هک  دوش  یم  راوازس  ار  یتنعل  دروآ و  یم  یپ  رد  هدسفم  دریذپ  ماجنا  هک  مان  ره  اب  و 

(2) «. یشترملا یشارلا و  هللا  نعل  دومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابز  زا  ار  نآ  یئاسن -  زجب  ننس - 
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ای شورف و  ای  دیرخ  زا  یعون  هب  حالطصا  رد  .تسا  ندرک  يرادفرط  زین  نتـشاذگ و  ورف  ندیـشخب و  يانعم  هب  تغل  رد  تاباحم  - 1
مجعم رد  .دراذـگ  تمیق  عقاو  زا  رتمک  ار  دوخ  يالاک  يرگید  دوس  هب  هلماعم  ياهفرط  زا  یکی  نآ ، رد  هک  دوش  یم  قالطا  هلماـعم 

ای دـهدب ، يزیچ  دـننامه ، دـنچ  زا  یکی  هب  هک  نیا  فلا -  تسا : قداص  زین  ود  ره  هک  هدروآ  تاباحم  يارب  فیرعت  ود  ءاـهقفلا  هغل 
یهیجوت چیه  یب  هک  نیا  دننامه  دشاب ، هتشاد  یحیحص  هجو  راک  نیا  هک  نآ  یب  دهد ، فیفخت  نارگید  زا  شیب  نانآ  زا  یکی  يارب 

یعقاو نمث  زا  رتنوزفا  ییاهب  رادیرخ ، هک  بیترت  نیدب  دـننک ، هحماسم  هلماعم  رد  هک  نیا  .دـنک ب -  هبه  دوخ  نادـنزرف  زا  یکی  هب 
.م .دشورفب -  یعقاو  ياهب  زا  رتمک  هب  ار  يزیچ  هدنشورف  ای  دهدب 

.دنک تنعل  ار  ریگ  هوشر  هد و  هوشر  دنوادخ  - 2
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یعون دوش  یم  هداد  لیبق  نیا  زا  یناـسک  نایـضاق و  هب  هک  ییاـه  هیدـه  هک  دـنا  هدرک  تشادرب  نینچ  هّیبتللا  نبا  ثیدـح  زا  ناـملاع 
رگا هدنهد  هیده  هک  ارچ  تسین ؛ زیاج  اهنآ  نتفریذپ  تسا و  هوشر 

هک تسا  نشور  دشاب ، هتشادن  تداع  وا  هب  نداد  هیده  هب  تواضق ، ماقم  هب  یضاق  ندیسر  زا  شیپ 

وا کمک  زا  یلطاب  هب  ندیسر  يارب  ای  دهاوخ  یم  دهد و  یم  هیده  وا  هب  یفده  ضرغ و  یپ  رد  اهنت  ماقم  نیا  هب  وا  ندیـسر  زا  سپ 
تسا نآ  يو  فده  نیرتمک  . (1) درادب رود  دوخ  زا  ار  وا  فاحجا  متـس و  ای  و  دـسرب ، دوخ  قح  هب  وا  هطـساو  هب  ای  دوش ، رادوخرب 

یگریچ دوخ  عازن  ياهفرط  رب  هاگیاج  نیا  زا  نتـسج  هرهب  اب  دناوتب  یگداسب  دشاب و  ماقمالاو  دنموربآ و  یـضاق  دزن  دهاوخ  یم  هک 
هب همه  فادها  نیا  .دننک  هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  قوقح  نارگید  هک  دوش  نآ  عنام  هتفای  هک  یتهبا  تمـشح و  زا  نتفرگ  هرهب  اب  ای  دبای 

یتسود هک  نآ  یتسود  رب  اـهلد  هک  ارچ  تسا ؛ یگدرب  ببـس  ناـسحا  نیا ، رب  نوزفا  .دـیماجنا  یم  هوشر  هک  دـماجنا  یم  اـج  ناـمه 
رد دنک و  ادیپ  هدنهد  هیده  هب  یبلق  لیامت  یعون  هدناتـس  هیدـه  هک  ییـضاق  ای  مکاح  دوش  یم  ببـس  دوخ  نیا  .تسا  هتـشرس  دزرو 

، هوشر .تسا  قح  رب  هک  نامگ  نیا  رب  درادب ، مدقم  نارگید  رب  ار  وا  هاگآدوخان ، يرواد ، ماگنه 

.دراد ار  مکح  نیمه  هجیتن  رد  رثا و  نیمه  زین  هیده  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنک و  یمن  نیا  زا  شیب  يراک 

هک دومرف  هراشا  هیبتللا  نبا  هب  دوخ  نخس  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزیچ  نامه  هیده  هوشر و  نایم  زرم  اهنت 
تیارب ات  یتسشنن  تردام  ردپ و  هناخ  رد  ارچ  ییوگ  یم  تسار  رگا  »

زا شیپ  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  دـننامه  دوـش  یم  هداد  هیدـه  بصنم  هب  ندیـسر  زا  سپ  هچنآ  رگا  نخـس ، رگید  هـب  دـنروایب .» هیدـه 
.دنشاب هداهن  نآ  رب  یمان  ره  تسا ، هوشر  هنرگ  تسا و  هیده  تسا  هدش  یم  هیده  وا  هب  نادب  ندیسر 

هتشاد راهظا  ثیدح  نیا  حرـش  رد  هک  ار  ننـسلا  ملاعم  رد  یباطخ  نانخـس  نتم  هیبتللا  نبا  ثیدح  شزرا  لیلد  هب  اجنیا  رد  تسین  دب 
: دیوگ یم  وا  .میروایب  تسا 
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هک دـنک  یم  لقن  کلاسم  دـصاقملا و  عماـج  زا  هاـگنآ  دروآ و  یم  اـهمارح  رامـش  رد  ار  هوشر  بساـکم  رد  هر  يراـصنا  خیـش  - 1
ار هوشر  هک  دـنچ  یتاـیاور  زا  سپ  خیـش  .دـنک  یم  تلـالد  تمرح  نیا  رب  تنـس  باـتک و  تسا و  نآ  میرحت  رب  ناناملـسم  عاـمجا 

صوصخ يارب  هک  يزیچ  هب  هوشر  : » دیوگ یم  نینچ  دوخ  فیرعت ، دنچ  لقن  زا  سپ  دزادرپ و  یم  هوشر  ریسفت  هب  هدیهوکن  یتخسب 
وا دوس  هب  ندرک  مکح  ینعی  دوخ  ضرغ  لوصح  يارب  صخـش  هک  ار  هچنآ  همه  هکلب  درادـن ، صاصتخا  دوش  هداد  مکاح  هب  لطاب 

حابـصم و ترابع  رهاظ  زین  نیمه  .لـطاب  هاوخ  دـشاب و  قح  هدـنهد ، هوشر  يارب  ندرک  مکح  نیا  هاوخ  دریگ ، یم  رب  رد  تسا  هداد 
.م ص 30 -  بساکملا ، باتک  يراصنا ، خیش  ك.ر : تسا .» هیاهن 
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هکلب درادن ، ار  حابم  ياه  هیده  رگید  مکح  تسا و  مارح  دش  یم  هداد  نارازگراک  هب  هک  ییاه  هیده  هک  دنک  یم  نایب  ثیدح  نیا 
تسا بجاو  وا  رب  ار  هچنآ  زا  یـشخب  ای  دهد و  فیفخت  وا  هب  دنک ، يرادبناج  هدنهد  هیده  زا  رازگراک  هک  دوش  یم  هیده  نآ  يارب 

تسا و تنایخ  مه  راک  نیا  .دشخبب 

لوسر نخس  نیا  رد  .دناتـسب  هدنهد  هیده  زا  شناقحتـسم  يارب  ار  نآ  تسیاب  یم  يو  هک  یبجاو  قح  زا  ندوبررد  ندرک و  مک  مه 
دنروآ یم  هیده  وا  يارب  ایآ  دنیبب  ات  تسشنن  شردپ  ای  ردام  هناخ  رد  ارچ  : » دومرف هک  دووادوبا  تیاور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

يارب يدوس  هک  ینداد  ضرق  .تسا  عونمم  زین  دوخ  دوش  عونمم  مارح و  کی  هعیرذ  هلیسو و  هچ  ره  هک  نیا  رب  تسا  یتلالد  هن »؟ ای 
دنهد و نهر  هب  هک  یبکرم  دنیشنب ، نآ  رد  هیارک  نداد  نودب  هدنریگ  نهر  دنهد و  نهر  هب  هک  يا  هناخ  دروآ ، یپ  رد  هدنهد  ضرق 

نیمه رد  زین  و  تسا ، یلک  نوناـق  نیمه  لومـشم  دور  ترفاـسم  هـب  نآ  رب  اـی  دوـش  راوـس  نآ  رب  نداد  هـیارک  نودـب  هدـنریگ  نـهر 
نآ عقاو  رد  صخـش  دتـسوداد ، نیا  رد  هک  ارچ  دـشورفب ؛ مهرد  ود  هب  نان  صرق  کی  همیمـض  هب  مهرد  کـی  هک  یـسک  تساـنعم 

(1) و هئجلت هنوگره  .تسا  هدادرارق  هدافتـسا  دروم  دوـس  ناوـنع  هب  دـیاز  مهرد  نآ  ندناتـس  يارب  يا  هناـهب  هلیـسو و  ار  ناـن  صرق 
دوخ ردام  هناخ  رد  ارچ   » ثیدـح زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  مکح  ناـمه  لومـشم  دوش  هدروآ  ناـیم  هب  هلماـعم  رد  هک  یلیخد  هنوگره 

میجنسب رگیدکی  اب  ار  دروم  ود  اج  همه  هک  تسا  نآ  هدعاق  .میتشاد  راهظا  هن » ای  دنروآ  یم  هیده  وا  يارب  ایآ  دنیبب  ات  تسشنن 

هک ای  دراد ، يرگید  نآ  اب  نارتقا  ضرف  رد  هک  تشاد  ار  یتیعـضو  نامه  زین  يرگید  اب  نارتقا  مدـع  ضرف  رد  کـی  ره  اـیآ  مینیبب  و 
هاگآروما تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  يور  ره  هب  .تسین  نینچ 

(2) .تسا

ابر ياج  هب  هدنهد  مارح  هب  هدنریگ  ماو  هیده   : 16

اریز دریذپب ؛ ار  وا  هیده  هدـنریگ  ماو  يوس  زا  ماو  تخادرپزاب  زا  شیپ  هک  درک  یهن  ار  هدـنهد  ماو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ندرک راداو  يارب  تسا  يا  هلیسو  ای  و  هداد ، هک  تسا  یماو  ربارب  رد  هدنهد  ماو  هب  نداد  شاداپ  ای  یضرف  نینچ  رد  هیده  زا  دوصقم 

هک دنچ  ره  دوخ ، بلط  ندناتسرید  هب  يو 

يانعم رد  مکح و  رد  يراک  نینچ  .دشاب  هدرواین  مه  نابز  رب  هدرکن و  طرش  ار  ندناتسرید  نیا 

ای دوخ و  یهدب  نداد  سپ  زاب  ماگنه  هب  هدنریگ  ماو  تسا  زیاج  هک  تسا  ور  نیمه  زا  تسابر و 

ص:231

.م .تسا -  يروص  دقع  ای  عیب  يانعم  هب  هلیح و  زا  یقادصم  هئجلت  میدروآ  رتشیپ  هک  نانوچ  - 1
ص 8. ج3 ، ننسلا ، ملاعم  یباطخ ، - 2
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رد مه  زاوج  نیمه  هتبلا  .تسا  هتفر  نیب  زا  ابر  يانعم  اجنیا  رد  هک  ارچ  دنک ؛ هیده  وا  هب  يزیچ  ای  دـهدب و  هفاضا  يزیچ  نآ ، زا  سپ 
تـسا يا  هیده  دننامه  هنرگ  و  دشابن ، یفرع  ای  یظفل  طرـش  چـیه  بجوم  هب  هیدـه  نداد  ای  یفاضا و  نیا  تخادرپ  هک  تسا  ییاج 

هب هک  یناسک  هتبلا  .ددنب  یم  ار  يوبر  ياه  هلیح  يرایسب  باب  ابر و  ياههار  یهن  نیا  .دوش  یم  هداد  یهدب  تخادرپزاب  زا  شیپ  هک 
یتـقیقح نیا  و  دـنا ، هدـیزرو  تفلاـخم  يوـبن  تنـس  اـب  ناـس  نیدـب  هتـسناد و  زیاـج  ار  راـک  نیا  دـنرادن  یهجوـت  دوـقع  زا  فدـه 

دیوگ یم  هک  میروآ  یم  ار  یثیداحا  زا  يا  هراپ  کنیا  .تساراکشآ 

: تسابر تحُس و  مارح و  دشاب  هک  لکش  ره  هب  مان و  ره  اب  هدنهد  ماو  يوس  زا  هیده  شریذپ 

و درک ، ثیدح  لقن  ماشه  يارب  سابع  نب  لیعامـسا  و  درک ، ثیدح  لقن  ام  يارب  رامع  نب  ماشه  هک  دـنک  یم  تیاور  هجام  نبا  - 1
یسک مدیسرپ : کلام  نب  سنا  زا  تفگ : هک  هدرک  ثیدح  لقن  لیعامسا  يارب  یئانه  قاحـسا  یبا  نب  ییحی  زا  یبض  دیمح  نب  هبتع 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : سنا  تسیچ ]؟ مکح  ، ] دهد یم  يا  هیده  يو  هب  وا  دـهد و  یم  ضرق  هب  یلام  يرگید  هب  ام  زا 
لبق هنیب  هنیب و  يرج  نوـکی  ْنأ  ّـالإ  هلبقی  ـال  اـهبکریالف و  هبادـلا  یلع  هلمحوأ  هیلا  يدـهأف  ًاـضرق  مکدـحأ  ضرقا  اذإ  : » دوـمرف هـلآ 

(2) .تسا نسح  يدنس  دیوگ  یم  هیمیت  نبا  هک  نانوچ  ثیدح ، نیا  دنس  . (1)« کلذ

: دیوگ یم  راطوالا  لین  رد  یناکوش 

دنـس لاجر  رگید  زا  یبض  دیمح  نب  هبتع  نینچمه  .تسا  لوهجم  وا  و  یئانه ، قاحـسا  یبا  نب  ییحی  رب  لمتـشم  سنا  ثیدـح  دـنس 
(3) .تسا فیعض  زین  يو  هک  تسا  شایع  نب  لیعامسا  دنک  یم  تیاور  وا  زا  هک  مه  یسک  هتسناد و  فیعض  ار  وا  دمحا  هک  تسا 

قاحـساوبا وا  ردـپ  هینک  تسا و  ملـسم  حیحـص  لاجر  زا  هقث و  یئانه  دـیزی  نب  ییحی  هک  نیا  هب  تسا ، دودرم  یناـکوش  نخـس  نیا 
یئانه زا  ندرک  تیاور  هب  زین  یبض  دیمح  نب  هبتع  .تسا 

وا هرابرد  دراذگ  یم  ار  يرایسب  ياهطرـش  تسا و  نایوار  تلادع  هب  مکح  رد  ناسک  نیرتریگتخـس  زا  هک  متاحوبا  تسا و  فورعم 
هک هدش  لقن  دمحا  زا  هک  مه  نیا  .تسا  تسرد  شثیدح  هتفگ :

ص:232

بکرم رب  دیابن  درک ، راوس  دوخ  بکرم  رب  ار  وا  ای  درک  هیده  يو  هب  يزیچ  وا  هاگنآ  داد و  ضرق  يرگید  هب  امش  زا  یـسک  رگا  - 1
باتک هجام ، نبا  ننس  .ك.ر : .تسا  هتشاد  نایرج  ود  نآ  نایم  يزیچ  نینچ  زین  شیپ  زا  هک  نآ  رگم  دریذپب ، ار  هیده  نآ  ای  دنیـشنب 

باب 19. تاقدصلا ،
ص 128. لیلحتلا ، لاطبا  یلع  لیلدلا  هماقا  هیمیت ، نبا  - 2

ص 169. ج5 ، راطوالا ،  لین  - 3
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حیحص ناشثیدح  هک  تسین  یناسک  زا  يو  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  زا  شدوصقم  « تسین يوق  تسا و  فیعـض  وا   » هتفگ هبتع  هرابرد 
یم فیعـض  ار  یثیدـح  نینچ  نارود  نآ  رد  .تسناد  نسح  ار  ناشثیدـح  تسیاـب  یم  هک  تسا  یناـسک  زا  هـکلب  دوـش ، یم  هدرمش 

حیحص و هنوگ  ود  هب  اهنت  ثیدح  نامز  نآ  رد  هچ  دنتسج ؛ یم  زین  دانتسا  نادب  تسا  نسح  هک  لیلد  نآ  هب  لاح  نیع  رد  دندیمان و 
یفیعض ثیدح  ینعی  تسا : رتهب  سایق  زا  فیعض  ثیدح  دیوگ : یم  دمحا  هک  تسا  یثیدح  نینچ  هرابرد  .دش  یم  میـسقت  فیعض 

لقن رد  و  ظفاح ، تسا  دنـس  لاـجر  رگید  زا  هک  زین  شاـیع  نب  لیعامـسا  .تسا  نسح  اـما  دـسر ، یمن  حیحـص  ثیدـح  ياـپ  هب  هک 
لقن اجنیا  رد  هک  یثیدـح  هک  یلاح  رد  دـشاب ، یم  فیعـض  نایزاجح  زا  وا  ثیدـح  اـهنت  تسا و  هقث  نارگید  ناـیماش و  زا  ثیدـح 

.تسین نایزاجح  زا  هدرک 

نب دیعـس  ار  ثیدح  نیمه  دـیازفا : یم  همادا  رد  هتـشاد  راهظا  ار  نانخـس  نیا  هک  هیمیت  نبا  .تسا  نسح  ثیدـح  نیادـش  تباث  سپ 
ثیدح نیا  زین  يراخب  یئانه .»...  ییحی  یبا  نب  دیزی  زا  : » تسا هتفگ  یلو  هدرک ، لقن  شایع  نب  لیعامـسا  زا  دوخ  ننـس  رد  روصنم 

الف مکدحأ  ضرقأ  اذإ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سنا ، زا  یئانه  ییحی  یبا  نبدیزی  زا  دوخ  خـیرات  رد  ار 
.تسا هدش  نوگرگید  شا  يوار  مان  هک  تسا  ثیدح  نامه  نیا  نم  نامگ  هب  دیوگ : یم  هیمیت  نبا  هیدهذخأی .»

نیا «. (1) ابر وـهف  هعفنم  ّرج  ضرق  لـک  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا   - 2
یم دروخ  رب  روک  ن�وم  هب  روهـشم  ینادـمه  بعـصم  نب  راوس  هب  نآ  دنـس  هلـسلس  رد  هدرک و  لقن  هماسا  یبا  نب  ثراح  ار  ثیدـح 

هب هفرعملا  رد  ار  نآ  یقهیب  هک  دراد  دـیبع  نب  هلاضف  زا  فیعـض  یهاوگ  ثیدـح  نیا  لاـح  نیع  رد  .تسا  كورتم  ییوار  هک  مینک 
نب هللادـبع  زا  زین  يرگید  فوقوم  ياهدـهاش  نیا  رب  نوزفا  .تسا  هدروآ  اـبرلا » هوجو  نم  هجو  وـهف  هعفنم  ّرج  ضرق  لـک   » تراـبع

.تسا هدیسر  ثیدح  نیا  يارب  سابع  نب  هللادبع  و  رمع ، نب  هللادبع  رمع ، دوعسم ، نب  هللادبع  بعک ، نب  یبا  مالس ،

يو .مدروخرب  مالـس  نب  هللادبع  هب  اجنآ  رد  متفر و  هنیدم  هب  تفگ : هک  هدرک  لقن  یـسوموبا  زا  هدربوبا  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
ینیمزرس رد  وت  تفگ : نم  هب  سپس  درک و  رکذ  لماک  یثیدح 

راب کی  اـی  وج و  راـب  کـی  اـی  هاـک ، راـب  کـی  وت  هب  وا  یتشاد و  یقح  یـسک  رب  رگا  .تسا  هدـش  رتسگ  همه  اـبر  نآ  رد  هک  یتسه 
.تسابر نآ  هک  ریذپن  درک  هیده   (2) تق

ص:233

.تسابر دروآ  یپ  رد  یتعفنم  هک  یضرق  ره  - 1
.سورال گنهرف  ك.ر : .دندروخ  یم  نتخپ  زا  سپ  دندرک و  یم  درآ  ار  نآ  نیشن  نابایب  نایزات  هک  ینابایب  تسا  يا  هناد  ّتق » - » 2

.م - 
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، داـهج نیمزرـس  هب  مهاوخ  یم  متفگ : بعک  نب  یبا  هب  تفگ : هک  دـنا  هدرک  لـقن  شیبـح  نبرز  زا  ثیدـح  ناـیاوشیپ  رگید  مرثا و 
هتفای جاور  ابر  نآ  رد  هک  يور  یم  ینیمزرس  هب  تفگ : .مورب  قارع 

دهد وت  هب  يا  هیده  اب  هارمه  ار  تضرق  ات  دمآ  سپس  يداد و  ضرق  یسک  هب  اجنآ  رد  رگا  تسا ؛

؛ تسا هدش  لقن  دوعسم  نبا  زا  زین  انعم  نیمه  .نادرگرب  وا  هب  ار  شا  هیده  ریذپب و  ار  تضرق 

يرتهب ياهمهرد  يدنچ  زا  سپ  وا  داد و  ضرق  یسک  هب  مهرد  دنچ  دوعـسم  نبا  هک  هدرک  لقن  یعخن  میهاربا  زا  دامح ، زا  هفینحوبا 
.روایب نامیاهمهرد  دـننامه  تفگ : دـیزرو و  يراددوخ  اهمهرد  نیا  شریذـپ  زا  دوعـسم  نبا  اـما  دـهدب ، يو  هب  اـت  دروآ  يو  يارب 

.دنا هدرک  لقن  راثآلا و  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  دمحم  فسویوبا و 

وا مسانـشب و  ار  وا  هک  نآ  یب  مداد ، ضرق  يدرم  هب  نم  تفگ : دمآ و  وا  دزن  يدرم  هک  تسا  هدـش  لقن  مه  رمع  نب  هللادـبع  هرابرد 
: تفگ رمع  نب  هللادبع  .دروآ  يدنمشزرا  هیده  نم  يارب 

هک تسا  هدیـسر  مه  دـعج  یبا  نب  ملاس  زا  .نک  باسح  شا ] یهدـب  تخادرپزاـب  ناونع  هب   ] شیارب اـی  نادرگرب  وا  هب  ار  شا  هیدـه 
هداد هیدـه ]  ] یهام کی  نم  هب  وا  و  ما ، هداد  ضرق  مهرد  تسیب  یـشورف  یهام  هب  نم  تفگ : هدـمآ و  ساـبع  نبا  دزن  يدرم  تفگ :

نب دیعـس  ار  رثا  ود  نیا  .ریگب  مهرد  تفه  وا  زا  اـهنت  نونکا  تفگ : ساـبع  نبا  .تسا  مهرد  هدزیـس  شتمیق  نم  ناـمگ  هب  هک  تسا 
هن دریذـپب و  هیدـه  وا  زا  هن  يداد ، ضرق  يزیچ  یـسک  هب  رگا  هک : تسا  هدیـسر  ساـبع  نبا  زا  نینچمه  .تسا  هدرک  تیاور  روصنم 

.تسا هدرک  لقن  ینامرک  برح  ار  رثا  نیا  .ریگب  هیراع  ندش  راوس  يارب  وا  زا  یبکرم 

دوخ غاب  ای  نیمز  لوصحم  زا  يزیچ  یبُا  داد و  ضرق  مهرد  رازه  هد  بعک  نب  یبُا  هب  رمع  هک  تسا  هدیـسر  نیریـس  نبا  زا  نینچمه 
نیرتکاپ و نم  هویم  هک  دنناد  یم  هنیدم  مدرم  تفگ : تفر و  وا  دزن  یبُا  سپ  .دنادرگرب  تفریذپن و  ار  نآ  يو  اما  درک ، هیدـه  وا  هب 
داد و رمع  هب  ار  هیده  نخـس  نیا  زا  سپ  وا  یتفریذپن ؟ ار  ام  هیده  ارچ  سپ  میتشادن ؛ يزاین  نادب  ام  کنیا  و  تسا ، هویم  نیرتذـیذل 

.تفریذپ زین  رمع 

يارب یفلاخم  چیه  هک  دنتسه  يا  هنوگ  هب  لیبق  نیا  زا  يراثآ  زین  هدیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  هک  راثآ  نیا 
راـثآ نیمه  هلیـسو  هب  هدرک ، تیاورمالـسلا  هیلع  یلع  هک  یعوفرم  ثیدـح  ياـنعم  و  درک ، غارـس  ناوت  یمن  هباحـص  ناـیم  رد  اـهنآ 

هنیع عیب  هراـبرد  هک  يراـثآ  ثیداـحا و  هب  نینچمه  یئاـنه و  قاحـسا  یبا  نب  ییحی  ثیدـح  هب  ار  اـهنیا  همه  رگا  .دوش  یم  تیوـقت 
مینک همیمض  تسا  هدیسر 

ص:234
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تسا ییابر  قادصم  مارح و  تحُـس و  دروآ  یپ  رد  هدنهد  ضرق  يارب  یتعفنم  هک  یـضرق  ره  هک  دروآ  دهاوخ  یپ  رد  ار  نیقی  نیا 
تروصب تعفنم  نیا  هاوخ  دنا ، هدش  تنعل  نآ  هدنریگ  هدنهد و  هک 

ات اهنیا  همه  .رگید  یتروص  هب  هاوخ  قح و  ندوشخب  تروص  هب  هاوخ  شورف ، اـی  دـیرخ  رد  تاـباحم ، بلاـق  رد  هاوخ  دـشاب ، هیدـه 
ربارب رد  نداد  ضوع  ینعی  دننک ، یم  نیمأت  ار  فده  کی  هک  ینامز 

.دنراد ناسکی  یمکح  ضرق ،

یم ربماـیپ  زا  رتـش  کـی  يدرم  تفگ : هک  دراد ، تفلاـخم  نیخیـش  دزن  هریرهوبا  ثیدـح  اـب  راـثآ  ثیداـحا و  نیا  دوش : هفگ  دـیاش 
رد سپ  .دیهدب  وا  هب  ار  نآ  دومرفهلآ : هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیبلط  ار  شرتش  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  يو  يور  نیمه  زا  .تساوخ 

، يداد لماک  یضوع  ارم  تفگ : درم  نآ  .دیهدب  وا  هب  ار  نامه  دومرف : .دنتفاین  رتلاسگرزب  يرتش  زج  دندمآ و  رب  نآ  يوج  تسج و 
نینچمه ثیداـحا  راـثآ و  نیا  «. (1) ءاضق مکنـسحا  مکریخ  ّنا  : » دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .دـنک  لـماک  وت  يارب  دـنوادخ 

نآ دزن  متشاد  یبلط  ربمایپ  زا  هک  یلاح  رد  تفگ : هک  تسا  ملسم  يراخب و  تیاور  هب  رباج  ثیدح  فلاخم 

.دوزفا نآ  رب  مه  يزیچ  داد و  ارم  یهدب  وا  متفر و  ترضح 

یتعفنم هک  یضرق  لومشم   [ دیوگ یم  نخـس  نآ  زا  ثیدح  هک   ] نارگید ضرق  ندرک  ادا  بوخ  هک  تسا  نآ  یلاکـشا  نینچ  خساپ 
فرع هب  هن  صاخ و  فرع  هب  هن  ظفل ، هب  هن  تسا ، هدشن  طرش  هدنهد  ضرق  هیحان  زا  ندرک  ادا  نوزفا  نیا  اریز  تسین ؛ دروآ  یپ  رد 

رد کلام  تیاور  بلطم  نیا  لیلد  .تسا  هتشاد  راک  نیا  هب  باوث  دصق  نطاب  رد  مه  رهاظب و  مه  هدنریگ  ماو  هکلب  ماع ؛

هب رتهب  ییاهمهرد  سپـس  دناتـس و  ضرق  هب  مهرد  دنچ  يدرمزا  رمع  نب  هللادبع  تفگ : هک  تسا  دهاجم  زا  یکم ، دـیمح  زا  أطوملا 
ضرق وت  هب  نم  هک  ییاهمهرد  زا  اهنیا  تفگ : درم  نآ  .داد  وا 

.مدونشخ راک  نیدب  لد  هت  زا  دوخ  نم  اما  مناد ، یم  داد : خساپ  رمع  نبا  .تسا  رتهب  مدوب  هداد 

يدایز نیا  نداد  مییوگ  یم  میریگ و  یم  ار  رمع  نبا  رظن  مه  ام  دیوگ : یم  ینابیش  نسح  نب  دمحم 

(2) .تسا نیمه  زین  هفینحوبا  رظن  .درادن  یلاکشا  دشاب  هتفریذپن  تروص  هدنریگ  ماو  رب  یطرش  بجوم  هب  هک  یتروص  رد 

شیپ اما  .دشاب  نآ  زا  سپ  ای  یهدب  تخادرپ  ماگنه  هب  يدایز  نیا  نداد  هک  دنا  هتـسناد  طرـش  هدرک و  طایتحا  هلأسم  نیا  رد  هلبانح 
ضرق نایم  نیشیپ  تداع  هک  نآ  رگم  تسین ، زیاج  نآ  زا 

ص:235

باب 4،6 و ضارقتسالا ، باتک  يراخب ، حیحـص  .ك.ر :  .دهد  سپزاب  ار  دوخ  ضرق  همه  زا  رتهب  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  - 1
.7
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ص 42. ج3 ، مالسلا ، لبس  ص 184 ؛ راثآلا ، فسویوبا ، - 2
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يا هیده  هک  نآ  هب  تسا  طورـشم  مه  نیا  هزات  .تسا  هداد  یم  وا  هب  ییایاده  يداع  روط  هب  هک  دـشاب  نآ  هدـنهد  ضرق  هدـنریگ و 
هدیدنسپ یطایتحا  نیا  .دشابن  رتشیب  داتعم  ّدح  زا  دهد  یم  هک 

راطوالا لین  رد  یناکوش  هک  تسا  ور  نیمه  زا   (1) .ددنب یم  دیآ  یم  رب  تنس  راثآ و  زا  هچنآ  کمک  هب  ار  ابر  ياههار  همه  تسا و 
: دیوگ یم 

اریز دشاب ؛ زیاج  یهدب  تخادرپزاب  زا  شیپ  نآ  دننامه  هیده و  نداد  هک  دیآ  یمن  مزال  یهدب  يادا  ماگنه  نتخادرپ  هدایز  زاوج  زا 
ود هک  نانوچ  تسین ، لالح  تسا و  هوشر  هلزنم  هب  راک  نیا 

.دنک یم  تیاکح  تقیقح  نیا  زا  مالس  نب  هللادبع  رثا  نینچمه  يراخب و  خیرات  هجام و  نبا  ننس  رد  سنا  ثیدح 

ای و  راکبلط ، هب  يا  هوشر  ناونع  هب  ای  یهدب ، تخادرپ  رد  رتشیب  نتساوخ  تلهم  يارب  نآ  دننام  هیراع و  هیده و  رگا  هک  نآ  لصاح 
اما تسا ، هوشر  ابر و  یعون  اریز  دوب ؛ دهاوخ  مارح  دسرب ، یتعفنم  تسا  هدرک  هک  يراک  ربارب  رد  هدـنهد  ماو  هب  هک  دـشاب  نآ  يارب 

یلاکشا چیه  تسا ، هتشاد  دوجو  هدنریگ  ماو  هدنهد و  ماو  نایم  ندناتس  ماو  نداد و  ماو  زا  شیپ  هک  دشاب  یتداع  مکح  هب  رگا 

اریز تسا ، عنم  رهاظ  دشاب ، يا  هنیشیپ  چیه  یب  فده و  چیه  هب  ًاساسا  مه  رگا  .تشاد  دهاوخن 

.دراد قالطا  راک  نیا  زا  یهن 

زیاج ًارهاظ  دنشاب ، هتـشاد  رظن  رد  شیپ  زا  ای  هدرک و  طرـش  ار  يزیچ  نینچ  هک  نآ  نودب  یهدب ، يادا  ماگنه  رد  نتخادرپ  هدایز  اما 
ثیدـح زین  مکح  نیا  دنتـسم   (2) .دایز ای  دـشاب  مک  تفـص ، رد  ای  دـشاب و  رادـقم  رد  هداـیز  هک  نیا  ناـیم  یتواـفت  چـیه  یب  تسا ،

.تسا رباج  هریرهوبا و 

.دشاب یم  زین  بحتسم  نتخادرپ  رتدایز  نیا  هکلب 

عیب و فلس و  لحیال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  رمع  نب  هللادبع  زا  - 3

ص:236

.362 ص 360 -  ج 4 ، ریبکلا ، حرشلا  - 1
نیع رد  ای  تفـص  رد  يا  هدایز  هنابلطواد  هدـنریگ  ماو  رگا  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  لقن  اوتف  ناونع  هب  ار  نیمه  عیارـش  رد  ققحم  - 2
هدایز تمرح  هب  نیدلا ) باتک  زا  هلأسم 11   ) هلیسولا ریرحت  رد  زین  هرینیمخ  ماما  ص 324 . مالسالا ، عیارش  .ك.ر : .تسا  زیاج  دهدب 

راک نیا  هدنریگ  ماو  تسا  بحتسم  هکلب  درادن ، لاکشا  یلبق  طرـش  نودب  هدایز  : » دیوگ یم  سپـس  دنک و  یم  مکح  یلبق  طرـش  اب 
ج4، هیهبلا ، هضورلا  ك.ر : .تسا  هدش  فالخ  یفن  یلبق  طرش  نودب  هدایز  تحص  هب  مکح  نداد  هراب  رد  هعمل  حرـش  رد  دنکب .» ار 

.م ص 14 - .
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دنا و هدرک  تیاور  ننـس  نابحاص  زین  دمحا و  ار  ثیدح  نیا  . (1)« كدنع سیلام  عیب  نمضت و ال  ملام  حبر  و ال  عیب ، یف  ناطرـشال 
.تسا حیحص  نسح و  یثیدح  هتفگ : يذمرت 

مییوگب هک  نآ  رگم  دـناد ، یم  دوخ  دـنوادخ  تسیچ ؟ فلـس  عیب و  اـیآ  اـما  .دومرف  یهن  ار  فلـس » عـیب و   » ربماـیپ ثیدـح ، نیا  رد 
تمیق رب  ضرق  نآ  رطاخ  هب  دهدب و  وا  هب  مه  یـضرق  لاح  نامه  رد  دـشورفب و  يرگید  هب  يزیچ  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  دوصقم 

هتخورف وا  هب  هک  ییالاک  یعقاو 

دوقع رگید  .دشاب  عیب  رهاظ  رد  تروص و  رد  دنچ  ره  تسابر ، تقیقح  رد  هک  دوش  یم  هدایز » اب  ضرق   » قادصم نیا  دـیازفیب  تسا 
نیب دـیابن  هک  تسا  نآ  ثیدـح  نیا  لصاح  يور ، ره  هب  .دنتـسه  ضرق  دـننامه  تاعربت  دوقع  رگید  و  عیب ، دـننامه  زین  تاـضواعم 

رد دریگ و  یم  تروص  نآ  يازا  هب  هضواـعم و  يارب  هکلب  تسین ، قلطم  عربت  کـی  یعربـت  نینچ  اریز  درک ؛ عمج  عربـت  هضواـعم و 
تسین ضوع  زا  یئزج  عربت  نیا  هک  دننک  قافتا  نیا  رب  مه  رگا  .دوش  یم  ضوع  زا  یئزج  هجیتن 

، نآ راـنک  رد  دـهد و  یم  ضرق  مهرد  رازه  يرگید  هب  هک  یـسک  هنوـمن  يارب  هـچ  دـنا ؛ هدروآ  مـه  راـنک  رد  ار  نیاـبتم  هدـیدپ  ود 
ياهب مهرد  دـصناپ  نامه  هب  ندیـسر  فدـه  هب  عقاو  رد  دـشورف ، یم  يو  هب  مهرد  رازه  هب  تسا  مهرد  دـصناپ  شیاهب  هک  ییالاک 
يالاک تسا  هدـش  یـضار  ضرق  مهرد  رازه  ندرک  تفایرد  يارب  اهنت  زین  هدـنریگ  ماو  هداد و  ضرق  فرط  هب  دوخ  يـالاک  یفاـضا 

ضرق هدنهد  ضرق  هن  دش  یم  ادج  مه  زا  دقع  ود  نیا  رگا  .درخب  نآ  تمیق  زا  رتنارگ  مهرد  دصناپ  ار  هدنهد  ضرق 

ره .دیرخ  یم  یعقاو  ياهب  زا  رتنارگ  ییاهب  نانچ  هب  ار  وا  يالاک  هدنریگ  ضرق  هن  داد و  یم 

هلیح زا  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دربب و  يدوس  نآ  زا  دهدب و  ضرق  يرگید  هب  هک  دشاب  نآ  صخـش  فدـه  هک  مه  يا  هلماعم 
راد تدم  رانید  تسیب  دص و  هب  ار  الاک  نامه  سپـس  درخب و  هاوخ  ماو  زا  دقن  رانید  دص  هب  ییالاک  هک  نآ  دـننامه  دـیوج ، هرهب  اه 

دص و هب  هیسن  ییالاک  ای  دشورفب ،

وا هب  رانید  هاجنپ  هب  دزرا  یم  رانید  هد  هک  ار  ییالاک  ای  درخب ، دـقن  رانید  دـص  هب  ار  الاک  نامه  سپـس  دـشورفب و  وا  هب  رانید  تسیب 
نخـس نآ  لومـشم  دناوت  یم  دـشاب  تروص  نیا  هب  هک  يا  هلماعم  ره  .دـهد  ضرق  يو  هب  رگید  رانید  هاجنپ  نآ  رانک  رد  دـشورفب و 

دریگ و رارق  هیبتللا  نبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ییاهب نانچ  هب  ار  الاک  نآ  ایآ  ینیبب  ات  يدرکن  ادج  رگیدمه  زا  ار  دقع  ود  ارچ  دوش : هتفگ  وا  هب 

هداد یتعفنم  لباقم  رد  ضرق  دیا  هتساک  نآ  زا  ای  هدوزفا  الاک  ياهب  رب  ضرق  نیمه  هطساو  هب  رگا  هن ؟ هک  ای  یشورف  یم  ای  يرخ  یم 
رد و  هدروآ ، لصاح  ار  نآ  همیمض  هلماعم  نیمه  هک  هدش 

ص:237

و تسا ، هدشن  تنامض  هک  يزیچ  زا  ندرب  دوس  عیب ، کی  نمض  رد  طرـش  ود  رگیدکی ،] هب  مضنم   ] عیب فلـس و  تسین  حیحـص  - 1
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باب 19. عویبلا ، باتک  يذمرت ، ننس  ك.ر : .تسین  وت  دزن  هچنآ  عیب 
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هدناوخ نآ  دننام  عیب و  نوچ  يرگید  مان  هب  دنچ  ره  تسابر ، يانعم  رد  هدش  ماجنا  هچنآ  هجیتن 

یمن هک  نانچمه  دراد ، رب  نایم  زا  هدرک  مارح  ار  اـبر  نآ  هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  ار  يا  هدـسفم  دـناوت  یمن  ییاـه  هلیح  نینچ  .دوش 
.دیادزب ار  ضرق  زا  لصاح  تعفنم  هدسفم  دناوت 

هلیح تمرح  رب  اهثیدح  تلالد 

ای تیلح  هب  مکح  رد  ناوـت  یمن  تسا و  دـصق  تسا  ربـتعم  هچنآ  دـقع  رد  هک  دراد  تلـالد  نیا  رب  تشذـگ  هک  يراـثآ  ثیداـحا و 
نامه دـنهد  یم  ماجنا  دوصقم  نالف  يارب  ار  يراک  یتقو  نیاربانب  .درک  هدنـسب  نآ  رهاظ  هب  دـقع  کی  داسف  ای  تحـص و  ای  تمرح 

ياهفرط هک  یتین  یبلق و  دوصقم 

.مارح دقع  دشاب  مارح  رگا  تسا و  لالح  دقع  دشاب  لالح  رگا  هک  تسا  نیمه  و  تسا ، نخس  هلزنم  هب  دنراد  لدرد  دقع 

يوس زا  نآ  دننامه  هراجا و  ءارش و  عیب و  رد  تاباحم  نداد ، هیراع  نداد ، هیده  ساسا ، نیارب 

انعم رد  ضرق  ایوگ  دنوش و  یم  ماجنا  ضرق  نامه  لیلد  هب  همه  هدنهد ، ماو  عفن  هب  هدنریگ  ماو 

ود نیا  زا  یکی  رگا  هک  تسا  نآ  مه  بلطم  نیا  لیلد  .دنا  هدرکن  طرـش  ار  اهنآ  ظفل  هب  دـنچ  ره  تسا ، هدـش  روما  نیا  هب  طورـشم 
.دنک یم  تاباحم  ای  دهد و  یم  هیده  هدنریگ  ماو  هن  دهد و  یم  ماو  هدنهد  ماو  هن  دوش  ادج  نداد ] هیدـه   ] يرگید زا  نداد ] ضرق  ]
دقع ياهفرط  دوصقم  رب  دوش  یم  هدیمهف  یهن  هغیص  زا  تسا و  تمرح  هک  ار  عرش  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يور ، نیمه  زا 

.دزادنا یم  رب  شتوافتم  ياه  هنوگ  اب  ار  اه  هلیح  همه  ناینب  هک  تسا  یلصا  نیا  .رهاظ  رب  هن  تخاس و  بترتم 

تاکز ندناتسزاب  فده  هب  هلیح  تمرح   : 17

یم .تشاذگ  ندش  هابت  ضرعم  رد  ار  نآ  وا  مداد و  یـسک  هب  ادخ  هار  رد  ار  یبسا  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  باطخ  نب  رمع  زا 
نازرا ار  نآ  وا  مدرک  یم  نامگ  مرخب و  وا  زا  ار  بسا  متساوخ 

دئاعلا ّناف  دحاو  مهردب  هک  اطعا  نا  هرتشتال و  : » دومرف مدیـسرپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هراب  نیا  رد  .تخورف  دهاوخ 
.تسا قافتا  دروم  ثیدح  نیا  . (1)« هئیق یف  دوعی  بلکلاک  هتقدص  یف 

ص:238

تسا یگـس  دننامه  دور  یم  دوخ  هقدص  غارـس  هب  راب  رگید  هک  نآ  هچ ، دهدب ؛ وت  هب  مهرد  کی  هب  ار  نآ  دنچ  ره  رخن ، ار  نآ  - 1
باب 37. هبهلا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .دور  دوخ  هدرک  یق  غارس  هب  هک 
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ثیدح حرش 

یهاتوک شنداد  كاروخ  بسا و  زا  يرادهگن  رد  سک  نآ  .دنک  داهج  ادخ  هار  رد  نآ  تشپ  رب  ات  داد  هقدص  یـسک  هب  یبسا  رمع 
ار نآ  يو  هدش  فیعـض  رغال و  بسا  نوچ  هک  نامگ  نیا  اب  درخب ، وا  زا  ار  نآ  هک  دش  دنم  هقالع  رمع  .دیـسرن  نآ  هب  بوخ  درک و 

ربمایپ .هن  ای  درخب  درم  نآ  زا  ار  بسا  اـیآ  هک  دیـسرپهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هراـب  نیا  رد  سپ  .تخورف  دـهاوخ  نازرا 
رد هک  تسا  يا  هقدص  زا  نتشگرب  تقیقح  رد  راک  نیا  هک  تخاس  نشور  وا  يارب  تشادزاب و  ندیرخ  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تّورم اب  يرادنید  راوازس  راک  نیا  .دشاب  ندیرخ  رهاظب  دنچ  ره  تسا ، هدش  هداد  ادخ  هار 

يانعم هب  ار  نآ  رگید  یهورگ  اما  دنا ، هتسناد  یهیزنت  ار  یهن  نیا  ناهیقف  روهمج  هتبلا  .تسین 

راگزاس ثیدح  رهاظ  اب  دنا ، هتفگ  نارگید  یبطرق و  هک  نانوچ  زین ، نیمه  هک  دنا  هتفرگ  تمرح 

ناونع لیذ  رد  ار  ثیدح  نیا  دنیزگ و  یم  رب  ار  رظن  نیمه  دوخ  حیحص  رد  زین  يراخب  .تسا 

ثیدح رد  هک  تسا  یهیبشت  نامه  یکی  مود ، رظن  نیا  يرترب  هجو  .دـهد  یم  رارق  هتقدـص » هتبه و  یف  عجری  نأدـحأل  لحیال  باب  »
هک یللع ]  ] یناعم تاعارم  رگید  و  تسا ؛ هدش  هیبشت  زیچ  نیرتزیگنارب  ترفن  نیرت و  تشز  هب  هقدص  زا  نتـشگرب  اجنآ  رد  و  هدـمآ ،

.تسا هدش  ینتبم  اهنآ  رب  عیرشت 

: دیوگ یم  میق  نبا 

: دراد تلع  ود  اجنیا  رد  ندیرخ  زا  عنم 

زا هتفرگ  هقدص  هک  يریقف  اریز  هقدص ؛ زا  يرادـقم  ای  همه  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  دوش  یم  يا  هلیح  هلیـسو و  ندـیرخ ، هک  نآ  یکی 
يریگتخس نآ  ياهب  رد  دنک و  یم  مرش  هداد  هقدص  هک  نآ 

نامه هیحان  زا  رگید  يا  هقدـص  هب  هراـبود  رذـگهر  نیا  زا  اـت  دـشورفب  تسا  یعقاو  تمیق  هچنآ  زا  رتنازرا  مه  دـیاش  و  دزرو ، یمن 
هب دیوگ : یم  نیا  ربانب  .دریگب  سپ  وا  زا  ار  نآ  يو  دـشورفن  ار  زیچ  نآ  رگا  هک  درب  نامگ  ای  دـنادب  مه  دـیاش  .دـبای  تسد  صخش 

كدنا ياهب  رادقم  نیمه  ندروآ  تسد 

.تسا چیه  زا  رتهب 

یمدآ رگا  هچ ، دنک ، یم  عطق  یلکب  تسا  هداد  دـنوادخ  هار  رد  هچنآ  نتفرگ  سپ  زاب  هب  ار  ناسنا  عمط  هتـشر  عنم  نیا  هک  نآ  رگید 
عمط تسا  هداد  هچنآ  ندنادرگرب  هب  اه  هنوگ  زا  يا  هنوگ  هب 

يدونشخ اب  ار  نآ  زاغآ  نامه  زا  دراد و  یگتسبلد  نادب  زونه  هک  تسا  نیا  شموهفم  دشاب  هتشاد 

ندیرخ قیرط  زا  دـهاوخب  دـنچ  ره  ار  یعمط  نینچ  ادـخ  لوسر  نیا ، ربانب  .تسا  هتـشادناور  ار  شنداد  فک  زا  هدادـن و  یبلق  لماک 
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نابحاص نادرمگرزب و  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دهدب  ادخ  يارب  اهنت  دـهد  یم  تاکز  ای  هقدـص  هک  نآ  ات  درک  عطق  دریذـپ  تروص 
تسا و دنمازس  تّمه  تلزنم و 
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هن ندیرخ و  هب  هن  دنناتـس ، سپزاب  ار  نآ  دنهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  هجو  چیه  هب  دنهد  نارگید  هب  ییاطع  یتقو  هک  دنا  یناسک  نینچ 
هدرمش یگیام  ورف  یتسپ و  راک  نیا  هک  ارچ  نآ ؛ زج  یقیرط  هب 

زا هک  ار  یسکهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تساراک  نیا  رد  هک  ییدنمزآ  یگیام و  نود  یتسپ و  هطساو  هب  .دوش  یم 

.دروخ یم  هرابود  ار  نآ  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  هدرک  یق  دابم  هک  نآ  میب  زا  هک  دومرف  هیبشت  یگس  هب  ددرگرب  دوخ  هقدص  ای  هبه 

.دنک یم  عنم  دوخ  هقدص  ندیرخ  زا  ار  هدنهد  هقدص  هک  تسا  تعیرش  ياهیگتسجرب  زا  یکی  نیا 

هلیح تمرح  ثیدح  یهاوگ 

هدنشورف ییاج  نینچ  رد  تداع  ربانب  هچ  دیمان ؛ هقدص  زا  نتـشگرب  نآدنمزاین  زا  ار  هقدص  ندیرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
نامه دوقع  رد  كـالم  راـیعم و  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  ثیدـح  يور ، نیازا  .دـنک  یمن  يریگتخـس  تمیق  رد  دزرو و  یم  هحماـسم 

شنطاب يربنامرف و  شرهاـظ  هک  ییاـه  هلیح  هک  دـیآ  یم  رب  دوخ  نیا ، زا  .ناـشرهاظ  تروص  هن  تساـهنآ  ینطاـب  قیاـقح  یناـعم و 
نامه ماجنا 

.دنتسه مارح  نآ ، زج  يوبر و  ياه  هلیح  دننامه  تسا ، عونمم  ياهراک 

رب هن  نآ  رد  درخب و  یعقاو  یعیب  هب  تسا  هداد  هقدص  ناونع  هب  هک  ار  یبسا  تشاد  دصق  ًاعقاو  رمع  هک  تسا  یلاح  رد  همه  نیا  هزات 
نتفرگ سپزاـب  صخـش  یعقاو  فدـه  هک  اـجنآ  تشاد  دـهاوخ  یمکح  هچ  سپ  .دـنک  نوبغم  ار  وا  هن  دراداور و  یمتـس  هدنـشورف 

.تسا رتدب  یلثم  زین  نآ  لَثم  رتدیدش و  یهن  رت و  تخس  تمرح  اجنیا  رد  دیدرت  یب  دشاب ؛ يروص  یعیب  بلاق  رد  هقدص 

یم اور  ار ، نییآ  ماکحا  تناکم  هن  دـنا و  هتـشاد  هگن  ار  نید  تمرح  هن  هک  هلیح  ناگدـنناد  زیاج  هنوگچ  دیـسرپ : دـیاب  همه  نیا  اـب 
تخادرپ ماگنه  هب  نادنمتورث  تسا  زیاج  دنهد  اوتف  هک  دنراد 

ار نآ  نداد  هقدـص  دـصق  هک   ] وج ای  مدـنگ و  يرادـقم  ًالثم  نایم  رد  تسا  تاکز  هک  ار  ییاهرانید  مهرد و  ناریقف  هب  دوخ  تاکز 
ياهب هب  ار  وج  ای  مدنگ  نیمه  هاگنآ  .دشابن  مولعم  تاکز  ناگدـنریگ  يارب  رانید  مهرد و  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ، ناهنپ  دـنراد ]

نآ نایم  رد  ییاهرانید  مهرد و  هچ  هدش و  عقاو  نوبغم  هنوگچ  دناد  یمن  ریقف  هک  یلاح  رد  دنرخب ، رازاب  ياهب  زا  رتشیب  هب  ای  یعقاو 
دوس شورف  نیا  رد  هتخورف و  تمیق  هب  ًاعقاو  هتخورف  هچنآ  دنک  یم  نامگ  هکلب  تسا ، هدوب  وج  ای  مدنگ 

هدهع زا  يزاب  نیا  اب  دننک  یم  نامگ  دنهد و  یم  اوتف  نینچ  هلیح  ناگدنناد  زیاج  تسا ؟ هدرب  مه 

يارب يا  هلیسو  هدادرارق و  نادنمتورث  ندرگرب  مورحم و  لئاس و  قح  ار  نآ  دنوادخ  هک  یتاکز 

نینچ .دنا  هدش  جراخ  تسا  هتخاس  عمط  يدنمزآ و  لخب و  زا  ناگدنهد  تاکز  حور  ندرک  كاپ 
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.تسا تیل�وسم  رپ  نارگ و  سب  يراک  دنوادخ  دزن  رد  هک  نآ  اب  دنرادنپ ، یم  ناسآ  يراک  ار  ییاوتف 

هعفش طاقسا  يارب  هلیح  تمرح   : 18

تسا هدومرف  ررقم  ار  نآ  شیوخ  ربمایپ  نایب  اب  دنوادخ  هک  تسا  یعیفـش  قح  طاقـسا  يارب  ندیزرو  هلیح  لطاب  ياه  هلیح  زا  یکی 
دنا هتفگ  هلیح  زا  یهوجو  .دوش  عفد  دسرب  کیرش  هب  هناخ  ای  نیمز  کی  شورف  تروص  رد  تسا  نکمم  هک  يررض  هلیسو  نیدب  ات 

.نآ هفسلف  نطاب و  هن  دریذپ و  یم  ار  اهنآ  یعرش  صوصن  رهاظ  هن  هک 

: تسا هلمج  نیا  زا 

ار يو  هک  يزیچ  ربارب  رد  مه  وا  دنک و  هبه  کیرـش ] ریغ  يرتشم  هناگیب =[  يرتشم  هب  ار  کلم  زا  دوخ  مهـس  هدنـشورف  هک  نیا  - 1
اهنت هعفش  قح  هک  ارچ  دوش ؛ طقاس  هعفش  قح  هلیح -  ناگدنرمش  زیاج  هاگدید  زا  بیترت -  نیدب  ات  دهد  هبه  وا  هب  دنک  یم  یـضار 

.هبه رد  هن  دراد  دوجو  عیب  رد 

رانید رازه  هب  دزرا  یم  رانید  دصناپ  هب  هک  یلاح  رد  ار  هدنشورف  مهس  يرتشم  ًالثم  هک  نیا  - 2

کیرش رگا  هجیتن  رد  ات  دهدب  وا  هب  مهرد  ود  رانید  ره  ياج  هب  فرص  عیب  کی  رد  سپس  درخب و 

ینعی هدش  عقاو  نآ  رب  هلماعم  هک  ار  نمث  نامه  دشاب  ریزگان  دنک  هدافتسا  هعفش  قح  زا  دهاوخب 

[. دنز یمن  يراک  نینچ  هب  تسد  کیرش  هجیتن  رد  تسا و  رتشیب  مهس  نآ  تمیق  زا  بتارمب  نیا  هک  یلاحرد  ]، دزادرپب رانید  رازه 

درخب رانید  رازه  هب  دزرا  یم  رانید  دصناپ  هب  هک  یلاح  رد  ار  هدنشورف  مهس  رادیرخ  هک  نیا   - 3

کیرـش رگا  تروص  نیا  رد  .دشخبب  وا  هب  ار  هدنامیقاب  رانید  دصناپ  زین  هدنـشورف  يوس  نآ  زا  دهدب و  وا  هب  رانید  دـصناپ  سپـس  و 
.دزادرپب ار  رانید  رازه  ینعی  هدش ، عقاو  نآ  رب  هلماعم  هک  ار  ینمث  نامه  تسیاب  یم  ریزگان  دنک  هدافتسا  هعفش  قح  زا  دهاوخب 

قح زا  هدافتسا  هب  کیرش  هقالع  ندرک  مک  يارب  رگید  هلیح  ود  هعفـش و  قح  ندرک  طقاس  يارب  تسخن  هلیح  هلیح ، هس  نیا  نایم  زا 
يارب هعفش  هچ ، تسین ؛ زیاج  تسا  هتخاس  راوتـسا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یقوقح  ندرب  نایم  زا  يارب  يا  هلیحو  رکم  نینچ  .تسا  هعفش 

دش و یم  ضقن  تعیرش  فده  دشاب  زیاج  قح  نیا  طاقـسا  يارب  ندرک  هلیح  دوبانب  رگا  تسا و  هدش  عیرـشت  کیرـش  زا  ررـض  عفد 
.دربب نایم  زا  ار  نآ  هویش  نیرتناسآ  اب  دناوتب  سک  ره  هک  دنام  یمن  یّقح  نینچ  عیرشت  يارب  يا  هدیاف  چیه 

رد یعلیز  هیادهلا و  رد  ینانیغرم  طوسبملا ، رد  یسخرس  دننامه  هیفنح ، ياملع  هچنآ  ربانب 
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نیا رب  وا  .تسا  تاکز  طاقـسا  يارب  ندـیزرو  هلیح  هلأسم  رد  وا  عضوم  دـننامه  اجنیا  رد  فسویوبا  عضوم  دـنا ، هدروآ  زنکلا  حرش 
، تسین زیاج  هلیسو  نیدب  وا  قح  ندرب  نیب  زا  دشاب  عیفش  يارب  هعفش  قح  ندش  ررقم  توبث و  زا  سپ  هلیح  نیا  رگا  هک  تسا  هدیقع 

هب رادیرخ  هک  نآ  دننامه 

تفریذپ و ار  حلـص  عیفـش  هک  نآ  زا  سپ  يراذگاو ، نم  هب  ار  تا  هعفـش  قح  هک  منک  یم  هحلاصم  وت  اب  غلبم  نالف  هب  دیوگب  عیفش 
رادیرخ رب  دوش و  یم  لطاب  ًاساسا  وا  هعفش  درک  میلست  ار  دوخ  قح 

؛ تسا لطاب  فسویوبا  دزن  هلیح  نیا  .دهدب  وا  هب  تسا  هداد  هدعو  هک  ار  یلام  تسین  بجاو  مه 

هعفش قح  توبث  زا  شیپ  هلیح  رگا  اما  .تسا  قّقحم  تباث و  هک  تسا  یقح  طاقسا  رب  لمتشم  اریز 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  هدرک و  هلیح  دوخ  زا  ررـض  عفد  يارب  عقاو  رد  رادیرخ ] ینعی  ] صخـش اجنیا  رد  اریز  درادـن ؛ یلاکـشا  دـشاب 
.دنیبب ررض  رگید  یسک  نآ  نمض  رد  دنچ  ره  تسا ، زیاج  عورشم و  دوخ  زا  ررض  عفد 

تباث يا  هعفـش  هاگ  چـیه  دوب  زیاج  هعفـش  طاقـسا  يارب  هلیح  رگا  اریز  تسین ؛ زیاج  تروص  ود  ره  رد  هلیح  دـمحم  هاگدـید  زا  اما 
.دش یمن 

فسویوبا مه  هچنآ   (1) .تسین زیاج  نآ  ریغ  هب  نداد  اوتف  دنک و  یم  دـییأت  ار  نآ  یعرـش  صوصن  هک  تسا  قح  هاگدـید  زین  نیمه 
نبا هک  يّدر  .دیاشخبب  وا  رب  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  ياهاوتف  زا  ششخرد  رپ  یهوبنا  نایم  رد  شـشخب  لباق  یـشزغل  هدش ، نآ  رب 
یمن ازارد  هب  نآ  ندروآ  اب  ار  نخس  تسا و  قداص  مه  اجنیا  رد  هدروآ  فسویوبا  رظن  نیا  رب  تاکز  طاقسا  يارب  هلیح  باب  رد  میق 

هک لیلد  نادـب  هتـشگرب ، دوخ  ياوتف  نآ  زا  فسویوبا  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  ام  رظن  هب  هچنآ  هلوقم  نیا  رد  نیا ، رب  نوزفا  .میناشک 
نیا .درادن  دوجو  هلوقم  ود  نیا  نایم  یتوافت  چـیه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هتـشگرب و  زین  تاکز  طاقـسا  باب  رد  دوخ  ياوتف  زا  يو 

نآ دشاب  یم  ریذپ  ناکما  هک  مه  يرگید  هیجوت  .تسا  فسویوبا  ياوتف  يارب  اه  هیجوت  نیرتیوق  زا  یکی 

هک تسا  هتسناد  زیاج  یتروص  رد  اهنت  ار  هعفش  قح  طاقسا  يارب  توبث  زا  لبق  هلیح  يو  هک  تسا 

، ربارب رد  هتشادن و  يزاین  چیه  هعفش  قح  هب  ای  دشابن ، ینمیا  وا  ّرش  زا  دشاب و  رگمتس  عیفش 

دیق نیا  دنا  هدرک  لقن  هلیح  باب  رد  ار  وا  ياوتف  نارگید  هک  اهدعب  یلو  دشاب ، هتـشاد  تسا  هدیرخ  هچنآ  هب  ار  زاین  نیرتشیب  رادیرخ 
نآ هیجوت  نیا  رب  ام  لیلد  .دنا  هداد  هعسوت  ار  زاوج  هتشاذگاو و  ار 
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هب يدـنبیاپ  زا  دریگ و  یم  شیپ  رد  يا  هلیح  دوخ  زا  ررـض  عفد  يارب  يرتشم  : » هک دـننک  یم  لـقن  شیاوتف  دـییأت  رد  وا  زا  هک  تسا 
هیحان ود  زا  یکی  زا  زج  يرتشم  هب  يررـض  چـیه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دزرو » یم  يراددوخ  تسا  هدـشن  تباـث  زونه  هک  یقح 

هیجوت .دیآ  یمن  دراو  هتفگ  شیپ 

ذفان وا ، رظن  ناگدننک  لقن  يارب  هداد و  اوتف  یفرصت  نینچ  ندوب  ذفان  هب  يو  هک  تسا  نآ  رگید 

يرایسب دزن  هلوقم  ود  نیا  نایم  هک  یلاح  رد  .تسا  هدش  طلخ  ندوب  زیاج  ندوب و  لالح  اب  ندوب 

دوبن نآ  تلالد  ثیدح و  هریاد  رد  نم  ینونک  ثحب  رگا  و  دراد ، دوجو  يدایز  توافت  ناهیقف  زا 

.دنک یم  هدنسب  دنراد  ینید  تریغ  فاصنا و  هک  نانآ  يارب  هزادنا  نیمه  اما  .مدرتسگ  یم  رتشیب  ار  ثحب  نیا 

دزرو یم  دیکأت  نآ  رب  دنک و  یم  تباث  ار  هعفش  قح  هک  میروایب  ار  یثیداحا  تسا  هتسیاش  کنیا 

بیاغ کیرش  رگا  و  دریگب ، هزاجا  دوخ  کیرش  زا  هک  نآ  رگم  درادن  شورف  قح  هدنـشورف  هک  دیوگ  یم  نخـس  تقیقح  نیا  زا  و 
.دنامب وا  رظتنم  دیاب  دشاب 

: تسا ثیداحا  نیا  زا 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک : تسا  هدرک  تیاور  هللادبع  نب  رباج  زا  نمحرلادبع  نب  هملـسوبا  زا  يرهز  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب  - 1
ادج مادک  ره  ياههار  و  کیکفت ،] و   ] صخـشم اهزرم  هک  ینامز  اّما  .درک  مکح  تسا  هدـشن  میـسقت  هچنآ  رد  هعفـش  قح  هب  هلآ  و 

هب دوب  هدشن  میـسقت  هک  یتکرـش  ره  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدیـسر  رباج  زا  نینچمه  .تسین  يا  هعفـش  دوش 
يرگید زا  هک  ینامز  رگم  دشورفب  ار  نآ  ناکیرش  زا  یکی  تسین  زیاج  و  غاب ، هاوخ  دشاب و  هناخ  هاوخ  درک ، یم  مکح  هعفش 

کیرش رگا  اما  .دهد  یم  تصخر  دهاوخب  رگا  دراد و  یم  زاب  دهاوخب  رگا  هک  تسوا  .دریگب  هزاجا 

رتراوازس لام  نآ  هب  کیرش ] نامه  ینعی   ] دوخ دهدن  هزاجا  وا  هب  يرگید  دشورفب و  ار  لام 

(1) .تسا قافتا  دروم  ثیدح  نیا  .تسا -

لوسر يا  متفگ : ربمایپ ] هب  : ] تفگ هک  تسا  هدش  تباث  دیوس  نب  دیرش  زا  حیحص  دنس  هب   - 2

هیاسمه کی  هک  نیا  زج  دراد ، نآ  رد  یمهس  یسک  هن  تسا و  کیرش  نآ  رد  یسک  هن  هک  تسا  ینیمز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
.دنا هدرک  لقن  هجام  نبا  یئاسن و  دمحا و  ار  ثیدح  نیا   (2)« ناکام ِهبَقَسب  قحا  راجلا  : » دومرف .تسه  نیمز ] نیا  يارب  ]

هیاسمه هک  نآ  ثیدح  يانعم  نیا  ربانب  تسا و  یکیدزن  تیاور  نیا  رد  بَقَس »  » زا دوصقم 
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.م ص 73 - . ج3 ، مالسلا ، لبس  ك.ر : - 1
.م ص 74 -  ج3 ، مالسلا ، لبس  .ك.ر : .تسا  رتراوازس  دشاب ، هچ  ره  دوخ ، راوج  هب  هیاسمه  - 2
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.ّتیببس هن  تسا  لصو  ياب  هبقسب »  » رد ءاب »  » فرح .تسوا  یکیدزن  رد  هک  يا  هناخ  هب  تسا  رتراوازس 

اب نم  .داهن  ما  هناش  يور  رب  شتسد  دمآ و  نم  دزن  همرخم  نب  روسم  يزور  هک  تسا  هدیسر  دیرش  نب  ورمع  زا  حیحـص  دنـس  هب  - 3
ماگنه نیا  رد  .مدش  هناور  صاقو ) یبا  نب  دعس   ) دعس دزن  وا 

یقاتا ود  یهد  یمن  روتـسد  صاقو ] یبا  نب  دعـس   ] درم نیا  هب  ایآ  تفگ : روسم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالغ   ) عفاروبا
نآ مرخ  یمن  دصراهچ  زا  شیب  تفگ : دعس  درخب ؟ نم  زا  مراد  وا  يارس  رد  هک 

، مدادن ار  نآ  دنداد و  یم  دقن  رانید  دصناپ  نم  هب  تفگ : عفاروبا  .طاسقا  هب  تمسق و  تمسق  مه 

.متخورف یمن  وت  هب  ار  نآ  هبقسب » قحاراجلا  : » دومرف هک  مدوب  هدنیشن  ادخ  لوسر  زا  رگا  کنیا  اما 

.تسا هدرک  تیاور  يراخب  ار  ثیدح  نیا 

ثیدح حرش 

ندـیرخ زا  دعـس  اما  درخب ، وا  زا  ار  قاتا  ود  نیا  درک  داهنـشیپ  دعـس  هب  يو  .تشاد  قاتا  ود  صاقو  یبا  نب  دعـس  يارـس  رد  عفاروبا 
.دیزرو يراددوخ  یطسق  رانید  دصراهچ  زا  شیب  ییاهب  هب  اهنآ 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانوچ  ینم و  هیاسمه  وت  هک  دوبن  رگا  دنتـساوخ و  یم  دقن  رانید  دـصناپ  هب  ار  نآ  نارگید  تفگ : عفاروبا 
زا سپ  يو  يور ، ره  هب  .مدیزگ  یم  رب  ار  نارگید  متخورف و  یمن  وت  هب  ار  نآ  تسا  رتراوازس  هعفـش  هب  هیاسمه  هدومرف ، هلآ  هیلع و 

دعس هک  ییاهب  نامه  اب  ار  هلماعم  نخس  نیا 

هحماسم دعس  اب  عفاروبا  هنوگچ  هک  دانک -  تمحر  ناتیادخ  دیرگنب -  کنیا  .داد  ماجنا  تفگ  یم 

.تسا یقح  ار  عیفش  تسا و  عیفش  هک  لیلد  نآ  هب  اهنت  درک ،

ندرک تخادرپ  طاسقا  هب  تمـسق  تمـسق  نآ  تسانعم و  کی  هب  ود  ره  نیا  هدـمآ و  همجنم » اما  هعّطقم و  اـما   » ثیدـح تراـبع  رد 
دوـخ نیا  .تسا  هدروآ  ناـبزرب  دعـس  هک  تسا  ییاـه  هژاو  صوـصخ  رد  يوار  دـیدرت  هدـمآ  ظـفل  ود  نیا  هک  مه  نآ  تلع  .تـسا 

.دندوب رادتناما  لقن  رد  هزادنا  هچ  ات  ثیدح  نایوار  هک  دنک  یم  تلالد 

هراج هعفشب  قحا  راجلا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک : تسا  هدیـسر  رباج  زا  ءاطع ، زا  نامیلـس ، یبا  نب  کلملادبع  زا   - 4
دنا هدرک  لقن  یبایدنس و  یئاسنزجب -  ننس -  نابحاص  دمحا و  ار  تیاور  نیا   (1) «. دحاو امهقیرط  ناک  اذا  ًابئاغ  ناک  نا  اهبرظتُنی و 

: تسا هتفگ  هدناوخ و  نسح  ار  نآ  يذمرت  و 
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دنچ ره  دـنام ، وا  رظتنم  دـیاب  نآ  هرابرد  تسا ، یکی  کلم ]  ] نآ هار  هچناـنچ  .تسا  رتدنمازـس  دوخ  هیاـسمه  هعفـش  هب  هیاـسمه  - 1
.م ص 75 - . ج3 ، مالسلا ، لبس  ك.ر : .دشاب  بیاغ 
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هرابرد ثیدـح  نیمه  هطـساو  هب  هبعـش  .دـشاب  هدرک  لقن  رباج  زا  ءاطع ، زا  ار  تیاور  نیا  هک  میرادـن  غارـس  کلملادـبع  زج  یـسک 
.تسا نانیمطا  دروم  هقث و  ثیدح  لها  دزن  کلملادبع  و  هتفگ ، نخس  کلملادبع 

یغاب ای  هناخ  تساوخ  یم  یـسک  رگا  تیلهاج  نارود  رد  دیوگ : یم  یبتق  .دوب  جیار  هتخانـش و  برع  دزن  تیلهاج  نارود  رد  هعفش 
ار يو  شهاوخ  زین  وا  .دش  یم  تشاد  ار  ششورف  دصق  هک  هچنآ  راتـساوخ  دمآ و  یم  وا  دزن  تسود  ای  کیرـشای  هیاسمه  دشورفب 

رب ار  وا  تفریذپ و  یم 

هدـناوخ عیفـش  تشاد  یتساوخرد  نینچ  هک  یـسک  تفرگ و  مان  هعفـش  راک  نیا  .تشاد  یم  مّدـقم  دـندوب  رترود  وا  زا  هک  ینارگید 
راوتسا دراد ، ناکما  هک  ییاج  ات  نانآ ، زا  ررض  عفد  رب  ناگدنب و  يارس  نآ  يارس و  نیا  حلاصم  رب  مالسا  تعیرـش  هک  اجنآ  زا  .دش 

ار هعفش  تسا  هدیدرگ 

نیا هفسلف  ضرغ و  دناوتب  هک  دروآ  لمع  هب  ییاهلیدعت  نآ  ماکحا  رد  یلو  درک ، تیبثت  ریرقت و 

.دزاس هدروآ  رب  ار  نوناق 

قح هعفـش  زا  هدافتـسا  هک  دـیوگ  یم  نخـس  نیا  زا  دراد و  تلـالد  هیاـسمه  کیرـش و  يارب  هعفـش  توبث  رب  میدروآ  هک  یثیداـحا 
لالخا نآ  رد  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  تسا و  هیاسمه  کیرش و 

ای کیرش  تسا  بجاو  دشورفب  ار  نآ  دهاوخ  یم  هک  هناخ  غاب و  نیمز و  بحاص  رب  نیا  ربانب  .درک 

زاین وا  رگا  نداد ، ربخ  نیا  زا  سپ  .دـشاب  هتـشاد  زاـین  نادـب  وا  دـیاش  هک  ارچ  دـنک ؛ هاـگآ  شیوخ  میمـصت  نیا  زا  ار  دوخ  هیاـسمه 
نینچ يو  دروم  رد  هک  يا  هناگیب  زا  دوب  نآ  دیرخ  ناهاوخ  تشاد و 

هب مه  يررض  قح  نیا  توبث  زا  هتبلا  .تسا  رتراوازس  دراد  زاین  ار  عیفش  هک  تسین  ینانیمطا 

زا نتساوخ  نذا  نودب  هدنشورف  رگا  کنیا  .دهد  یم  زین  عیفش  دهد  یم  هناگیب  رادیرخ  هک  ار  ییاهب  نامه  اریز  دسر ؛ یمن  هدنشورف 
هدنشورف رگا  اما  .تسا  رادیرخ  زا  رتراوازس  هدش  هتخورف  هچنآ  رد  عیفـش  هدش و  گرزب  یهانگ  بکترم  درک  شورف  هب  مادقا  عیفش 

یم طقاس  وا  هعفـش  قح  مرادن ، يزاین  تسا  شورف  ضرعم  رد  هچنآ  هب  نم  دـیوگب : دـهد و  هزاجا  زین  وا  دـهاوخب و  هزاجا  عیفـش  زا 
نیا .درادن  یقح  چیه  يو  هناگیب  رادیرخ  کی  اب  هدنشورف  يوس  زا  عیب  ماجنا  زا  سپ  دوش و 

.دنک یم  تلالد  نآ  رب  ضراعم  نودب  حیحص  ثیداحا  هک  تسا  يزیچ 

: تسا رظن  هس  هیاسمه  يارب  هعفش  توبث  مدع  ای  توبث  رد  اما  دراد ، دوجو  رظن  قافتا  ناملاع  نایم  کیرش  يارب  هعفش  توبث  هرابرد 

هدش کیکفت  ادـج و  رگیدـکی  زا  کلم  ود  زا  کی  ره  قوقح  اههار و  دـنچ  ره  دـنناد ، یم  تباث  هیاسمه  يارب  ار  هعفـش  نایفوک  - 
؛ دشاب
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اب کلم  ود  قوقح  اههار و  دنچ  ره  دنناد ، یم  طقاس  هیاسمه  يارب  یلکب  ار  قح  نیا  اهیندم  - 
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؛ دنشاب كرتشم  رگیدکی 

دنناد یم  تباـث  هیاـسمه  يارب  ار  هعفـش  قح  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یکارتشا  کـلم  ود  قوقح  زا  یقح  رد  هک  یتروص  رد  اهیرـصب  - 
.هن هنرگو 

زیاج ثیداحا  نیازا  نتـشگرب  نیاربانب  تسا و  تباـث  زین  یگیاـسمه  هب  هعفـش  قح  هک  دراد  تحارـص  نیا  رد  میدروآ  هک  یثیداـحا 
دیاب .تسا  مه  رواجم  کلم  ود  قوقح  رگید  اههار و  ندوب  كرتشم  درک  لمأت  نآ  رد  دـیاب  اجنیا  رد  هک  يا  هلأسم  اهنت  هتبلا  .تسین 
یلو دراد ، تحارـص  ندوب  طرـش  رد  کلملادـبع  ثیدـح  .هنای  تسا  طرـش  زین  نیا  یگیاسمه  هطـساو  هب  هعفـش  توبث  رد  ایآ  دـید 

دننک یم  لمح  دیقم  رب  ار  قلطم  هک  یناسک  نیا  ربانب  تسا و  قلطم  عفاروبا  دیرش و  ثیدح 

ینعی  ) دننک یمن  لمح  دیقم  رب  ار  قلطم  هک  یناسک  یلو  دنلیاق ، طرش  نیا  هب  اهیرصب ) ینعی  )

.دنناد یمن  مزال  ار  یطرش  نینچ  اهیفوک )

میسقت هچ  رهرد  اهنت  ار  هعفش  ادخ  لوسر   » هک دش  تباث  رباج  زا  هملسوبا  زا  يرهز  ثیدح  رد  يراخب ، حیحـص  رد  دوش : هتفگ  رگا 
صخشم و اهزرم  هک  ینامز  اما  دادرارق ، تسا  هدشن 

شنایاپ رد  رصح و  موهفم  هب  شزاغآ  رد  رثا ، نیا  و  تسین ؛» يا  هعفش  دوش  ادج  رگیدکی  زا  اههار 

ار رظن  نیمه  زین  یعفاش  کلام و  و  دنک ، یم  یفن  ار  یگیاسمه  هطساو  هب  هعفش  قح  قوطنم ، هب 

تباث رگید  ياهثیدح  قوطنم  هب  یگیاسمه  هطساو  هب  هعفش  دوش : یم  هتفگ  خساپ  رد  دنا ، هتشاد 

زا تمسق  نیا  رد  .درادن  ار  نآ  اب  هضراعم  تردق  رثا  نیا  رد  رصح  موهفم  نیاربانب  تسا و  هدش 

یفن دانتـسا  هب  هعفـش  یفن  دارم  تسین ،» يا  هعفـش  دوش  ادج  رگیدکی  زا  اههار  صخـشم و  اهزرم  هک  ینامز  : » تفگ هک  مه  ترابع 
دننامه رگید  یببس  دانتسا  هب  هعفش  توبث  نیا ، یلو  تسا ، تکرش 

.دنک یمن  یفن  نآ ، توبث  زا  یکاح  یلیلد  ندیسر  تروص  رد  ار ، یگیاسمه 

هلیح تمرح  رب  ثیداحا  یهاوگ 

لام عیفـش  زا  هزاجا  نودب  هک  تسناد  مارح  هدنـشورف  رب  درمـش و  عیفـش  قح  ار  هعفـش  زا  هدافتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رد وا  دوش و  یمن  طقاس  عیفش  قح  دنک  نینچ  مه  رگا  هک  دشورفب ، ار  كرتشم 

نایم زا  ای  يریگولج  يارب  همه  نیا  .تسا  راوازس  هدش  هتخورف  هچنآ  هب  رادیرخ  زا  شیب  لاح  ره 

ندرب نایم  زا  يارب  شالت  هنوگره  نیا ، ربانب  .دسرب  یسک  هب  تسا  نکمم  ترواجم  ای  تکرش  هطساو  هب  هک  تسا  يررض  نتـشادرب 
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، هلیح کمک  هب  نآ  زا  هدافتسا  هار  ندرک  راوشد  ای  قح و  نیا 

هب عیفش  يدونـشخان  ای  يدونـشخ  نتـشاگنا  چیه  نینچمه  و  هتـشاد ، ار  نآ  یفن  دصق  عراش  هک  تسا  يرازآ  ررـض و  نامه  میکحت 
ثیداحا اب  راکشآ  یتفلاخم  دوخ  نیا  تسا و  گنرین  کمک 
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دنز تسد  ییاه  هلیح  نینچ  هب  تسین  زیاج  یناملـسم  چیه  يارب  نیاربانب  .ناشیانعم  تقیقح و  اب  مه  اهنآ و  ظافلا  رهاظ  اب  مه  تسا ،
دهاوخ یهابت  نیمز  رد  هن  رگو  دهد ، اوتف  اهنآ  زاوج  هب  ای 

رگید لاطبا  اب  قح  نیا  لاطبا  نایم  هک  نآ  رگید  هتکن  .دش  دهاوخاپ  رب  گرزب  يداسف  داتفا و 

؛ درادن دوجو  یقرف  تسا  هتساوخ  دیکأتب  هتخاس و  راوتسا  هتشاد و  ررقم  ار  اهنآ  عرش  هک  یقوقح 

.دیوگ یم  نخس  دریگ  یم  ماجنا  قوقح  لاطبا  يارب  هک  ییاه  هلیح  همه  تمرح  زا  ثیداحا  هچ ،

و دیرش ، نب  ورمع  ثیدح  هب  نینچمه  رباج ، زا  هملسوبا  زا  يرهز  ثیدح  هب  نآ ، ندوب  لطاب  هعفـش و  رد  هلیح  تمرح  يارب  يراخب 
: تشون نینچ  يدنـس  وا  يارب  ترـضح  نآ  دیرخ و  يزینک  ای  یمالغ  ربمایپ  زا  هک  تسا  هتـسج  دانتـسا  دلاخ  نب  ءادع  ثیدح  هب  زین 

ءادعلا يرتشا  ام  اذه  »

ار ثیدح  نیا  . (1)« ملـسملا ملـسملا  عیب  هثبخال ، هلئاغ و  ءادال و ال  ًهماوأ  ًادبع  هنم  يرتشا  هّللا  لوسر  دـمحم  نم  هذوه  نب  دـلاخ  نب 
هب دـنچ  یقرط  تسا و  نسح  نآ  دنـس  .تسا  هدرک  تیاور  ًاقیلعت  ار  نآ  زین  يراخب  دـنا و  هدرک  لـقن  هجاـم  نبا  و  يذـمرت ، یئاـسن ،

متـس و شنطاب  هک  دنیوج  یم  لسوت  يرهاظ  يدوقع  هب  هعفـش  طاقـسا  يارب  هک  ار  یناسک  اراکـشآ  تروص  هب  يراخب  .دراد  ءادع 
دتسوداد هک  تسا  هتشاد  نایب  هدرک و  موکحم  تسوا  قح  طاقسا  زین  وا و  تیاضر  مدع  تیاضر و  ندرک  رثا  یب  عیفـش و  اب  گنرین 

.میتفگ نخس  لیصفتب  ءادع  ثیدح  هرابرد  مهد  دنبرد  نیا  زا  شیپ  .دشاب  لباقتم  یهاوخ  ریخ  يانبم  رب  دیاب  ناملسم  اب  ناملسم 

، دنک یمن  لالح  ار  مارح  لالح و  ار  مارح  مکاح  مکح   : 19

.دشاب ذفان  رهاظب  دنچره 

نحلا نوکی  ْنأ  مکضعب  ّلعل  ّیلا و  نومصتخت  متنأ  رـشب و  انأ  اّمنا  هک : تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هملـس  ّما  زا 
نیا  (2)« راّنلا نم  هعطق  هل  عطقا  اّمناف  هذـخأی  الف  ًائیـش  هیخا  قح  نم  هل  ُتعطق  نمف  عمـسا  اّـمموحن  یلع  هل  یـضقاف  ضعب  نم  هّتجحب 

.تسا قافتا  دروم  ثیدح 
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نیا زا  ذوخأم  هلئاغال »  » .تسین دـشاب  هدرک  ناهنپ  رادـیرخ  زا  ار  نآ  هدنـشورف  هک  یبیع  ياراد  هدـش  هتخورف  هچنآ  ینعی  ءادال » - » 1
مـض هب  هثبخال » و  «. » نالف ینلاتغا  : » دیوگ دیابر  رد  وا  لام  نآ  کمک  هب  دروآ و  نایم  هب  يا  هلیح  یـسک  نوچ  هک  تسا  برع  لوق 

ياهیوخ زا  هدرب  نآ  هک  تسا  نآ  ترابع  يانعم  تروص  نیا  رد  ءاـخ و  فرح  هرـسک  هملک  نیا  رد  مه  رگید  لاـمتحا  .ءاـخ  فرح 
.تسا یهت  ندرک  رارف  دننامه  دب 

زا دوخ  لیلد  نایب  رد  امـش  زا  یکی  نایم  نیا  رد  دیاش  و  دیهاوخ ، یم  يرواد  دـیروآ و  یم  عازن  نم  دزن  امـش  مناسنا و  کی  نم  - 2
مدیرب يزیچ  شردارب  قح  زا  وا  يارب  هک  ره  سپ  .منک  مکح  وا  يارب  ما  هدینـش  هک  نآ  دننامه  نم  هجیتن  رد  دشاب و  رتاناوت  يرگید 
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.م ص121 -. ج4 ، مالسلا ، لبس  ك.ر : .ما  هدیرب  شتآ  زا  يا  هراپ  وا  يارب  هک  ارچ  دریگب ؛ ار  نآ  دیابن 
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ثیدح حرش 

.تسا هتخومآ  نم  هب  میادخ  هچنآ  رگم  مناد  یمن  بیغ  زا  يزیچ  تسا ، رگید  ناسنا  ره  نأش  هک  هنوگ  نآ  نم ، ینعی  رشب ؛» انأ  اّمنا  »
، تخاس یم  زیامتم  نارگید  زا  ار  وا  اـهیگژیو  نیا  تشاد و  ار  تلاـسر  یحو و  ياـهیگژیو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هچرگ 

یم ای  دنا  یعدـم  هک  نانآ  رب  تسا  يّدر  نیا  و  تسا ؛ روما  نطاب  رب  عالطا  رابتعا  هب  تسا ، رـشب  زا  درف  کی  اهنت  دومرف  هک  نیا  یلو 
دنرادنپ

یم بلق » رـصق   » ار نخـس  هنوگ  نیا  .تسین  ناهنپ  هدیـشوپ و  وا  رب  زیچ  چـیه  و  دـناد ، یم  ار  روما  نطابهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
دیآ یم  یپ  رد  هچنآ  يارب  تسا  يا  هنیمز  همدقم و  ترابع  نیا  .دنمان 

دنوادـخ مکح  هچنادـب  اهنآ  هرابرد  ات  دـیروآ  یم  نم  دزن  ار  دوخ  ياهفالتخا  يواعد و  اـهتموصخ ، امـش  یلا :» نومـصتخت  مکناو  »
دوـخ لـیلد  ناـیب  رد  امـش  زا  یکی  دـیاش  ناـیم  نیا  رد  و  ضعب ؛» نم  هتجحب  نحلا  نوـکی  نا  مکـضعب  لـعل  و   » .مـنک يرواد  تـسا 

مونش یم  هچنآ  ساسارب  زین  نم  و  عمسا ؛» امم  وحن  یلع  هل  یضقاف   » دشاب رتاسر  شلیلد  دیوگ ، یم  غورد  هک  نآ  اب  و  رتدنمناوت ،

تواضق مکح و  درادنپب  تسا  قحانب  شیاوعد  دیوگ و  یم  غورد  هک  نآ  دیابن  نیاربانب  .منک  مکح 

رب هدرک  دوخ  نآ  زا  اوراـنب  هک  ار  شیوخ  ردارب  قح  ناـمگ  نیا  رب  و  تسا ، هدرک  قح  ار  لـطاب  اـی  لـطاب و  ار  قـح  وا ، دوـس  هب  نم 
قح نم  هل  تیضق   (1) نمف  » تسین نینچ  زگره  .درامشباور  شیوخ 
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زیاج يراک  نینچ  هک  تسا  نآ  شیانعم  یطرـش و  يا  هیـضق  ائیـش » هیخا  قح  نم  هل  تیـضق  نمف  دیوگ : یم  یکبـس  نیدلا  یقت  - 1
هب سپـس ، هدرک و  یمکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدشن  تباث  ام  يارب  چـیه  دـیوگ : یم  همادا  رد  یکبـس  .تسا 

ظوفحم يزیچ  نینچ  زا  ار  دوخ  لوسر  مکح  دنوادخ  .دشاب  هدـش  نشور  نآ  فالخ  رگید ، یببـس  هب  ای  لیلد  ندـش  راکـشآ  ببس 
هیاـپ رب  هک  تسین  يروذـحم  نیا  رد  يور  نآ  زا  .دوبن  يروذـحم  نآ  رد  دـشاب  هدـش  عـقاو  يزیچ  نینچ  مه  رگا  هک  هچرگ  تشاد ،
رگا هچ  تسین ؛ مکح  نآ  رد  ییاطخ  ای  یللخ  چیه  ساسا  نیا  رب  و  دشاب ، رهاظ  دانتسا  هب  تسیاب  یم  مکح  هتشاد ، ررقم  عرـش  هچنآ 

هن هراب  نیا  رد  اما  تسا ، یعدم  زا  يریـصقت  نیا  دشاب  هتفریذپ  تروص  غورد  دنگوس  ای  یهاوگ  دانتـسا  هب  مکاح  مکح  هنومن  يارب 
نایب ماکحا و  ریرقت  ماـقم  تسا و  زیچ  کـی  يرواد  مکح و  ماـقم  ًارهاـظ  .تسا  هتـشاد  نیا  زج  یهار  وا  هن  تسا و  هدرخ  مکاـح  رب 

رد ربمایپ  تسا  هدوب  زیاج  مییوگب  دـنرظن -  نیا  رب  ناملاع  رتشیب  ناققحم و  هک  نانوچ  رگا - نیا  ربانب  رگید ؛ يزیچ  مدرم  يارب  اهنآ 
داهتجا نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  تساور  مه  لامتحا  نیا  مییوگب -  نآ  رانک  رد  دـنک و -  داـهتجا  دوخ  هدیـسرن  صاـخ  یحو  هچنآ 

یم تسا  هتفریذـپ  تروص  هک  ییاطخ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هکلب  دـنام ، یمن  یمکح  نینچ  ياضما  رب  ربماـیپ  مه  زاـب  دـنک ، اـطخ  دوخ 
يرواد ندرک و  مکح  ماقم  ینعی  تسخن  ماقم  هب  طوبرم  هدمآ  اجنیا  رد  هک  یثیدح  يور ، ره  هب  .دزادرپب  نآ  ناربج  هب  ات  دـناهاگآ 

.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  و  تسا -  ندرک 
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الف  » تسین قح  رب  هک  دـناد  یم  دوخ  وا  و  مداد ، وا  هب  شردارب  قـح  زا  يزیچ  مدرک و  تواـضق  یـسک  دوـس  هب  هاـگره  ائیـش ؛» هیخا 
مکح نیا  تلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  .دریگب  ار  نآ  دابم  هذخأی »

يزیچ هب  ینعی  ما ؛ هدرک  مکح  خزود  شتآ  زا  يا  هراپ  هب  وا  يارب  نم  هک  رانلا :» نم  هعطق  هل  عطقا  اّمناف  : » دـیامرف یم  ناـیب  نینچ  ار 
ياج هب  بَّبـسم  نآ  رد  تسا و  لسرم  زاجم  ترابع  نیا  .دـنک  یم  یخزود  ار  وا  تسا و  مارح  وا  يارب  نطاـب  رد  هک  ما  هدرک  مکح 

.تسا هتفر  راک  هب  ببس 

فالخ رب  معالطا و  یب  بیغ  زا  متـسه و  امـش  دننامه  یناسنا  اهنت  نم  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
تعیرش ماکحا  نآرق و  زا  هچنآ  رگم  مرادن ، ربخ  روما  نطاب  زا  نانادان  رادنپ 

رد هچنآ  دـنراد و  یم  ناهنپ  هچنآ  مدرم و  ینورد  ياه  هزیگنا  زا  نتـشاد  یهاگآ  هراب  رد  اما  .تسا  هدرک  یحو  نم  هب  دـنوادخ  هک 
راذـگاو دـنوادخ  هب  روما  نطاب  تسا و  يراج  رهاظ  مکح  تسا و  تجح  رهاـظ  اـم  يارب  .میربارب  مه  اـب  نارگید  نم و  دـنراد  هنیس 

دزن یعازن  ياهفرط  رگا  نیا  ربانب  .تسا 

دناوتب يرگید  زا  رتشیب  دـشاب و  رتراذـگرثا  رتوگ و  راوتـسا  رترونخـس ، اهنآ  زا  یکی  دـیاش  منک  يرواد  ناشعازن  رد  اـت  دـندمآ  نم 
ار يا  ههبـش  نایب ، لد و  يراوتـسا  تردـق و  ای  راـتفگ  رد  یگدـیزرو  يدـنمناوت و  هطـساو  هب  و  دراد ، ناـیب  ار  دوخ  لـیلد  تجح و 

یگژیو نینچ  زا  يرگید  اما  دزاس ، نشور 

دناشوپب و ار  وا  ندوب  قحرب  ياه  هناشن  یتسس ، یناوتان و  اما  تسار ، زین  شراتفگ  دشاب و  بناج  هب  قح  لاح  نیع  رد  یلو  هرهب ، یب 
لطاب ياعدا  دناوتب  دبای و  تراسج  تأرج و  وا  رب  مصخ 

عافد نآ  زا  یتسد  هریچ  يرونخس و  زا  نتسج  هرهب  اب  دیارایب و  قح  ياعدا  کی  بلاق  رد  ار  دوخ 

تسا و قح  رب  وا  هک  منک  نامگ  نینچ  تسین  غورد  زج  زین  شنخـس  تسین و  قح  رب  دـنوادخ  دزن  هک  یلاح  رد  ناـس  نیدـب  دـنک و 
دوس هب  مناد  یمن  بیغ  هک  نآ  مکح  هب  هاگنآ  تسار ، زین  شنخس 

دنکب يراک  نینچ  هتسناوت  تسا و  غورد  شیاعدا  هک  نآ  اب  امش  زا  یسک  رگا  دابم  .منک  تواضق  وا 

.دـنک جراـخ  شیوخ  ردارب  تسد  زا  ار  نآ  دـناوت  یم  تسا و  زیاـج  وا  يارب  هدـش  هداد  وا  هب  تواـضق  رد  هچنآ  نتفرگ  درب  ناـمگ 
مارح يراک  دـهد  رارق  ضرعت  شوختـسد  قیرط  نیا  زا  ار  نارگید  سومان  لام و  ناـج و  دـنک و  نینچ  هک  ره  ،و  تسین نینچ  زگره 

؛ دناشک یم  خزود  هب  ار  وا  هک  هداد  ماجنا 

هچنآ رد  دنا و  هدش  هتشامگ  نآ  رب  ریگتخس  یناگتشرف  گنس ، دننایمدآ و  نآ  مزیه   » هک یخزود 

ص:249

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 360 

http://www.ghaemiyeh.com


(. 6/ میرحت « ) دنهد یم  ماجنا  دنراد  نامرف  ار  هچنآ  و  دننک ، یمن  ینامرفان  ار  وا  هدومرف  نانآ  هب  دنوادخ 

هلیح تمرح  رب  ثیدح  یهاوگ 

.اـهنآ رهاـظ  تروص و  هب  هن  تسناد ، روـما  نطاوـب  قیاـقح و  هب  هتـسباو  ار  ءایـشا  تمرح  تیلح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
یـسک يارب  هدنبوک ، مهرد  لیلد  کی  هاوخ  نیغورد و  تجح  کی  هاوخ  تسا ، هدش  راکـشآ  وا  يارب  هچنآ  ساسارب  یتقو  نیاربانب 

زیچ نآ  دنوادخ  دزن  هک  دنک  مکح  يزیچ  هب 

، دنک هدافتـسا  نآ  زا  درمـشب و  لالح  دوخ  يارب  تسا  هدش  مکح  وا  دوس  هب  ار  هچنآ  تسین  زیاج  صخـش  نآ  يارب  تسین  وا  نآ  زا 
اروا دنوادخ  تسوا و  هاگ  هدعو  خزود  دنک  نینچ  رگا  هک 

نطاب زا  دـناد و  یمن  مه  بیغ  هک  تسا  ناسنا  کی  اهنت  يو  اریز  تسا ؛ روذـعم  دـنوادخ  دزن  مکاح  هتبلا  .تساوخ  دـهاوخ  باسح 
نآ ساسارب  لاح  نیع  رد  دـشاب و  هتـشاد  ربخ  اوعد  فرط  هلیح  ریوزت و  زا  هک  دـبای  یم  رفیک  یتروص  رد  اـهنت  وا  .درادـن  ربخ  روما 
دوش هاگآ  روما  نطاب  زا  ًالماک  هتفای  حیجرت  وا  دزن  هک  یلماوع  بابسا و  دانتـسا  هب  هک  تسا  یماگنه  نآ  گرزب  هانگ  و  دنک ، مکح 

.دنک مکح  یهلا  مکح  ریغ  هب  ددرگ و  فرحنم  تسا  قح  هچنآ  زا  سپس  و 

، یهلا مکح  ضقن  یعرـش ، بجاو  طاقـسا  نآ  زا  فدـه  هک  هاگنآ  يا  هلیح  ره  دـیوگ  یم  دوش  یم  كرد  ثیدـح  زا  هک  انعم  نیا 
هک يا  هنوگ  هب  دنـشاب ، عورـشم  رهاظب  شرازبا  لیاسو و  دـنچ  ره  تسا ، مارح  تسرداـن و  دـشاب  تسین  بجاو  هچنآ  ندرک  بجاو 

مکح اهنآ  زاوج  هب  دراد  شیوخ  لد  رد  راک  هلیح  هک  یگنرین  زا  يربخ  یب  ببس  هب  دوش  يورایور  اهنآ  اب  یهیقف  نوچ 

ًافرص هن  درگن ، یم  ار  فده  لد و  دنوادخ  هک  تسا  نآ  زین  اه  هلیح  هنوگ  نیا  نالطب  لیلد  .دنک 

هدمآ دنک  یم  لقن  هریرهوبا  زا  عوفرم  تروص  هب  هک  ملسم  ثیدح  رد  هک  نانوچ  ار ، لمع  رهاظ و 

عبانم قافتا  دروم  ثیدـح  رد  هک  نانوچ  زین  (1) و  «، مکبولق یلا  رظنی  نکل  مکروص و  یلا  مکماسجا و ال  یلا  رظنیـال  هللا  ّنا  : » تسا
لوتقملا لتاقلاف و  امهیفیسب  ناملسملا  یقتلا  اذا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تسا  هدمآ  یفقث  هرکبوبا  زا  لقن  هب  یثیدح 

لتق یلع  ًاـصیرح  ناـک  هنا  : » دومرف تسا ؟ هدرک  هچ  لوـتقم  اـما  تسرد ، لـتاق  دروـم  رد  ادـخ ، لوـسر  يا  متفگ : نم   (2)« رانلا یف 
(3) «. هبحاص
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باب 32. ربلا ، باتک  يراخب ، حیحص  ك.ر : .درگن  یم  ناتیاهلد  هب  هکلب  درگن ، یمن  امش  ياه  هرهچ  اه و  نت  هب  دنوادخ  - 1
باب نتفلا ، باتک  ملسم ، حیحص  ك.ر : .دنشتآ  رد  ود  ره  هتشک  هدنشک و  دنتسیاب  مه  يور  رد  ور  ریشمش  اب  ناملـسم  ود  نوچ  - 2

14 و 15.
.دوب رگید  نآ  نتشک  دنمزآ  وا  - 3
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خسف دقع و  هنیمز  رد  مکاح  مکح  هرابرد  هفینحوبا  بهذم 

هکلب مارح ، ار  لالح  هن  دنک و  یم  لالح  ار  مارح  هن  یـضاق  مکاح و  تواضق  مکح و  هک  تشاد  تلالد  نیا  رب  هتفگ  شیپ  ثیدـح 
؛ ینطاب قیاقح  هن  تسا  يرهاظ  هلدا  تواضق  مکح و  يانبم  يوس  نآ  زا  یلو  .تسا  یقاب  رمالا  سفن  رد  دوخ  تیعقاو  نامه  رب  اهنآ 

.تسین ناسنا  ناوت  رد  قیاقح  نیا  زا  نتفای  یهاگآ  هچ 

هک دنهد  یهاوگ  غوردـب  هاوگ  نت  ود  رگا  نیا ، ربانب  ار ؛ جورف  ءامد و  مه  دریگ و  یم  رب  رد  ار  لاوما  مه  میتفگ  هک  یلک  نوناق  نیا 
غوردـب دـهاش  ود  رگا  ای  تسین ؛ لالح  وا  يارب  لام  نآ  دـهد  وا  هب  ار  لام  یهاوگ  نیا  هب  هیکت  اب  مکاح  تسا و  سک  نالف  زا  یلام 

بحاص يارب  دنهد  یهاوگ  لتق  هب 

هک دنهد  یهاوگ  غوردب  رگا  نینچمه  و  دنک ؛ صاصق  تسین  زیاج  دشاب  هتشاد  یهاگآ  اهنآ  ییوگغورد  زا  هک  ضرف  نیا  رد  نوخ 
زیاج دـشاب  هتـشاد  ربخ  ناهاوگ  ییوگغورد  زا  هک  رگید  سک  ره  يارب  زین  ناهاوگ و  يارب  تسا ، هداد  قـالط  ار  شرـسمه  ینـالف 

دزن هک  ار  نیغورد  ياهاعدا  همه  تسا و  ماع  هتفگ  شیپ  ثیدح  .دننک  جاودزا  وا  اب  نز  قالط  هب  یضاق  مکح  زا  سپ  تسین 

هب ربمایپ  مکح  دـنک ، نوگرگد  ار  زیچ  کی  تیلح  تمرح و  لصا  مکاح  مکح  دوب  انب  رگا  .دریگ  یم  رب  رد  دوش  یم  حرطم  مکاح 
ِماُّکُْحلا َیِلا  اِهب  اُولُْدت  ِلِطابلِاب َو  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَا  اُولُکأَت  الو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  يوس  رگید  زا  .دوب  رتدنمازـس  يرییغت  نینچ  داجیا 

تمرح اـی  مارح و  لاـم  ندروـخ  تمرح  ناـیم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  ، (1)« َنوُمَْلعَت ُْمْتنَا  ِمثِْالِاب َو  ِساـّنلا  ِلاْومَا  ْنِم  ًاـقیرَف  اُولُْکاَِـتل 
ناملاع هدوت  دمحا ، یعفاش ، کلام ، .تسا  رتراوازس  لاوما  نتـشاد  ساپ  زا  نماد  نتـشاد  ساپ  هکلب  تسین ، یتوافت  مارح  يرتسبمه 

نارگید ناعبات و  هباحص و  زا  اهرهش  ناهیقف  ناملسم ،

.دنا هدرک  رایتخا  ار  رظن  نیمه  زین  فسویوبا  نسح و  نب  دمحم  هفینحوبا  درگاش  ود  هک  نانوچ  دنرظن ، نیا  رب 

لالح نطاب  رد  مه  رهاظب و  مه  ار  لاوما  جورف و  دشاب ، عقاو  فالخ  رب  دنچ  ره  مکاح ، مکح  دـیوگ : یم  هفینحوبا  نایم  نیا  رد  اما 
ای دقع  ياوعد  نمض  رد  هک  نآ  رب  طورشم  دنک ، یم  مارح  ای 

ره رد  تسا : رارق  نیازا  هدمآ -  هیفنح  بتک  رد  هچنآ  ربانب  رظن - نیا  حیضوت  .دشاب  دقع  خسف 

یهاوگ دانتسا  هب  تواضق  اهخسف ، اهدقع و  رگید  قالط و  حاکن و  دننامه  دشاب ، هتـشاد  ءاشنا  تیالو  مکاح  تسا  زیاج  هک  يدروم 
نینچ هک  يدراوم  رد  اما  .تسا  ذفان  ًانطاب  ًارهاظ و  غورد 
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ار مدرم  لاوما  زا  یـشخب  رذگهر  نیا  زا  ات  دـیهد  نامکاح  هب  توشر  هب  دـیروخب و  اورانب  رگیدـمه  ياهییاراد  دابم  : 188 هرقب / - 1
.دیروخب دیناد  یم  دوخ  هک  یلاح  رد  هناراکهانگ و 
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ببـس هک  یتیکلم  تابثا  لیبق  زا  زین  و  تسا ، هقالط  هس  ای  و  تسا ، یـسک  رـسمه  ای  تسا ، هّدـعرد  هک  ینز  جاودزا  لـیبق  زا  تسین ،
دشاب یم  ذفان  ًارهاظ  اهنت  یضاق  تواضق  تسا ، هدشن  رکذ  نآ  يارب 

دنک اعدا  غوردب  ینز  سکع  هب  ای  تسوا و  رسمه  ینز  هک  دنک  اعدا  غوردب  يدرم  رگا  هنومن ، يارب 

یغورد یهاوگ  وگغورد  یعدـم  نیا  لاح  ره  رد  تسا و  هدرک  هقالط  هس  ار  شنز  هک  دـنک  اـعدا  يدرم  اـی  و  تسوا ، رهوش  يدرم 
قالط هب  ای  حاکن  هب  یضاق  هجیتن  رد  دروایب و  دوخ  ياوعد  رب  زین 

اب يرسمه  ياعدا  رب  يدرم  رگا  یلو  تسا ، يراجو  ذفان  ًانطاب  زین  ًارهاظ و  وا  ياضق  دنک  مکح 

ای دنک ، هماقا  غورد  یهاوگ  تسا  هداد  قالط  راب  هس  ار  يو  دوخ  وا  ای  تسا و  رگید  یـسک  رـسمه  ای  رگید  یـسک  هّدع  رد  هک  ینز 
یببس هک  نآ  یب  دنک ، هماقا  غورد  یهاوگ  يزیچ  کلمت  ياعدا  رب 

مکح تیکلم  هب  مود  دروم  رد  حاکن و  هب  لوا  دروم  رد  مه  یـضاق  هجیتن  رد  و  درواـیب ، تیکلم  يارب  هقدـص  اـی  عیب  اـی  هبه  لـیبق  زا 
هتـشاد تیالو  حاکن  دقع  رد  مکاح  رگا  هتبلا  .دوش  یم  تباث  تیکلم  هن  تسا و  زیاج  حاکن  هن  ادـخ  دوخ و  نیب  یعدـم  يارب  دـنک ،

یتیالو نینچ  ياراد  ای  دشاب 

نانز ندروآ  رد  جاودزا  هب  رد  مکاح  هک  اجنآ  زا  اما  تسا ، ذفان  ًانطاب  مه  ًارهاظ و  مه  وا  مکح  دـهد  قالط  ار  یـسک  نز  هک  دـشاب 
، رگید صخش  هب  یصخش  زا  لاوما  لقن  رد  ای  نآ ، دننامه  رادرهوش و 

ذفان زا  دوصقم  .تسا  ذفان  ًارهاظ  اهنت  وا  تواضق  درادن  تیالو  لقن ، يارب  یببس  دوجو  نودب 

ای هقفن و  ای  نیکمت و  هبلاطم  بسن ، توبث  لیبق  زا  يویند  ماکحا  هک  تسا  نآ  زین  يرهاظ  ندوب 

يورخا ماکحا  بترت  ینطاب  ندوب  ذفان  زا  دوصقم  اما  .دوش  یم  بترتم  اهخسف  ای  دوقع  رب  مسق ،

هبلاطم وا و  يارب  ندرک  یکیدزن  هجیتن  رد  ات  درم  يارب  نز  یعرش  ّتیلح  توبث  دننامه  تسا ،

هدش رداص  مکح  وا  عفن  هب  کلم  دروم  رد  هک  یکلام  يارب  ای  دشاب و  لالح  ًاعرش  نز  يارب  هقفن 

.دنک هدافتسا  تسا  هدرک  رکذ  ار  شتیکلم  ببس  هک  یکلم  زا  دشاب  لالح  تسا 

، میتفگ هک  ناس  نآ  هچرگ ، دـنا ، هدـش  بکترم  وا  يوگغورد  ناهاوگ  بذاک و  یعدـم  هک  تسا  یگرزب  هانگ  رب  نوزفا  همه  اـهنیا 
.تسین یهانگ  هلأسم  نیا  رد  ار  یضاق 

لیحلا باتک  رد  يراخب  تسا ، هلمج  نآ  زا  .دنا  هدیهوکن  ببـس  نیدب  ار  وا  هدرک و  حـیبقت  ار  هفینحوبا  رظن  نیا  ناملاع  زا  يرایـسب 
یهاوگ اب  حاـکن  تحـص  نآ  دـنز و  یم  رود  اـنعم  کـی  نوماریپ  همه  هک  دـنک  یم  رکذ  عرف  هس  باـتک  نیا  رد  وا  .دوخ  حیحـص » »
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هزاجا هک  تسا  نآ  رگنایب  دنک و  یم  ضقن  ار  تحص  نیا  هک  دروآ  یم  تنس  زا  یلیالد  عورف  نیا  زا  کی  ره  رد  يو  .تسا  غورد 

هراب نیا  رد  وا  زا  تسا  مزال  زین  هزیـشود  ریغ  دروم  رد  .تسین  زیاج  نآ  نودـب  حاکن  تسا و  بجاو  حاـکن  رد  هزیـشود  زا  نتـساوخ 
تقفاوم نینچ  نودب  وا  اب  جاودزا  دوش و  هتفرگ  حیرص  هزاجا 

دوش حاکن  هب  موکحم  نز  غورد  تداهش  ربانب  رگا  هک  تسا  یلاحرد  نیا  .تسین  حیحص  یحیرص 
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.ندرک تروشم  وا  ریغ  يارب  هن  دوش و  یم  نکمم  نتساوخ  نذا  هزیشود  يارب  هن 

: تسا هدروآ  يراخب  هک  یثیدح  هس  ای  عرف  هس  کنیا 

یتح رکبلا  حکنتال  : » دومرف هک  دـنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هریرهوبا  زا  ار  نآ  يو  هک  تسا  یثیدـح  لوا :  ثیدـح 
زا سپ  يراخب  تتکـس .» اذا  : » دومرف تسا ؟ هنوگچ  نز  نذا  ادـخ ، لوسر  يا  دـش : هتفگ  سپ  «. (1) رمأتست یتح  بیثلا  نذأتـست و ال 

هدماین رد  حاکن  هب  ینذا  نینچ  ساسارب  يو  هدشن و  هتـساوخ  نذا  يا  هزیـشود  زا  رگا  دنا : هتفگ  یخرب  دـیوگ : یم  ثیدـح  نیا  لقن 
اما دشاب ،

دانتسا هب  زین  یـضاق  و  هدرک ،  جاودزا  وا  اب  نز  نآ  تیاضر  اب  درم  نیا  دنهد  یهاوگ  غوردب  هک  دروایب  دهاش  ود  دنک و  هلیح  يدرم 
یهاوگ نیا  دناد  یم  دوخ  درم  هک  یلاح  رد  یهاوگ و  نیا 

جوادزا کی  نیا  و  دوش ، رتسبمه  نز  نآ  اب  هک  تشاد  دـهاوخن  یلاکـشا  وا  يارب  دـنک ، مکح  حاـکن  توبث  هب  تسا  لـطاب  غورد و 
.تسا حیحص 

میب  (2) رفعج نادنزرف  زا  ینز  هک  دنک  یم  لقن  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  زا  لقن  هب  ار  نآ  يراخب  هک  تسا  یثیدح  مود : ثیدح 
ناـگرزب زا  نت  ود  دزن  دوـخ  تیاکـش  ور  نیمه  زا  .دروآ  رد  یـسک  جاودزا  هب  ار  يو  وا  يدونـشخان  مغر  هب  شّیلو  هک  تـشاد  نآ 

نمحرلادبع ینعی  راصنا 

جاودزا هب  وا  يدونـشخان  مغر  هب  شردـپ  ار  مادـخ  رتخد  ءاسنخ  هچ ، رادـم ؛ میب  دـنتفگ : نانآ  درب و  هیراـج  نب  عمجم  هیراـج و  نب 
یقیرط زا  زین  ار  هریرهوبا  نیشیپ  ثیدح  يراخب  دومرف .] لاطبا   ] درک ّدر  ار  جاودزا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآ و  رد  یسک 

دنهد یهاوگ  غوردب  هک  دروایب  دـهاش  ود  دزرو و  هلیح  يدرم  رگا  دـنیوگ : یم  مدرمزا  یخرب  تسا : هدوزفا  هاگنآ  و  هدروآ ، رگید 
اب درم  نآ 

درم جاودزا  توبث  هب  مکح  مه  یضاق  و  هدرک ، جاودزا  وا  اب  تسین  هزیشود  هک  ینز  حیرص  هزاجا 

هدـش تباث  یـضاق  مکح  هب  هک  حاکن  نیا  مه  زاب  تسا ، هدرکن  جاودزا  نز  نآ  اـب  زگره  هک  دـنادب  دوخ  درم  نآ  دـنک و  نز  نآ  اـب 
.دنادب دوخ  رسمه  ار  نز  نآ  دناوت  یم  تساور و  وا  يارب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاـع  قـیرط  زا  ار  نآ  يراـخب  هک  تسا  یثیدـح  موـس :  ثیدـح 
اهنذا : » دومرف .دنک  یم  مرش  نداد  نذا  زا  هزیشود  متفگ : نذأتست .» رکبلا  »
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حیرـص ناـمرف  وا  زا  هک  نآ  یب  دـننک  جاودزا  هوـیب  اـب  داـبم  و  دـنهاوخ ، هزاـجا  وا  زا  هک  نآ  یب  دـننک  جاودزا  هزیـشود  اـب  داـبم  - 1
یتح میـالا  حـکنت  ـال   » تسا و تروص  نیدـب  تراـبع  باـتک ، نیا  رد  تسا  ینتفگ  ص 118 . ج3 ، مالسلا ، لبـس  .ك.ر : .دنهاوخ 
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.م تکست - .» نا  لاق : اهنذا ؟ فیک  هللا و  لوسر  ای  اولاق : نذأتست ، یتح  رکبلا  حکنت  رمأتست و ال 
.تسا بلاط  یبا  نب  رفعج  دوصقم  رتیوق ، نامگ  هب  دیوگ : یم  رجح  نبا  - 2
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ار هدرکن  رهوش  اـی  هدرک  رهوش  میتی  يرتخد  يدرم  رگا  دـنیوگ : یم  یخرب  .هدوزفا  ثیدـح  نیا  لـقن  زا  سپ  يراـخب  «. (1) اهتامص
هدرک جیوزت  غولب  زا  سپ  ار  رتخد  وا  دنهد  یهاوگ  غوردب  هک  دروایب  هاوگ  ود  دنک و  هلیح  درم  هاگنآ  و  دریذپن ، وا  دشاب و  هتساوخ 

و تسا ، هداد  تیاضر  زین  رتخد  و 

، دـنک مکح  نآ  ساسارب  دریذـپب و  ار  نانآ  یهاوگ  تسا ، لـطاب  وا  ناـهاوگ  یهاوگ  دـناد  یم  درم  نآ  دوخ  هک  نآ  اـب  مه ، یـضاق 
.تسا زیاج  درم  يارب  نز  نآ  اب  يرتسبمه 

هرابرد موس  عرف  هدرک و  رهوش  رتشیپ  هک  ینز  هرابرد  مود  عرف  هدرکن ، رهوش  رتشیپ  هک  ینز  هراـبرد  تسخن  عرف  تسا ؛ عرف  هس  نیا 
كرتشم هتکن  کی  اهنیا  هس  ره  رد  .تسا  میتی  هک  يرتخد 

یهاوگ دانتسا  هب  یضاق  ای  مکاح  هتـشاد و  ار  دقع  ياشنا  تیلباق  لحم  هک  تسا  یحاکن  ینطاب  يرهاظ و  تحـص  نآ  دراد و  دوجو 
يراخب ناحراش  هک  نانوچ  .تسا  هدرک  مکح  نآ  توبث  هب  غورد 

يروص یحاکن  نینچ  دانتـسا  هب  يرتسبمه  تیلح  نداد  ناشن  تشز  يارب  شالت  عرف  هس  ثیدح و  هس  نیا  ندروآ  هدیاف  دنا ، هدروآ 
.تسا ربخ  اب  نآ  تمرح  زا  مه  صخش  دوخ  درادن و  یجراخ  تیعقاو  چیه  هک  تسا 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدروآ  یناوارف  هلدا  دوخ  یهقف  ياوشیپ  رظن  زا  عافد  يارب  هیفنح 

هب ار  نز  نآ  دـش  یعدـم  درم  نآ  سپ  .تفریذـپن  وا  تفر و  ینز  يراگتـساوخ  هب  يدرم  هک  تسا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  زا   - 1
نز نآ  .دروآ  زین  هاوگ  ود  اعدا  نیا  رب  و  تسا ، هدروآ  رد  دوخ  جاودزا 

هک دیروآ  رد  وا  جاودزا  هب  ارم  دوخ  امش  کنیا  .دنا  هداد  یهاوگ  غوردب  هاوگ  ود  نیا  تفگ :

.درک اضما  ار  جاودزا  نیمه  هاگنآ  .دنا  هدروآ  رد  وا  جاودزا  هب  ار  وت  دهاش  ود  نامه  دومرفمالسلا : هیلع  یلع  .ما  یضار 

ای دـقع  ياشنا  ار  تواضق  مکح و  نیمه  هدرک و  مکح  تسا  هتـشاد  ءاشنا  تیالو  ًاعرـش  هچنآ  رد  یعرـش و  یتجح  ربانب  مکاح   - 2
دوجو ضرف  رد  نز  اب  يرتسبمه  هحابا  یـضاق  مکح  هک  نیا  هن  تسا ، هتـشادن  دوجو  جراخ  رد  هک  هدادرارق  يزیچ  تابثا  ای  خسف و 

نیا ربارب  رد  ار  ام  ساسا  نیمه  ربو  دـنا  هتـشادنپ  نینچ  ام  ناـفلاخم  .دـشاب  یجراـخ  تیعقاو  نداد  رییغت  اـی  وا و  يارب  رگید  یمرحم 
مکح نامه  مییوگ : یم  لباقم  رد  ام  .تسا  يراکدب  نداد  جاور  انز و  هنیمز  ندرک  مهارف  دییوگ  یم  هچنآ  هک  دنا  هدادرارق  همزالم 

هدرک و لالح  یعدم ، درم  يارب  ار  نز  یضاق  مکاح و  تواضق  و 

اهنت جاودزا  هک  نآ  هن  رگم  .تسا  لالح  وا  يارب  هک  درب  یم  هرهب  نز  زا  یماگنه  يو  نیاربانب 
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.م ،ج3،ص119 - . مالسلا لبس  ك.ر : .تسوا  توکس  وا  هزاجا  .تساوخ  هزاجا  دیاب  هزیشود  زا  - 1
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هدش و حاکن  راد  هدهع  یـضاق  دشاب  نکممان  تقیقح  هب  ندرک  ادـیپ  ملع  یتقو  نیا  ربانب  دـهاش ؟ ود  روضح  اب  تسا  لوبق  باجیا و 
زا مکح  رودـص  ماگنه  رد  هک  دـنا  هدرک  طرـش  هیفنح  زا  یخرب  یتح  .دـهد  یم  ماـجنا  درم  نز و  ياـج  هب  دوخ  ار  لوبق  باـجیا و 

ناققحم هتبلا  .دـشاب  حاکن  دـقع  تئیه  دـننامه  مکح  رودـص  تواضق و  تئیه  ات  دنـشاب  هتـشاد  روضح  زین  دـهاش  ود  یـضاق  هیحان 
[، ینمض دقع  رد  هن   ]، تسا طرش  يدصق  دقع  ای  هدارا  دصق  هب و  دنتـسم  دقع  رد  اهنت  نتفرگ  هاوگ  اریز  دنرادن ؛ يرظن  نینچ  یفنح 

رگا نیا ، ربانب  .دنوش  یمن  تباث  يدصق  اما  دنوش ، یم  تباث  ینمـض  هک  اهزیچ  رایـسب  هچ  و  تسا ، ینمـض  دقع  کی  نیا  هک  نآ  اب 
: دیآ یم  شیپ  روظحم  ود  تسین  ذفان  ًانطاب  ثحب  دروم  عوضوم  رد  تواضق  مییوگب 

؛ تسا عرش  بولطم  ندش  لطاب  زا  تواضق  مکح و  نتشاد  نوصم  اریز  دوش ؛ یم  لاطبا  هدیدرگ  بجاو  عرـش  هب  هچنآ  هک  نآ  یکی 
دوخ هک  تسا  يدهتجم  کی  رب  يداهتجا  هلأسم  کی  رد  تواضق  هلزنم  هب  دنک  یم  رداص  یـضاق  يدروم  نینچرد  هک  یمکح  هچ ،

اب اما  درادن ، هدیقع  نینچ 

مکاح مکح  ات  دریذپب  ار  نآ  تواضق  نیا  هب  نتشادن  هدیقع  مغر  هب  تسا  مزال  يو  رب  دوجو  نیا 

.دنامب نوصم 

نز دیآ  یم  مزال  دهدب  قالط  هب  مکح  یضاق  ًالثم  دشابن و  ذفان  ًانطاب  مکح  رگا  هک  نآ  يرگید 

تسین هدیشوپ  هک  یلاح  رد  دشاب ، لالح  دوخ  مود  رسمه  يارب  ًارهاظ  لوا و  رسمه  يارب  ًانطاب 

عازن هب  دناشک و  یم  لاذتبا  هب  ار  جورف  و  تسا ، دنسپان  تشز و  هزادنا  هچ  ات  یتلاح  نینچ 

یم لالح  درم  کی  يارب  اهنت  نز  تسا  ذـفان  زین  ًاـنطاب  تسا  ذـفان  ًارهاـظ  هک  ناـنچ  مکح  مییوگب  رگا  هک  یتروص  رد  دـماجنا ، یم 
نوصم نز  ِنماد  مه  دور و  یم  نایم  زا  عازن  مه  بیترت  نیدب  دنام و 

.دنام یم 

، تسین مکاح  یـضاق و  تسد  هب  اهنآ  تیعقاو  رییغت  دنتـسه و  رمالا  سفن  رد  تباـث  تقیقح  زا  یکاـح  ببـس  نودـب  ياـهتیکلم  اـما 
هک هنوگ  نامه  نیاربانب  .دننک  داجیا  ار  اهنآ  دنناوت  یم  دقع  ياهفرط  دنرادن و  تیاکح  يزیچ  زا  دنتسه و  ءاشنا  هک  دوقع  فالخرب 
زا یـضاق  فالتخا ، ماگنه  رد  هک  تسا  زیاج  زین  نیا  دننک  مادقا  خسف  ای  دقع  هب  تیاضر  اب  دوخ  هک  تسا  زیاج  دقع  ياهفرط  يارب 
رب ات  دـشاب  دـقع  ياهفرط  فرـصت  زا  رتیوق  یـضاق  فرـصت  تسیاب  یم  [ هدـعاق ربانب   ] هکلب دربب ، نایم  زا  ار  عازن  دـنک و  تباین  اـهنآ 

.ددرگ يراج  ذفان و  ناشدروم  رد  اهنآ  تیاضر  فالخ 

فلتخا اذا   » هک دنا  هدرک  تیاور  عوفرم  تروص  هب  دوعسم  نبا  زا  ننس  نابحاص  دمحا و   - 3
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سپ هک  دناسر  یم  ناکراتتیوا »  » ترابع ثیدـح ، نیا  رد   (1) «. ناکراتتیوأ هعلـسلا  بر  لوقیام  لوقلاف  هنّیب  امهنیب  سیل  ناعیابتملا و 
زیاج الاک  هدنشورف  يارب  نیفرط ، يوس  زا  عازن  ندراذگاو  زا 

تـسا زیاج  زین  يرتشم  يارب  ربارب  رد  و  دـشاب ، بذاک  نآ ] شورف  مدـع  رب  ینبم   ] دوخ ياعدا  رد  هچرگ  درب ، هرهب  الاک  نآ  زا  تسا 
ینبم  ] دوخ ياعدا  رد  دنچ  ره  دنک ، هدافتـسا  دـهدب ] الاک  بحاص  هب  ار  نآ  تسیاب  یم  عیب  هب  مکاح  مکح  تروص  رد  هک   ] نمث زا 

.دشاب بذاک  عیب ] عوقو  رب 

زا کی  ره  هک  تسا  نآ  ثعاب  مکاح  يوس  زا  دـقع  خـسف  دوش  یم  تباث  بیترت  نیدـب  تسا و  نکمم  یـضاق  دزن  اهنت  عازن  هکراتم 
.دشاب نآ  فالخ  نطاب  رد  دنچ  ره  ددرگرب ، دوخ  بحاص  کلم  هب  نمث  عیبم و 

ام عازن  هک  یلاح  رد  تسا ، یلام  هبنج  هرابرد  هرقب  هیآ  دننامه  ثیدح  نیا  هک  دـنا  هداد  خـساپ  نینچ  زین  هملـس  ما  ثیدـح  زا  هیفنح 
حاکن سایق  يوس  رگید  زا  .تسین  لام  هراب  رد  باب  نیا  رد 

قح هک  یلاح  رد  دهدب  ورمع  هب  ار  دیز  لام  درادن  قح  یـضاق  هچ ، تسا ؛ لطاب  لام  رب  نآ  دننامه  ییاهخـسف  اهدـقع و  قالط و  و 
ار هچنآ  ناوت  یم  هنوگچ  نیا  ربانب  .دراد  دقع  خسف  ای  دقع  ياشنا 

، ببس نودب  ياهتیکلم  ینعی  درادن ، یتیالو  نینچ  نآ  رد  هچنآ  رب  دراد  اشنا  تیالو  نآ  رد  یضاق 

؟ تسا دض  رب  ئش  سایق  زج  يزیچ  یسایق  نینچ  ایآ  درک ؟ سایق 

دنچ هب  اجنیا  رد  اما  هک  هدش  حرطم  يراد  هنماد  ياهدقن  دنا  هدروآ  هیفنح  هک  يا  هلدا  همه  رب 

: مینک یم  هدنسب  ریز  هتکن 

یلاح رد  نیا  .تسا  فوقوم  زین  ندش  تباث  ضرف  رب  و  تسا ، هدشن  تباث  ناثدـحم  دزن  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  يرثا  - 1
فالتخا تروص  رد  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  هتفگ  ربانب  هک  تسا 

هتفگ ربارب  رد  حجرم  نودب  دناوت  یمن  اهنآ  زا  یکی  هتفگ  عوضوم ، کی  هرابرد  رگیدمه  اب  هباحص 

.دوش یقلت  تّجح  يرگید 

هب تیّلح  ياشنا  اما  .تسا  ریذپ  ناکما  تسا  ناسکی  شنطاب  رهاظ و  هک  یعرش  یهجو  هب  اهنت  نآ  زج  جورف و  رد  تیلح  ياشنا   - 2
رد .لیلد  هن  دراد و  ریظن  هن  هک  تسا  يزیچ  لطاب ، يرما 

مکح و ندوب  ذـفان  همزال  هک  یلاح  رد  تسا ، ذـفان  رهاظ  رد  طقف  هک  تسا  يرهاظ  یعرـش  تّجح  کی  اهنتزین  تواـضق  ناـیم ، نیا 
تـسا رهاظ  هک  نانوچ  .قباس  دـقع  ياضما  ای  تسا و  دـیدج  دـقع  ياشنا  ای  تواضق  نینچمه ، .تسین  یعقاو  ماکحا  رییغت  تواضق 

چیه هب  ار  ریخا  لامتحا 
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هک نیا  ای  .دـیوگ  یم  الاک  بحاـص  هک  تسا  ناـمه  هتفریذـپ  لوق  دـشابن  يا  هنیب  ناـشنایم  دـننک و  فـالتخا  عیب  فرط  ود  رگا  - 1
.72 باب عویبلا ، باتک  دووادوبا ، ننس  ك.ر : .دننک  یم  اهر  ار  رگیدمه 
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یباجیا هن  نآ  رد  اریز  دراد ؛ یعضو  نینچ  زین  تسخن  لامتحا  درک ، تابثا  اعدا و  ناوت  یمن  هجو 

تواضق ای  مکح  ینطاب  ندوبن  ذفان  همزال  دنا  هتفگ  هک  مه  نیا  .يدوهش  هن  یلوبق و  هن  تسا ،

يرگید دوش و  رتسبمه  وا  اـب  اراکـشآ  یکی  دـشاب ؛ رهوش  ود  ياراد  نز  هک  تسا  یتروص  رد  دـشاب ، یم  يراکدـب  یتشز و  یـضاق 
ریغ ای  یعدـم  رگا  نیا  ربانب  تسا و  مارح  مود  درم  رب  نز  اب  يرتسبمه  ثحب  عوضوم  هلأسم  رد  دـنیوگ  یم  ناهیقف  هدوت  اما  .یناـهنپ 

هک یسک  نامه  ینعی   ) وا

بکترم دنک  يرتسبمه  نز  اب  تسین ) وا  رسمه  ًاعقاو  نز  نآ  هک  دناد  یم  زین  دناد و  یم  ار  تقیقح 

هدرک هانگ  دـنک  هدافتـسا  لام  نآ  زا  وا  دوش و  مکح  وا  عفن  هب  اورانب  مه  یلام  هلأسم  رد  رگا  هک  نانوچ  تسا ، هدـش  گرزب  یهانگ 
يراک هب  درم  ندرک  مادـقا  زا  هدـمآ  دـیدپ  اجنیا  رد  هک  ییاشحف  یتشز و  نیا  ربانب  .تسا  رتگرزب  نیـشیپ  هلأـسم  هاـنگ  هتبلا  و  تسا ،

.دشاب هدرک  انز  دراد ، رگید  يرهوش  هک  یلاح  رد  نز ، اب  هک  تسا  نآ  دننامه  و  هدرک ، مارح  وا  رب  عقاو  رد  دنوادخ  هک  تسا 

دیوگ یم  نخـس  عازن  هکراـتم  زا  و  هنّیب ، ندوبن  تروص  رد  عـیب  ياـهفرط  فلاـحت  هلأـسم  زا  هک  دوعـسم  نبا  ثیدـح  دروـم  رد   - 3
دنوش عنم  تسا  هدوب  ناشکلم  رد  نآ  زا  شیپ  هچنآ  ندرک  هدافتـسا  زا  عیب  ياهفرط  زا  کی  ره  دشاب  انب  رگا  هک  تسا  نیا  شخـساپ 
نینچ دوش و  یمن  هتـشاد  غارـس  عرـش  رد  يزیچ  نینچ  هک  یلاح  رد  دـننامب ، مورحم  هنم  لدـبم  زا  مه  لدـب و  زا  مه  دـیآ  یم  مزـال 

.تسا هدش  گرزب  یهانگ  بکترم  هتفگ  غورد  هک  نآ  يور ، ره  هب  هتبلا  و  درادن ، دوجو  عازن  ياهتروص  زا  کی  چیه  رد  يزیچ 

هملـس ما  ثیدح  هک  هدیـسر ، ناملـسم  سومان  ناج و  لام و  تمرح  هرابرد  یپرد  یپ  یعرـش  ماکحا  ینید و  نوتم  هدنراگن ، رظن  هب 
همد مارح  ملسملا  یلع  ملسملا  لک   » ثیدح و  رشبانأ » امنا  »

رد نآ  زا  لودع  تسا و  یعطق  قافتا و  دروم  هزادنا  نیمه  و  تسا ، هلمج  نآ  زا  هضرع » هلام و  و 

یلاح رد  نیا  .دشاب  هتشاد  ار  ندز  صیـصخت  ای  ندرک  خسن  تیحالـص  هک  رتیوق  یلیلد  هطـساو  هب  رگم  تسین ، زیاج  يا  هلأسم  چیه 
هدروآ نایم  هب  نخس  نآ  دننامه  خسف و  اشنا و  يارب  لحم  تیحالص  زا  اهنت  دنا و  هتفگن  نخس  یلیلد  نینچ  زا  چیه  هیفنح  هک  تسا 

لحم تیحالص  هک  نآ  اب  دنا ،

رکذ طورش  هک  نیا  زین  و  اضق ، رد  ینمض  تروص  هب  خسف  دقع و  تابثا  دقع و  خسف  ای  اشنا  يارب 

ندیسر زا  سپ  رگم  تفریذپ  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  تسا  ینخس  ینمض ، دقع  يارب  هن  تسا و  يدصق  دقع  يارب  اهنت  دقع  يارب  هدش 
.تسا یلیلد  نینچ  نتفای  زا  رتناسآ  كانراخ  بوچ  رب  ندیشک  تسد  اما  دنک ، تباث  ار  ًارهاظ  ًانطاب و  اضق  تحص  دناوتب  هک  یلیلد 

هک ار  ینادهاش  یعدم و  يو  هک  نآ  اب  تسا ، مکح  ینطاب  يرهاظ و  ندوب  ذفان  هیفنحوبا  بهذـم  یک  مییوگ : یم  همه  نیا  زا  سپ 
سپ دناد ؟ یم  گرزب  یهانگ  بکترم  دنا  هداد  یهاوگ  غوردب 
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هقف دـعاوق  لوصا و  بوچ  راـهچ  زا  دـهد  اوتف  نینچ  سک  ره  و  تسین ، حیحـص  ییاوتف  نینچ  زین  هفینحوـبا  دوـخ  دزن  دـعاوق ، رباـنب 
مارح هک  يراک  زاوج  هب  نداد  اوتف  اریز  تسا ؛ هتفر  نوریب  یفنح 

یم نینچ  هفینحوبا  بهذـم  نایب  ریرقت و  لالخ  رد  تسا -  هیفنح  ناگرزب  زا  دوخ  هک  ماـمه -  نبا  يور ، نیمه  زا  .تسین  اور  تسا 
: دیوگ

نآ تسا ، هدرک  گرزب  یهانگ  دـناسرب  تابثا  هب  لطاب  یقیرط  هب  ار  نآ  دـنک و  زاـغآ  ار  لـطاب  ياـعدا  سک  ره  هک  نآ  رگید  هتکن 
(1)! یهانگ هچ  مه 

هلیح کمک  هب  نوعاط  زا  رارف  تمرح   : 20

« غْرَـس  » هب نوچ  .تفر  نوریب  ماش  گنهآ  هب  باـطخ  نبرمع  هک  تسا  هدیـسر  هعیبر  نب  رماـع  نب  هللادـبع  زا  يراـخب ، تیاور  هب  اـنب 
.تسا هدرک  ادیپ  عویش  ابو  ماش  رد  هک  دمآ  ربخ  شیارب  دیسر 

 ٍ ضرأب هب  متعمـس  اذا  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  داد  ربخ  رمع  هب  دوب ] هارمه  هک   ] فوع نب  نمحرلادـبع  سپ 
.تشگرب غْرَس  زا  دینش  نینچ  هک  رمع  «. (2) هنم ًارارف  اوجرخت  الفاهب  متنا  و    ٍ ضرأب عقو  اذإ  هیلع و  اومدقتالف 

ثیدح حرش 

رد مه  ابو  زا  دوصقم  .درک  حتف  ار  نآ  هدـیبعوبا  دراد و  هلـصاف   (3) هلحرم هدزیس  هنیدم  اب  هک  ماش  زرم  رد  تسا  يرهـش  مان  غْرَـس » »
.تسا نوعاط  ثیدح  نیا 

ییاـهتمکح یهن  مکح  نیا  .هدومرف  یهن  نآ  زا  جورخ  زا  زین  هدز و  نوعاـط  نیمزرـس  هب  دورو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: تسا هلمج  نآ  زا  دراد و  دنمشزرا 

: دیوگب سپس  دسر و  وا  هب  یبیسآ  دنوادخ  ریدقت  هب  اج  نآ  رد  تسا  نکمم  دورب  هدز  نوعاط  نیمزرس  هب  یـصخش  رگا  هک  نیا  - 1
نوعاط نیا  مدمآ  یمن  اج  نیا  هب  مدنام و  یم  مدوخ  رهش  رد  رگا 

.دیـسر یم  وا  هب  نوعاـط  نآ  تشاد  تماـقا  زین  شیوـخ  نطو  ناـمه  رد  يو  رگا  دـیاش  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  .تـفرگ  یمن  ارم 
نوریب نآ  زا  سپس  دشاب و  هدز  نوعاط  نیمزرس  رد  یسک  رگا  نینچمه 

ص:258

ص 390. ج2 ، ریدقلا ، حتف  ك.ر : - 1
نآ زا  دومن  خر  نآ  رد  يرامیب  نیا  دیدوب و  ینیمزرـس  رد  رگا  و  دـییاین ، رد  نادـب  تسه  يرهـش  رد  نوعاط ]  ] نآ دیدینـش  رگا  - 2

.دیورن نوریب  دینکن و  رارف 
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ای خسرف و  ای 8  یمشاه ، لیم  اب 24  تسا  ربارب  رادقم  نیا  .دـیامیپب  زور  لوط  رد  دـناوت  یم  شکراب  رتش  کی  هک  تسا  یتفاسم  - 3
.م ص 421 - . ءاهقفلا ، هغل  مجعم  ك.ر : .رتم   44352
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هب هچنآ  مدـنام  یم  نیمزرـس  نآ  رد  رگا  دـیوگب : هجیتـن  رد  دـنامب و  نمیا  نوعاـط  بیـسآ  زا  دـنوادخ  ریدـقت  هب  تسا  نکمم  دور 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  .دیسر  یم  زین  نم  هب  دیسر  ناماس  نآ  نانکاس 

لوسر نیا ، ربانب  .دیسر  یمن  وا  هب  نوعاط  نآ  زا  یبیسآ  چیه  دیاش  دنام  یم  مه  اج  نامه  رد  رگا 

ای دراو  هدز  نوعاط  نیمزرس  هب  هک  نیا  زا  ار  نانآ  هناهب ، هار  نتسب  ناناملسم و  دیاقع  نتشاد  ساپ  فده  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
.دومرف یهن  دنوش  جراخ  نآ  زا 

هک یلاح  رد  تسا ، نتـشیوخ  ندراذگ  الب  ضرعم  رد  هدز  نوعاط  نیمزرـس  هب  نتفر  قیقد -  نبا  نیدـلا  یقت  هتفگ  هب  هک -  نیا   - 2
زا ناملسم  يور  نیمه  زا  .دشاب  لکوت  ربص و  ياعدا  یعون  راک  نیا  مه  دیاش  .دشاب  هتـشادن  ییابیکـش  نآ  رب  صخـش  تسا  نکمم 

ار نآ  ییابیکش  شیامزآ  ماگنه  هب  هک  دنک  اعدا  ار  يزیچ  دوش و  رورغم  دوخ  هب  دابم  ات  تسا  هدش  یهن  يراک  نینچ 

یعیبط لماوع  بابسا و  هب  هجوت  يا  هنوگ  هب  تسا  نکمم  هدز  نوعاط  نیمزرس  زا  رارف  اما  .درادن 

عراش هک  تسا  نینچ  .دزیرگب  تسا  هدش  ریدقت  شیارب  هچنآ  زا  یعیبط  لماوع  هب  تیانع  اب  دنک  یعس  صخش  هک  یتروص  هب  دشاب ،
قیقد نبا  .تسا  هدرک  یهن  تلاح  ود  ره  رد  فّلکت  زا  ار  ام 

يوزرآ زا  ار  ناناملسم  نخـس  نیا  اب  »(1) و  اوربصاف مهومتیقل  اذا  و  وّدـعلا ، ءاقل  اونمتتال  دومرف : هک  تسا  باب  نیمه  زا  دـیوگ : یم 
رد تسا و  نتفرگ  رارق  يراتفرگ  الب و  ضرعم  رد  يانعم  هب  هچنآ 

ماگنه ناسنا  تسین  دیعب  هک  نیا  هچ  دور -  یم  نتفیرف  دوخ  ای  نتشیوخ و  هب  ندش  رورغم  میب  نآ 

دندـمآ راتفرگ  الب  رد  هچنانچ  داد  نامرف  نانآ  هب  رگید  ییوس  زا  تشادزاب و  دـنک -  گنرین  هلیح و  يراـتفرگ  ـالب و  اـب  ییوراـیور 
.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  .دنشاب  دنوادخ  رما  میلست 

هب نتفر  نیا ، ربانب  تسا و  هدـش  تباث  یلقع  تیّببـس  هن  يداع  تیّببـس  قیرط  هب  ًاعرـش  ًاـسح و  نوعاـط  يراـمیب  تیارـس  هک  نیا   - 3
َِیلا ْمُکیدـْیَِاب  اوـُْقُلت  ـالَو  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  نآ  اـب  تـسا ، دوـخ  ندادرارق  يدوباـن  ضرعم  رد  هدز  نوعاـط  هـقطنم 

دروآ و یم  یپ  رد  نارگید  يارب  ار  یناوارف  ياهبیـسآ  دراوم  يرایـسب  رد  مه  هدز  نوعاـط  هقطنم  زا  رارف  يوـس  نآ  زا   (2) «. ِهَُکلْهَّتلا
دناوتب درف  دوخ  هک  هچرگ  دوش ، یم  ناناملسم  رازآ  هجیتن  رد  قطانم و  رگید  هب  نآ  تیارس  بجوم 

مدقم درف  تحلصم  رب  ار  نآ  درگن و  یم  عمج  حلاصم  هب  عراش  اما  دبای ، تاجن  رذگهر  نیا  زا 

ص:259

باب 89. داهجلا ، باتک  دووادوبا ، ننس  .ك.ر : .دیزیرگن  دیدش  يورایور  نوچ  دینکن و  وزرآ  ار  نمشد  اب  ییورایور  - 1
.دینکفیم تکاله  هب  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  : 195 هرقب / - 2
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هک یتقو  هچ ، درک ؟ ادـف  ار  هعماـج  حـلاصم  ناوت  یم  دـشابن  یتـعفنم  مه  درف  يارب  ًالـصا  هک  ییاـج  رد  هنوگچ  نیا  رباـنب  .دراد  یم 
، نیا رب  نوزفا  .درادـن  ناناملـسم  عمج  هب  ندـناسر  ررـض  رازآ و  زج  يرمث  نآ  زا  رارف  دریگ و  یم  رب  رد  ار  همه  دوش  عیاش  نوعاـط 
عفانم و دهن و  یم  ياج  رب  نانآ  ياهلد  رد  یترسح  دنا  هتسد  نیا  رد  هک  یناسک  ناناوتان و  نافیعـض و  نتـشاذگاو  نادنمناوت و  رارف 

حلاصم

زا رارف  يارب  باذع  هدعو  دنا : هتفگ  هک  تسا  ور  نیمه  زا  .دراذگ  یم  یهابت  ضرعم  رد  ار  نانآ 

ساسحا اب  نانآ  دنک و  یم  تسس  دنا  هتخیرگن  هک  ار  نانآ  لد  راک  نیا  هک  تسا  ببس  نادب  گنج 

نوعاطلا نم  ّرافلا  : » دومرف رباج  عوفرم  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  نینچ  .دنهد  یم  هار  دوخ  هب  سرت  ندش  اهنت 
ظفاح دنا و  هدرک  لقن  یبایدنـس و  همیزخ  نبا  دـمحا و  ار  ثیدـح  نیا  «. (1) فحزلا یف  رباصلاک  هیف  رباـصلا  فحزلا و  نم  ّراـفلاک 

یسررب هتسیاش  ثیدح  نیا  دنس  هتفگ : رجح  نبا 

.تسا هدمآ  نسح  يدنس  اب  همیزخ  نبا  دمحا و  تیاور  هب  هشیاع  عوفرم  ثیدح  رد  نومضم  نیمه  .تسا  يریگیپ  و 

هلیح تمرح  رب  ثیدح  یهاوگ 

هنومن يارب  تسا ؛ توافتم  دصاقم  فادها و  عبت  هب  اهنآ  مکح  اما  ناسکی ، لعف  ود  رهاظ  تروص و  هاگ  هک  دناسر  یم  ثیدـح  نیا 
يراک و یپ  رد  هک  یـسک  اما  هداد ، ماجنا  ار  هنع  یهنم  لـعف  دوش  جراـخ  نآ  زا  رارف  دـصقم  هب  هدز  نوعاـط  نیمزرـس  زا  هک  یـسک 

نآ رب  دراد  حیرـص  یتلالد  دوخ  نیا  .تسا  هدادن  ماجنا  یمارح  دور  نوریب  يا  هقطنم  نینچ  زا  دشاب  هتـشاد  رارف  دصق  هک  نآ  نودـب 
تلالد نیا  تشذـگ  اهراب  هک  نانوچ  و  دـهد ، یم  رییغت  ار  اهراک  مکح  ّتین ، تسا و  كالم  وا  هزیگنا  ناسنا  تافرـصت  همه  رد  هک 

.دنک یم  ناریو  دنشاب ، هک  عون  ره  ار ، اه  هلیح  ناینب 

، تسا فالتخا  دراد ، یمکح  هچ  دشاب  هتـشاد  يراک  ندروآ  رب  دصق  مه  رارف و  دـصق  مه  یـسک  رگا  هک  عرف  نیا  رد  نایم  نیا  رد 
هک یناسک  دنا ؛ هتسناد  عونمم  رگید  یخرب  زیاج و  ار  نآ  یخرب 

دنا هدرمش  زیاج  ار  نآ  هک  نانآ  اما  دنا ، هتشاد  رظن  هلمجلا  یف  رارف  تروص  هب  دنا  هدرک  عنم  نآ  زا 

زا درف  ّتین  اهنت  هچ  تسین ؛ رارف » دصق  هب  جورخ   » قادصم راک  نیا  هک  دنا  هتشاد  رظن  نیدب 

.تسا هدوبن  رارف  جورخ ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رگا  هک  دنا  هدرک  ریرقت  نینچ  ار  هلیح  تمرح  رب  ثیدح  تلالد  ناملاع  یخرب 

ص:260
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رد هک  تسا  یـسک  دننامه  دنک  يرادیاپ  نآ  رد  هک  نآ  دزیرگب و  گنج  زا  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دزیرگب  نوعاط  زا  هک  نآ  - 1
180 و 186. ص 175 ، ج 1 ، دمحا ، ننس  .ك.ر :  .تسا  هدرک  يرادیاپ  گنج 
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میلـست یهلا و  ياضق  هب  تیاضر  رب  ار  هدنب  ات  دنک  یم  یهن  تسا  هدش  لزان  هدنب  رب  ییالب  هک  یتروص  رد  دنوادخ  ریدقت  زا  رارف  زا 
هزاجا ار  وا  دناوت  یم  هنوگچ  درادب ، وا  مکح  ربارب  رد  ندش 

رارق نآ  بطاخم  هک  یماگنه  نید  ماکحا  زا  تعیرـش و  رما  زا  هک  دنهد ، یم  مناجنا  ار  راک  نیا  هلیح  هب  نادـقتعم  هک  نانوچ  دـهد ،
؟ دزیرگب دریگ 

تهج بلهم  نبا  و  هدروآ ، نوعاط » زا  رارف  يارب  دنـسپان  ياـه  هلیح  باـب   » ناونع تحت  ار  ثیدـح  نیا  يراـخب  میوش  یم  روآ  داـی 
: تسا هدرک  ریرقت  نینچ  ار  ناونع  نیا  رب  ثیدح  تلالد 

هقطنم زا  تراجت  ای  یترایز  رفـس  بلاق  رد  هنومن  يارب  صخـش  هک  دوش  یم  روصت  هنوگ  نیدـب  نوعاط  زا  رارف  يارب  ندـیزرو  هلیح 
رارف راک  نیا  زا  يو  دصق  هک  یلاح  رد  دور  نوریب  هدز  نوعاط 

.تسا نوعاط  زا 

نطاب دوخ  مومع  هب  ثیدح  هک  یلاح  رد  دوب ، دهاوخ  تمرح  شنطاب  یلو  زاوج ، وا  لعف  رهاظ  دنک  نینچ  صخش  رگا  تسا  نشور 
.تسام بولطم  زین  نیمه  دناد و  یم  ربتعم  ار 

نآ رب  هلیح  نز و  قوقح  نتفرگ  تسس  تمرح   : 21

قادص یلع  تحُکن  هأرما  امیا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدیـسر  شدـج  زا  شردـپ  زا  بیعـش  نب  ورمع  زا 
ُهتنبا و ُلجرلا  هیلع  مرُکیاـم  قحا  و  هیطُعا ، نمل  وهف  حاـکنلا  همـصع  دـعب  ناـک  اـم  و  اـهل ، وهف  حاـکنلا  همـصع  لـبَق  ٍهدـعوأ  ءاـبِحوأ 

.تسا هدیزگ  توکس  نآ  هرابرد  دووادوبا  دنا و  هدرک  تیاور  يذمرت  زجب  ننس  نابحاص  دمحا و  ار  ثیدح  نیا   (1) «. ُهتخا

تیدح حرش 

هبه نزو  رب  هدع »  » .دشاب رهم  رب  نوزفا  دنهد و  نز  هب  ای  دـنهد ، نز  ریغ  هب  هک  تسا  يا  هیطع  يانعم  هب  ءاسک  ءاطغ و  نزو  رب  ءابح » »
.حاکن دقع  زا  شیپ  ینعی  حاکنلا ؛» همصع  لبق   » .دهد یم  نز  هب  درم  هک  تسا  يا  هیطع  هدعو  يانعم  هب  اجنیا  رد  هلصو ،

هک تسا  یتدم  یب  تدم و  اب  هیطع  رهم و  همه  قحتسم  نز  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  ثیدح 

ص:261

[ هدعو هیطع و  قادص و   ] نآ دوش  هتفرگ  يرـسمه  هب  حاکن  دقع  ندش  هتـسب  زا  شیپ  يا  هدعو  ای  هیطع  ای  قادص  رب  هک  ینز  ره  - 1
رب ار  صخش  هک  یعوضوم  نیرتراوازس  .دنا  هداد  ودب  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  دشاب  حاکن  دقع  زا  سپ  هچنآ  و  تسوا ، ِنآ  زا 

شخب نتم  مالسلا  لبس  تیاور  رد  تسا  ینتفگ  ص 150 . ج3 ، مالسلا ، لبس  .ك.ر : .دنیوارهاوخ  رتخد و  تشادب  یمارگ  ناوتب  نآ 
.م هتخا - . » وا  هتنبا  هیلع  لجرلا  مرکا  ام  ُّقحاو  : » تسا نینچ  ثیدح  ینایاپ 
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هدش هداد  هدعو  وا  ردپ  ای  ردارب  دننامه  نز ، ریغ  يارب  هیطع  نیا  دنچ  ره  دیآ ، یم  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  نآ ، زا  شیپ  ای  دقع  ماگنه 
هدرک دربمان  هدادرارق و  وا  يارب  ار  نآ  هک  دریگ  یم  قلعت  یـسک  نامه  هب  دوش  یم  حرطم  حاکن  دقع  زا  سپ  هک  يا  هیطع  اما  دشاب ،

نداهن توافت  نیا  لیلد  .تسا  کلام  دیبعوبا و  يروث ، زیزعلادبع ، نب  رمع  بهذـم  نیا  .نز  ّیلو  ای  دـشاب ، نز  سک  نآ  هاوخ  دـنا ،
ردپ ای  ردارب  نوچ  نز ، ناگتـسب  يارب  دقع  زا  سپ  رگا  هک  تسا  نآ  دقع ] زا  سپ  هیطع  اب  نآ  ماگنه  هب  ای  دقع  زا  شیپ  هیطع  نایم  ]

دیدرت تمهت و  ضرعم  رد  راک  نیا  دوش ، هدرب  مان  يا  هیطع  وا 

يا هیطع  يور  نیمه  زا  هدش و  تیبثت  ررقم و  دقع  رد  نز  قوقح  نآ ، زا  شیپ  هک  نیا  هچ  تسین ؛

نز ناگتـسب  يارب  دـقع  زا  شیپ  رگا  اما  .دـنا  هدرک  شحرطم  وا  مان  هب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  يارب  دوش  هدرب  ماـن  دـقع  زا  سپ  هک 
ناگتـسب و هب  درم  يوـس  زا  يا  هیطع  نینچ  نداد  هچ ، تـسا ؛ راکـشآ  يدـیدرت  تـمهت و  ضرعم  رد  نـیا  دوـش  هدادرارق  يا  هـیطع 

يریگ لهـس  نآ  زا  فدـه  هک  تسا  يا  هوشر  عقاو  رد  اما  هتفرگ ، دوخ  هب  هیدـه  مان  رهاظ  رد  هک  تسا  يا  هلیح  نز  ّیلو  صوصخب 
، روآ دوس  هدنریگ  هوشر  يارب  درم و  يارب  يراک  نینچ  .تسوا  قوقح  رگید  رهم و  رد  نز  يایلوا  ناگتسب و 

ربتعم دنا  هدادرارق  یسک  هچ  مان  هب  ار  هیطع  هک  نآ  رهاظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لیلد  نیمه  هب  .تسا  رابنایز  نز  يارب  اما 
نیا هک  هدرک  مکح  نینچ  هدرک و  رظن  نآ  زا  فده  تقیقح و  هب  هتسنادن و 

هلیح بیترت  نیدب  ات  تسا ، نز  ِنآ  زا  دشاب ، هدش  هدادرارق  رگید  یسک  مان  هب  دنچ  ره  هیطع ،

.دسرن شیوخ  فده  هب  يو  ددرگ و  رب  وا  دوخ  هب  رگ  هلیح 

اه هزیگنا  دشاب  یم  كالم  رایعم و  هچنآ  تافرصت  رد  دقع و  رد  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا 

.اهرادرک اهراتفگ و  رهاظ  هن  تسا ، فادها  و 

لسع هلیح   : 22

اولح لسعهلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : دـنا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  شردـپ  زا  هورع  نب  ماشه  قیرط  زا  ملـسم  يراخب و  - 1
رتخد هصفح  رب  وا  يزور  .تفر  یم  نانآ  زا  یکیِدزن  هب  تشگ و  یم  زاب  نانز  هناخ  هب  دش  یم  ناهاگماش  نوچ  يو  .تشاد  تسود 

نارگید دزن  هچنآ  زا  شیب  دش و  دراو  رمع 

یلـسع فرظ   [ هصفح  ] يو نادناخ  زا  ینز  دش : هتفگ  نم  هب  .مدیـسرپ  هراب  نیا  رد  دش و  هتخیگنارب  متریغ  نم  .دنام  وا  دزن  دنام  یم 
يارب هک  دنگوس  دنوادخ  هب  متفگ : دوخ  اب  نم  .تسا  هدیشون  یتبرش  لسع  نآ  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدرک و  هیده  وا  هب 

هدوس هب  سپ  .دیشیدنا  میهاوخ  يا  هلیح  وا 

ص:262
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نیا وگب : وا  هب  سپ  .هن  تفگ : دهاوخ  وت  هب  وا  يا ؟ هدروخ   (1) رافغم سرپب : وا  زا  دمآ ، دهاوخ  وت  دزن  ربمایپ ]  ] وا متفگ : هعمز  رتخد 
هک يروبنز  وگب : وا  هب  سپ  .داد  نم  هب  لـسع  زا  یتبرـش  هصفح  تفگ : دـهاوخ  تسیچ ؟ منک  یم  ساـسحا  وت   [ ناـهد  ] زا هک  ییوب 
ار نخس  نیمه  هیفص  يا  زین  وت  و  تفگ ، مهاوخ  نخس  نینچ  دیآ  مدزن  ربمایپ  نوچ  زین  نم  .تسا  هدروخ  طفرع  تسا  نآ  زا  لسع 

هتفگ ار  هچنآ  متساوخ  وت  میب  زا  هک  دوب  هدماین  يوس  نیا  هب  رد  زا  وا  زونه  دنگوس  دنوادخ  هب  تفگ : هدوس  دیوگ : یم  هشیاع  .وگب 
؟ يا هدروخ  رافغم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : وا  هب  دـش  رتکیدزن  هدوس  هب  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  دـیوگ ]: یم  هشیاع   ] .میوگب وا  هب  يدوب 

هک ییوب  نیا  تفگ : هن ، دومرف :

هتفرگ نآ  زا  ار  لسع  هک  يروبنز  تفگ : هدوس  .داد  نم  هب  لسع  زا  یتبرـش  هصفح  دومرف : تسیچ ؟ منک  یم  ساسحا  وت  ناـهد ]  ] زا
هک مه  ینامز  دهد ]: یم  همادا  هشیاع   ] .تسا هدروخ  طفرع  دنا 

ار نانخس  نامه  زین  هیفص  تفر  هیفص  دزن  نوچ  متفگ و  ار  نخس  نامه  وا  هب  دمآ  نم  دزن  ربمایپ 

.تسین يزاین  نادـب  ارم  دومرف : دیـشون ؟ یم  تبرـش  نآ  زا  مه  زونه  ایآ  تفگ : هصفح  تشگزاب  هصفح  دزن  راب  رگید  نوچ  .تفگ 
.شاب شوماخ  متفگ : وا  هب  نم  .میدرک  مورحم  لسع  نآ  زا  ار  ربمایپ  دنگوس  دنوادخ  هب  تفگ : یم  هدوس  دیوگ : یم  هشیاع 

درک یم  اعدا  مدینـش  هشیاع  زا  دیوگ : یم  هک  تسا  هدینـش  ریمع  نبدیبع  زا  يو  هک  دـنا  هدروآ  ءاطع  قیرط  زا  ملـسم  يراخب و   - 2
هک میدـیچ  يا  هئطوـت  هصفح  نم و  سپ  .دیـشون  یم  لـسع  وا  دزنو  دـنام  یم  شحج  رتـخد  بنیز  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

ربمایپ نآ  زا  سپ  يا ؟ هدروخ  راـفغم  منک ؛ یم  ساـسحا  راـفغم  يوب  وت  زا  مییوگب  وا  هب  دوش  دراو  اـم  زا  کـی  ره  رب  ربماـیپ  هاـگره 
: دومرف خساپ  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تفگ  دوب  انب  هک  ار  نخس  نآ  وا  دش و  دراو  ود  نیا  زا  یکی  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ام ُمِّرَُحت  َِمل  ِّیبَّنلا  اَهُّیَاای  : « دش لزان  هیآ  نیا  سپ  .درک  مهاوخن  ار  راک  نیا  رگید  ما و  هدروخ  لسع  شحج  رتخد  بنیز  دزن  هکلب  هن ،

تسا و هصفح  هشیاـع و  هب  باـطخ  هـک   (2)« اُمُکبُوُلق ْتَغَـص  دَـقَف  هّللا  َیِلا  اـبُوتَت  ْنِا  دـیامرف -  یم  هک  اـج  نآ  اـت  َکـَل -  ُهّللا  َّلَـحَا 
دوخ نارسمه  زا  یکی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دش  لزان  یماگنه 

.ما هدروخ  لسع  هک  نامه  ینعی  داهن ؛ نایم  رد  نخس 

ریسفت رد  يو  تیاور  اما  .تسوا  حیحص  زا  روذنلا » نامیالا و  باتک   » رد يراخب  تیاور  نیا 

، هچ تسا ؛ هدرک  هارمه  لسع  ندروخ  زا  عانتما  اب  زین  ار  يدنگوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  نآ  يایوگ 

ص:263

.م .دوش -  یم  يراج  هروش  تخرد  زا  هک  تسا  يوبدب  نیریش و  یغمص  رافغم  - 1
رتـهب دـینک  هبوت  رگا  ینک ...؟ یم  مارح  دوـخ ] رب   ] تسا هدرک  لـالح  تیارب  دـنوادخ  ار  هچنآ  ارچ  ربماـیپ  يا  : » 4  - 1 میرحت / - 2

«. ...تسا هتشگزاب  قح  زا  ناتیاهلد  هک  ارچ  تسا ؛
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دابم مدرک ؛ دای  دنگوس  نیا  رب  درک و  مهاوخن  ار  راک  نیا  زگره  : » تسا نینچ  ءاطع  قیرط  نیمه  زا  ریـسفت  رد  يراخب  ثیدـح  ظفل 
«. ییوگب هراب  نیا  رد  يزیچ  یسک  هب 

تروص ود  هب  ار  دوخ  نارسمه  زا  یکی  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندروخ  لسع  ناتساد  هرابرد  هشیاع  ثیدح  ملـسم  يراخب و 
.دنا هدروآ 

رتـخد بنیز  هناـخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ندروخ  لـسع  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  هشیاـع  زا  ریمع  نب  دـیبع  قیرط  زا  کـی : 
نیمه دـندوب و  هشیاـع  هصفح و  دـندش  تسدـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ربارب  رد  هلیح  رب  هک  نت  ود  نآ  دوـب و  شحج 

.دش میرحت  هروس  نیزاغآ  تایآ  لوزن  ببس  ناتساد 

هصفح هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندروخ  لسع  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  هشیاع ، زا  هورع  قیرط  زا  ود : 

تروص هدوس  هیفـص و  هشیاع و  ینعی  نت  هس  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  هلیح  رب  یتسدمه  دوب و  رمع  رتخد 
.دش لزان  ببس  نیدب  میرحت  هروس  نیزاغآ  تایآ  هک  تسا  هدماین  تیاور  نیا  رد  .تفریذپ 

.عمج هویش  و  حیجرت ، هویش  دنا : هدیزگرب  هویش  ود  یگناگود ، نیا  خساپ  رد  ناملاع 

رتراوازس یهلا  باتک  اب  تقفاوم  ببس  هب  ریمع  نب  دیبع  تیاور  دیوگ : هدیزگرب ، ار  تسخن  هویش  هک  تسا  یناسک  زا  ضایع  یضاق 
ود دندرک  هلیح  یتسدمه و  هک  یناسک  دـهد  یم  ناشن  تسا و  هینثت  هغیـص  هب  نیا  و  ارَهاظَت » ْنِاَو   » تسا هدـمآ  نآرق  رد  اریز  تسا ؛

.نت هس  هن  دندوب ، نت 

رد مامت  لاس  کی  دیوگ : یم  سابع  نبا  .تسا  ریمع  نب  دیبع  تیاور  حـیجرت  رگید  لیلد  زین  نیخیـش  تیاور  هب  سابع  نبا  ثیدـح 
هک نآ  ات  .منک  یشسرپ  نینچ  وا  زا  متسناوت  یمن  شتبیه  تمشح و  زا  اما  مسرپب ، باطخ  نبرمع  زا  هیآ  نیا  هرابرد  هک  مدوب  نآ  یپ 

تمس هب  يراک  لیلد  هب  ار  دوخ  هار  ییاج  رد  دوب  تشگزاب  هار  رد  نوچ  .متفر  جح  هب  وا  اب  زین  نم  درک و  جح  گنهآ  يو 

هار هب  وا  اب  سپس  .تفای  تغارف  دوخراک  زا  وا  ات  مدنام  زین  نم  درک و  جک  كارا  هچتخرد  دنچ 

یـضاق .هصفح  هشیاع و  تفگ : وا  دنتـسیک ؟ ْهیَلَع » ارَهاظَت  ْنِا  َو   » هدومرف ناـنآ  هراـبرد  دـنوادخ  هک  ینز  ود  نآ  متفگ : مداد و  همادا 
رظن راهظا  ضایع  نخس  نیا  نوماریپ  ینامرک  .تسا  هتفای  رییغت  رگید  تیاور  يوار  دزن  ناسک  نیا  ياهمـسا  ایوگ  دیازفا : یم  ضایع 

رگا دیوگ : یم  دنک و  یم 

.تفر دهاوخ  نایم  زا  تایاور  رتشیب  هب  نانیمطا  مینادب ، زیاج  ار  حیجرت ] هویش   ] یهیجوت نینچ 

هدوب رتشیپ  هصفح  ناتساد  هک  دراد  یعنام  هچ  دیوگ : یم  وا  .دنا  هدییارگ  مود  هویش  هب  هک  دنا  یناسک  زا  یبطرق  نینچمه  ینامرک و 
هتفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تسا  ناتساد  رد  هک  نانخس  نآ  نوچ  و 
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رد هک  نآ  زا  سپ  اما  .تسا  هدشن  لزان  مه  يا  هیآ  هراب  نیا  رد  اذل  دنک و  مارح  دوخ  رب  هک  نآ  یب  هتفگ ، كرت  ار  لسع  يو  هدـش 
ییارجام نانچ  نتخاس  رب  هصفح  هشیاع و  هدروخ  لسع  بنیز  هناخ 
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نبا .تسا  هدـش  لزان  هیآ  ببـس  نیدـب  هدرک و  مارح  دوخ  رب  ار  لسع  ترـضح  نآ  هک  هدوب  ماـگنه  نیا  رد  دـنا و  هدرک  یتسدـمه 
نآ هک  دوش  یمن  روصت  هچ ، تسا ؛ رتیوق  ضایع  یضاق  هویش  اما   (1) .دنیزگ یمرب  ار  مود  هویش  نیمه  هک  تسا  یناسک  زا  زین  رجح 

.دشاب هدربن  یپ  نادب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدش و  رارکت  هلیح 

یئاسن تیاور  نآ ، هدش و  دراو  یلاکشا  هدوب  هیآ  لوزن  ببس  بنیز  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندروخ  لسع  هک  ناتساد  نیا  رب 
اب هزادنا  نآ  هشیاع  هصفح و  اما  .دش  یم  رتسبمه  وا  اب  تشاد و  يزینک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  سنا  زا  حیحص  دنـس  هب 

« ََکل ُهّللا  َّلَحَا  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَا  ای   » هیآ تبـسانم  نیدب  و  درک ، مارح  دوخ  رب  ار  وا  يو  ات  دندیزرو  تفلاخم  ترـضح  راک  نیا 
هک تسا  هدروآ  روهشم  یعبات  ملسا ، نبدیز  زا  حیحص  يدنـس  هب  ار  نآ  يربط  هک  دراد  زین  لَسرم  هاوگ  کی  ثیدح  نیا  .دش  لزان 
نآ رـسمه  سپ  .دش  رادراب  وا  دش و  رتسبمه  میهاربا  ّما  اب  دوخ  نارـسمه  زا  یکی  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :

مارح دوخ  رب  ار  میهاربا ] ما   ] يو ربمایپ  نآ ، یپ  رد  نم ! شرف  رب  نم و  هناخرد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : ترضح 
سپ ینک ؟ یم  مارح  دوخ  رب  تسا  لـالح  ار  هچنآ  هنوگچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : ترـضح  نآ  رـسمه  .درک 

.دش لزان  هیآ  تبسانم  نیدب  و  دنکن ، يرتسبمه  وا  اب  دروخ  دنگوس  ربمایپ 

هویش هب  مه  رگا  .تسا  رتحیحص  هدمآ  ملـسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  رد  هچنآ  هک  دیهدب  خساپ  نینچ  لاکـشا  نیا  هب  دیناوت  یم 
هثداح ود  نیا  زا  کی  ره  دییوگب : دیناوت  یم  دیراد  شیارگ  عمج 

.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  يور  ره  هب   (2) .دنا هدوب  هیآ  لوزن  ببس 

هلیح تمرح  رب  ثیدح  یهاوگ 

زردـنا وا  هلیح  رهاظ  هلیـسو ، رظن  زا  دـنا ؛ هدوب  زیاج  ریغ  فدـه ، رظنزا  مه  هلیـسو و  رظن  زا  مه  ود  ره  هک  دیـشیدنا  هلیح  ود  هشیاـع 
تسا هدوب  نآ  هلیح  نیا  زا  فده  یلو  تسا ، وب  دب  یندیشون  کی  ندروخ  زا  ناشیا  نتشاد  رود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نداد 

نآ دزن  هجیتن  رد  دنک و  مارح  دوخ  رب  تشاد  یم  تسود  زین  وا  هدرک و  لالح  دنوادخ  هک  ار  یلسع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 
رتمک تشاد  لسع  هک  ینز 

ار نآ  و  وخ ، نآ  اـب  هک  تسا  يزیچ  زا  ربماـیپ  ندرک  هرهب  یب  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، مارح  ًاعرـش  هلیح  نیا  .دـش  زین  نینچ  و  دـنامب ،
ور نیمه  زا  و  تسا ، هدیشون  لسع  يو  دزن  ترضح  هک  تسا  ینز  يارب  نایز  هدنرادرب  رد  نیا  رب  نوزفا  و  تسا ، هتشاد  یم  تسود 

نا و  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا 
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.تسا هانگ  سپ  رد  هشیمه  هبوت  و  ابوتت ،»

هلیح ره  و  دشاب ، تسا  هدرک  لالح  شیارب  دنوادخ  هک  يزیچ  زا  نارگید  نتـشادزاب  نآ  زا  صخـش  فده  هک  مه  يرگید  هلیح  ره 
اب ندرک  گنرین  نارگید و  هب  ندناسر  نایز  فده  هب  هک  يا 

.تسا مارح  هلیح  نیا  دننامه  دریذپ ، ماجنا  نانآ ،

اب رهوـش و  اـب  نز  هلیح  يدنـسپان  باـب   » ناوـنع تحت  ار  هشیاـع  زا  شردـپ  زا  هورع  نـب  ماـشه  ثیدـح  لـیحلا ، باـتک  رد  يراـخب 
رتشیپ هک  تسا  نامه  یناونع  نینچ  رب  ثیدـح  تلالد  تهج  و  هدادرارق ، هدـش » لزان  ربمایپ  رب  هراـب  نیا  رد  هچنآ  دوخ و  ناـیوشمه 

.میتفگ

: دنک یم  ریرقت  نینچ  ار  ناونع  رب  ثیدح  تلالد  تهج  رینم  نبا 

ربمایپ هک  لیلد  نادب  دـندوب ، هدروآ  شـسرپ  ناونع  هب  ار  نخـس  نیا  هک  يا  هدروخ  رافغم  دـنیوگب  دوب  زیاج  نانز  يارب  يور  نآ  زا 
هک تسا  يا  هلیح  هجو  نامه  نیا  .حیرـص  غورد  هن  دوب ، هیانک  هتفگ  نیا  زا  ناـنز  دوصقم  .هن  دومرف : خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؛ تفرگ یمن  مان  هلیح  دوب  ضحم  غورد  نانز  نآ  نخـس  رگا  .دیـشیدنا  میهاوخ  يا  هلیح  وا  يارب  دنگوس  دـنوادخ  هب  تفگ : هشیاع 
.درادن دوجو  شا  هدنیوگ  يارب  يا  ههبش  چیه  ضحم  غورد  رد  اریز 

ماهیا هعدـخ و  روحم  رب  هلیح  يانعم  اریز  تسین ؛ شاکنک  ثحب و  زا  یلاخ  هتبلا  دـنک و  یم  لقن  رینم  نبا  زا  رجح  نبا  ار  نخـس  نیا 
معا یگدیشوپ ، افخ و  قرط  زا  یقیرط  هب  رادرک  راتفگ و  رد 

نآ هتفگ  هک  تسین  نیا  رب  فقوتم  هلیح ]  ] ناونع رب  ثیدح  تلالد  تهج  نیا  ربانب  .دـنز  یم  رود  نآ ، زج  ای  بذـک و  ای  ضیرعت  زا 
هـشیاع زا  ریمع  نب  دیبع  تیاور  رد  هک  تسا  هتـشاد  تلفغ  هتکن  نیا  زا  رینم  نبا  ایوگ  .ضحم  غورد  هن  دـشاب ، ضیرعتو  هیانک  نانز 

نم  » ترابع نیخیش ، لقن  هب 

لمح ماهفتـسا  رب  ناوت  یمن  ار  یترابع  نینچ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  هدـمآ و  يا » هدروخ  راـفغم  منک ؛ یم  سح  راـفغم  يوب  وت  زا 
کنم دجا  ینا  « ؛ تسا هدمآ  ّنا »  » دیکأت فرح  نآ  نتم  رد  اریز  درک ؛

طابنتسا نآ  زا  ار  دوخ  نانخس  رینم  نبا  هک  تسا  یتیاور  زا  ریغ  هچرگ  تیاور  نیا  ریفاغم .» حیر 

تلـالد تهج  هک  تسا  نآ  ریرقت  نیا  زا  مه  اـم  فدـه  .تـسا  دـننامه  نآ  اـب  عوـن ، سنج و  رظن  زا  هـلیح  رب  تلـالد  رد  اـما  هدرک ،
یفن رب  فقوتم  هلیح ] ناونع  ینعی   ] هدروآ يراخب  هک  یناونع  رب  ثیدح 

هب دوخ  دـنوادخ  يور  ره  هب  .دـشاب  زین  ماهفتـسا  رب  لمح  لـباق  تسخن  تیاور  رد  تراـبع  بیکرت  دـنچ  ره  تسین ، حیرـص  بذـک 
.تسا هاگآ  روما  تقیقح 
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لیلحت حاکن   : 23

اب هک  ینامز  ات  دوش  یم  مارح  وا  رب  نز  دـهد  قالط  راب  هس  ار  شنز  يدرم  هاگره  تّما ، عامجا  زین  تنـس و  باـتک و  تلـالد  رب  اـنب 
دوش لالح  شیوخ  تسخن  رهوش  رب  يو  هک  دنک  جاودزا  فده  نادب  ینز  نینچ  اب  يدرم  رگا  نیا  ربانب  .دـنک  جاودزا  رگید  يدرم 

حاکن  » هک حاکن  نیا  .دهد  قالط  ار  وا  هاوخ  دراد و  هگن  ار  نز  جاودزا  زا  سپ  هاوخ  دوب ، دهاوخ  لطاب  مارح و  جاودزا  نیا 

دوش یم  لالح  نیـشیپ  رهوش  رب  نز  ینامز  اهنت  و  ددرگ ، یمن  شیوخ  نیـشیپ  رهوش  يارب  نز  ندش  لالح  بجوم  دراد  مان  لیلحت »
، قافتا بسح  هب  رگا ، هک  تسا  نآ  زا  سپ  .دـنک  يرتسبمه  نز  اب  دـیاب  زین  و  هلیح ، حاـکن  هن  دـنک ، تبغر » حاـکن   » وا اـب  يدرم  هک 

، گرم نوچ  يا  هلیسو  هب  ود  نیا  نایم 

.دش دهاوخ  لالح  دوخ  نیشیپ  رسمه  رب  نز  دتفا  ییادج  حاکن  خسف  ای  و  قالط ،

: دراد تروص  هس  تسا  لطاب  مارح و  هک  لیلحت  حاکن 

ینابت هک  نآ  یب  دنک ، جاودزا  وا  اب  نیشیپ  رهوش  يارب  نز  ندرک  لالح  دصق  هب  درم  هک  نیا   - 1

؛ دشاب راک  رد  یظفل  ای  یفرع 

دقع نتم  رد  و  دنک ، جاودزا  وا  اب  نیشیپ  رهوش  يارب  نز  ندرک  لالح  دصق  هب  درم  هک  نیا   - 2

؛ دشاب هتفریذپ  تروص  یظفل  یقفاوت  نآ  زا  شیپ  ای  و 

اهنت هکلب  دنـشاب ، هدرکن  یطرـش  نینچ  نآ  اب  نراقم  هن  دقع و  زا  شیپ  هن  یلو  دنک ، جاودزا  نز  اب  يدـصق  نینچ  اب  درم  هک  نیا   - 3
تلالد نیا  .دنک  تلالد  يدصق  نینچ  رب  لاوحا  عاضوا و  نیارق و 

.تسا یظفل  طارتشا  هلزنم  هب  زین 

زین هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يوس  زا  شا  هدنهد  ماجنا  تسا و  لطاب  دشاب  هک  تروص  هس  نیا  زا  کی  ره  هب  لیلحت  حاکن 
ًاعقاو هداد  ماجنا  لیلحت  حاکن  هک  یسک  رگا  نیا  ربانب  .دنا  هتـشاد  هراب  نیا  رد  ار  هویـش  نیمه  زین  ناعبات  هدش و  نعل  هباحـص  نابز  رب 

.ددنب حاکن  دقع  يو  اب  ون  زا  دیاب  دنک  یگدنز  نز  نآ  اب  دهاوخب 

: میروآ یم  تسا  هدش  تیاور  هراب  نیا  رد  هک  ار  يراثآ  ثیداحا و  زا  يا  هراپ  کنیا 

لِّلحم و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   » هک تسا  هدش  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  يذمرت  عماج  و  یئاسن ، ننـس  دمحا ، دنـسم  رد   - 1
«. درک تنعل  ار  هل  لَّلحم 

هللادبع نافع و  نب  نامثع  باطخ ، نبرمع  هلمج  زا  ربمایپ  باحصا  ناملاع  و  حیحـص ، تسا و  نسح  یثیدح  نیا  دیوگ : یم  يذمرت 
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زین نیعبات  ياهقف  لوق  دنا و  هدرک  لمع  نادب  رمع  نب 

.تسا نیمه 
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باتک رد  يذمرت  دمحا و  دزن  هریرهوبا  یئاسن ، زجب  ننـس  باحـصا  دمحا و  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  ار ، دوعـسم  نبا  ثیدـح  دـننامه 
دیوگ یم  يذمرت  خساپ  رد  يراخب  هک  نانوچ  ثیدح  نیا  و  للعلا - 

هک دراد  دوجو  حـلاص  نب  هعمز  ریخا  تیاور  دنـس  رد  .دـنا  هدرک  تیاور  هجام  نبا  دزن  ساـبع  نبا  نینچمه  تسا ،-  نسح  یثیدـح 
هدروآ رگید  ثیدح  کی  اب  هارمه  وا  زا  یثیدـح  دوخ  حیحـص  رد  ملـسمو  دـنا  هتـسناد  هقث  رگید  یهورگ  فیعـض و  ار  وا  یهورگ 

.تسا هدیسر  تیاور  ود  هراب  نیا  رد  زین  نیعم  نبا  زا  .تسا 

الا : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدمآ  رماع  نب  هبقع  ثیدح  هجام ، نبا  ننس  رد   - 2

نب نامثع  هب  ثیدح  نیا  دنس  رد  «. (1) هل لّلحملا  لِّلحملا و  هللا  نعل  لِّلحملا  وه  : » دومرف يرآ ،» دنتفگ : راعتسملا »؟ سیّتلاب  مکربخا 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  و  میروخ ، يرب  ناعاه  نب  عرشم  حلاص و 

نب عرشم  زین  یخرب  .تسین  مه  وا  روهشم  باحـصا  زا  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  تیاور  ثیل  زا  اهنت  يو  هک  دنا  هتفرگ  هدرخ  نامثع  رب 
دودرم ثیدح  دنس  رد  نعط  نیا  اما  .دنا  هتسناد  فیعض  ار  ناعاه 

زا زین  يزار  متاحوبا  نیعم و  نبا  و  هدرک ، لقن  ثیدح  وا  زا  دوخ  حیحص  رد  يراخب  تسا و  هقث  ییوار  حلاص  نب  نامثع  هچ ، تسا ؛
نیا هن ، تفگ : .درک  یم  نیقلت  وا  دنتفگ : متاحوبا  هب  .تسا  ملاس  راکتـسرد و  یگرزب  هتفگ : يو  هرابرد  ریخا  دنا و  هدرک  تیاور  وا 

تیاور اب  هک  تسا  نآ  ذاش  تیاور  اریز  تسا ، تجح  دشاب  هدروآ  وا  اهنت  مه  یتیاور  رگا  دشاب  نینچ  هک  ره  هک  تسا  یلاح  رد 

.دشاب هدش  تیاور  یکی  يوس  زا  اهنت  نانآ و  زا  يادج  هک  نآ  هن  دشاب ، هتشاد  تفلاخم  هقث  نایوار 

هچرگ تسا ، هقث  ییوار  دوخ  دنک و  یم  لقن  وا  زا  ار  ثیدح  نیرتشیب  تسا و  ثیل  بتاک  هک  حـلاصوبا  نوچ  یـسک  نیا ، رب  نوزفا 
زین ناعاه  نب  عرشم  .تسا  هداد  خر  زین  دنچ  یهابتشا  وا  ثیدح  رد 

تباث بیترت  نیدـب  .تسا  فورعم  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  مه  دـمحا  .تسا  هقث  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  نیعم  نبا  هک  تسا  رگید  یکی 
(2) .دراد یم  هضرع  لیلدلا  هماقا  رد  هیمیت  نبا  هک  تسا  یهاگدید  نیا  .تسا  نسح  زین  نآ  دنس  بوخ و  ثیدح  نیا  هک  دوش  یم 

تیاور هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیحان  زا  حاکن  نیا  میرحت  لقن  زا  سپ  داعملا  داز  رد  زین  میق  نبا 

ص:268

ج3، مالسلا ، لبـس  .ك.ر : .دنک  تنعل  ار  هل  لَّلحم  لِّلحم و  دنوادخ  .تسا  لّلحم  وا  مناهاگاین ... ؟ يا  هیراع  چوق  زا  ار  امـش  ایآ  - 1
تعمس لاق : یبا  انثدح  يرـصملا ، حلاص  نب  نامثع  نب  ییحی  انثدح  : » تسا نینچ  هجام  نبا  ننـس  زا  لقن  هب  ثیدح  دنـس  ص 127 .

: - ملـس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  رماـع : نب  هبقع  لاـق  ناـعاه : نب  عرـشم  بعـصموبا  یل  لاـق  لوقی : دعـس  نب  ثیللا 
«. ثیدحلا

ص 154. لیلحتلا ، لاطبا  یلع  لیلدلا  هماقا  .ك.ر :  - 2
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: دیوگ یم  نینچ  رماع  نب  هبقع  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هریرهوبا ، دوعسم ، نبا 

ناراکردنا تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هداد  یهاوگ  دنا  هباحص  ناگرزب  زا  هک  نت  راهچ  نیا 

هداتسرف تنعل  دنک  یتسدمه  یهارمه و  نانآ  اب  ار  هک  ره  هل و  لَّلحم  لِّلحم و  ینعی  لیلحت ،

زا ییاعد  ای  دوب و  دـهاوخ  قداـص  يربخ  هک  تسا  دـنوادخ  بناـج  زا  يربخ  اـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنعل  نیا  .تسا 
هک تسا  نآ  يایوگ  نعل  نیا  .دش  دهاوخ  هدروآ  رب  ًاعطق  هک  وا  دوخ  بناج 

یقرف نانآ  ناهیقف  ثیدح و  لها  هنیدـم و  نامدرم  دزن  .تسا  نعل  قحتـسم  شا  هدـنهد  ماجنا  هک  دـشاب  یم  يریابک  زا  يراک  نینچ 
ربتعم نانآ  دزن  هچنآ  دوقع  رد  هچ ، تسین ؛ هن  ای  دشاب  هدش  طرـش  دصق  هب  ای  قفاوت و  ینابت و  هب  ای  ظفل  هب  يزیچ  نینچ  هک  نیا  نایم 

رابتعا تسا و  دصق  تسا 

يارب هکلب  دنتسین ، دوصقم  اهنآ  دوخ  يارب  دوخ و  يدوخ  هب  ظافلا  تساهتّین و  هب  مه  لامعا 

هک ظفل  رگید  دشاب  نشور  دصاقم  یناعم و  یتقو  نیا  ربانب  .دنتسه  دصاقم  یناعم و  رب  تلالد 

.تسا هدش  بترتم  نآ  رب  زین  شماکحا  هتفای و  ققحت  دوخ  هدوب ، هلیسو  نیا  تیاغ  فده و  هچنآ  درادن و  يرابتعا  تسا  هلیسو  کی 

هک درک  ل�وس  یسک  هرابرد  رمع  نبا  زا  یـصخش  هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  عفان  نب  رمع  زا  یندم  ناسغوبا  زا  حارج  نب  عیکو   - 3
نآ دوخ  ینعی   ] يو سپس  هداد و  قالط  راب  هس  ار  دوخ  نز 

رمع نبا  .دوش  لالح  شیوخ  نیشیپ  رسمه  يارب  ات  هدرک  جاودزا  نز  نآ  اب  دشاب  يا  هئطوت  ینابت و  چیه  هک  نآ  یب   [ هدننک شـسرپ 
.میدرمش یم  انز  ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارود  ردام  .دشاب  تبغر  حاکن  هک  نآ  رگم  هن ، تفگ : خساپ  رد 

: دیوگ یم  هیمیت  نیا 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ناورد  رد  هک  نیا  رد  تسا  صن  مه  ثیدح  دوخ  .دنتـسه  هقث  روهـشم و  نآ  لاجر  بوخ و  ثیدح  نیا  دنس 
(1) .دنا هدرمش  یم  انز  ار  یناهنپ  لیلحت  هلآ  هیلع و 

هک ییاج  ات  قباس  دنـس  نامه  همادا  سپـس  و  تفگ -  ثیدح  ار  ام  ناسغ  تفگ : هک  میرم  یبا  نبا  قیرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  میق  نیا 
هداد تبسن  مکاح  هب  دنا » هدرواین  ار  نآ  اهنآ  اما  تسا ، حیحص  ثیدح  نیا  نیخیـش  طرـش  رب  : » تفگ مکاح  دیوگ : یم  ریخا  يوار 

(2) .تسا

نب دوواد  زا  هبیبـح ، یبا  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  تفگ ، ثیدـح  ار  اـم  میرم  یبا  نبا  هک  هدرک  تـیاور  یناـجزوج  قاحـساوبا   - 4
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  لِّلحم  هرابرد  تسا : هتفگ   [ سابع نبا   ] يو هک  درک  ربخ  لقن  ام  يارب  سابع  نبا  زا  همرکع ، زا  نیصح ،

ال، : » دومرف ترضح  نآ  دندیسرپ و  هلآ  و 
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ص 196. لیلدلا ، هماقا  - 1
ص 40. ج 3 ، نیعقوملا ، مالعا  - 2
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(1) «. هلیسعلا قوذی  مث  هللا ، باتکب  ءازهتسا  الو  هسلد  حاکنال  هبغر  حاکن  ّالا 

فیعض یخرب  هقث و  ار  وا  یخرب  تسا ؛ فالتخا  وا  هرابرد  هک  لیعامسا  نب  میهاربا  هیحان  زا  رگم  تسا ، بوخ  مه  ثیدح  نیا  دنس 
باب رد  يو  دیوگ : یم  وا  هرابرد  يدع  نبا  .دنا  هتسناد 

: دیوگ یم  لیلدلا  هماقا  رد  زین  هیمیت  نبا  .دوش  یم  هتشون  شثیدح  شندوب  فیعض  مغر  هب  تسا و  یتسرد  ناسنا  ندرک  تیاور 

مدـع رظن  زا  فعـض  نیا  یلو  تسه ، یفیعـض  درم  نآ  رد  ریزگاـن  هچ ، تسا ؛ يا  هنافـصنم  تسرد و  نخـس  هتفگ  يدـع  نبا  هچنآ 
يرامش وا  .دشاب  مهتم  هک  رظن  نیا  زا  هن  تسا ، ناقتا  مدع  ظفح و 

يوار هک  يور  نآ  زا  یثیدح  نینچ  نیا  ربانب  .دـنا  هدرک  لقن  ار  اهنآ  زا  یخرب  هجام  نبا  يذـمرت و  هک  دراد  دنـس  نیمه  هب  ثیدـح 
(2) .دوش یم  هتشون  تسا  رابتعا  ياراد 

: دیوگ یم  نافهللا  هثاغا  رد  زین  میق  نبا 

هتبلا و  دنناد ، یم  فیعض  ار  وا  ناظفاح  زا  يرایسب  هک  میهاربا ، رگم  دنتسه  هقث  نایوار  نیا  همه 

(3) .دنک یم  دانتسا  وا  ثیدح  هب  دراد و  یبوخ  رظن  وا  هرابرد  یعفاش 

درک ثیدح  لقن  نامیارب  رانید  نب  ورمع  زا  تارفلا ، یبا  نب  یسوم  زا  لقن  هب  نمحرلادبع  نب  دیمح  دیوگ : یم  هبیش  یبا  نب  رکبوبا 
قالط ار  دوخ  نز  هک  دندیسرپ  يدرم  هرابرد  وا  زا  هک 

یلام هدمآ و  دننادب ، يزیچ  نز  نآ  ای  وا  هک  نآ  یب  يدابآ ، نامدرم  زا  رگید  يدرم  سپس  هداد و 

سپـس هن ، تفگ : خـساپ  رد  وا  .دـنک  لالح  نیـشیپ  رهوش  يارب  اـت  تسا  هدروآ  رد  شیوخ  جاودزا  هب  ار  نز  نآ  هداد و  صاـصتخا 
یتح هسفنل ، ابغترم  اهحکنی  یتح  ال ، : » دومرف ترـضح  نآ  دندیـسرپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هراـب  نیا  رد  هک  دـش  روآداـی 

«. هلیسعلا قوذت  یتح  هل  لحت  مل  کلذ  لعف  اذاف  هسفنل ، ابغترم  اهجوزتی 

ار نآ  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ تّجح  لسرم  ثیدح  نیا  تسا و  بوخ  دنا -  هتفگ  شداتـسا  میق و  نبا  هک  نانوچ  ثیدح -  نیا  دنس 
هک یلاح  رد  تسا ، هتسج  دانتسا  نادب  دوخ  هدرک  لقن  لاسرا  هب 

دنس رکذ  نودب  رگید و  يوار  هب  نآ  نداد  دانسا  نودب  دوبن  زیاج  تشادن  توبث  وا  دزن  ثیدح  رگا 

هدنسب نیمه  تسا » هدش  تباث  نم  دزن  ثیدح  نیا  : » دشاب هتفگ  یعبات  یتقو  .دنک  لالدتسا  نادب 

کی زا  لقن  هب  رگید  یعبات  کی  زا  ای  یباحص و  کی  زا  ار  نآ  دراوم  نیرتشیب  رد  يو  اریز  دنک ؛ یم 

ص:270
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.ك.ر .دنک  يرتسبمه  وا  اب  دیاب  سپس  و  ادخ ، باتک  ندرک  دنخشیر  هن  سیلدت و  حاکن  هن  دشاب ، تبغر  حاکن  هک  نآ  رگم  هن ، - 1
باب 49. قالطلا ، باتک  دووادوبا ، ننس  : 

ص 195. لیلدلا ، هماقا  .ك.ر : - 2
ص 270. ج1 ، نافهللا ، هثاغا  - 3
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هلیسو هب  لسرم  ثیدح  نیا  هک  نآ  هژیوب  درک ، ادیپ  یهاگآ  يوار  ندوب  هقث  هب  ناوت  یم  تلوهسب  ییاج  نینچ  رد  هدینش و  یباحص 
دـصق هب  لیلحت  تمرح  صن ، هب  هک  ثیدح -  نیا  هک  نآ  رب  تسا  يوق  یلیلد  دوخ  نیا  هدـش و  دـیکأت  تیوقت و  نیـشیپ  ياهثیدـح 

.تسا هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  لقن  هب  یظوفحم  لصا  دناسر -  یم  ار  یبلق 

هدش لقن  لیلحت  حاکن  لاطبا  تمرح و  رب  هباحص  عامجا  میق  نبا  وا  درگاش  هیمیت و  نبا  زا   - 6

: تسا هدیسر  هراب  نیا  رد  هک  تسا  يراثآ  هلمج  زا  اهنیا  و 

قحـساوبا هبیـش ، نب  رکبوـبا  ار  رثا  نیا  .منک  یم  راسگنـس  دـنروآ  نم  دزن  هک  هل  لَّلحم  لِّلحم و  ره  هک : تسا  هدیـسر  رمع  زا  کـی :
.دراد ظوفحم  یلصا  تسا و  روهشم  رمع  زا  دنا و  هدرک  تیاور  مرثا  رکبوبا  و  ینامرک ، برح  یناجزوج ،

هدرک جاودزا  ینز  اب  هک  دـندرب  نامثع  دزن  ار  يدرم  هک : تسا  هدیـسر  راسی  نب  نامیلـس  زا  هدرک ، تیاور  یناجزوج  هک  نانچ  ود : 
نز نآ  هب  یناوت  یم  تبغر  حاکن  هب  اـهنت  تفگ : درک و  ادـج  مه  زا  ار  ود  نآ  ناـمثع  و  دـنک ، لـالح  نیـشیپ  رهوش  رب  ار  وا  اـت  دوب 
هـس ار  دوخ  نز  يدرم  هک  تسا  هدینـش  یبیجن  ناورموبا  زا  يدارم  نمحرلادـبع  نب  دـمحم  نینچمه  .سیلدـت  حاکن  هب  هن  يدرگرب ،

هاگآ دوخ  دصق  زا  ار  درم  نز و  نآ  هک  نآ  یب  تشاد  دصق  هک  دوب  يدرم  اهنآ  یگیاسمه  رد  .دـندش  نامیـشپ  سپـس  داد و  قالط 
رگم نکم  جاودزا  وا  اب  تفگ : ناـمثع  دیـسرپ و  ناـمثع  زا  هراـب  نیا  رد  سپ  .دـنک  لـالح  مه  رب  ار  ود  نآ  لـیلحت  حاـکن  اـب  دزاـس 

بهو نبا  .سیلدت  جاودزا  هن  تبغر  جاودزا 

.تسا هدرک  تیاور  نمحرلادبع  نب  دمحم  زا  دعس ، نب  ثیل  زا  ار  رثا  نیا 

دنک یم  لقن  لِّلحم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  بیبح  یبا  نب  دیزی  زا  دوخ  فالخ  باتک  رد  یـشوطرط  رکبوبا  هس : 
زا مالسلا  هیلع  یلع  .دشابن  ادخ  باتک  دنخشیر  سیلدت و  نآ  رد  هک  یحاکن  ددرگرب ، درم  هب  تبغر  حاکن  اب  دناوت  یم  اهنت  نز  هک 

قادـصم ار  تبغر  ریغ  حاکن  ومه  کنیا  هدرک و  تیاور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوس  زا  لِّلحم  نعل  هک  تسا  یناـسک 
.درمش یم  لیلحت 

درک ثیدح  لقن  ام  يارب  یملس  ثراح  نب  نارمع  زا  شمعا  درک ، ثیدح  لقن  ام  يارب  مثیه  دیوگ : یم  دوخ  ننس  رد  دیعس  راهچ :
.تسا هدش  نامیـشپ  کنیا  هداد و  قالط  راب  هس  ار  شیوخ  رـسمه  شیومع  هک  تفگ  دـمآ و  سابع  نبا  دزن  يدرم  تسا : هتفگ  هک 

نامرف ناطیش  زا  وا  مه  و  هتخاس ، نامیشپ  ار  وا  مه  دنوادخ  هدرک و  ینامرفان  ار  يادخ  تیومع  تفگ : سابع  نبا 

نز نآ  اب  میومع  یهاگآ  نودب  نم  رگا  ایآ  امـش  رظن  هب  تفگ : نارمع  .تسا  هدادـن  رارق  يدـش  نوریب  هار  وا  يارب  دـنوادخ  هدرب و 
ره تفگ : سابع  نبا  ددرگ ؟ یم  رب  میومع  هب  نز  نآ  منک  جاودزا 

نعل هک  تسا  یناسک  زا  دوخ  سابع  نبا  .دنک  گنرین  وا  اب  زین  دنوادخ  دنک  گنرین  ادخ  اب  سک 
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رد دشاب  هتشاد  لیلحت  دصق  ار  سک  ره  هک  تسا  هدرک  ریـسفت  يا  هنوگ  هب  ار  للحم  کنیا  و  هدرک ، تیاور  ادخ  لوسر  زا  ار  لِّلحم 
ادج مه  زا  نیاب  قالط  هب  هک  ینز  ای  درم  دنچ  ره  دریگ ، یم  رب 

هک دندنب  دـقع  دـننک و  قفاوت  قافتا و  نیا ، رب  هک  اجنآ  تشاد  دـهاوخ  یمکح  هچ  سپ  .دنـشاب  ربخ  یب  دـصق  نیا  زا  زین  دـنا  هدـش 
؟ تبغر حاکن  هن  دشاب  تنعل  حاکن  دقع  ناشدقع 

وا نیـشیپ  رهوـش  يارب  نز  ندرک  لـالح  هراـب  رد  رمع  نبا  زا  هک  تسا  هدیـسر  لـفون  نـب  هریغم  نـب  کلملادـبع  زا  يرهز  زا  جـنپ : 
رمع رگا  .تسا  يراکدب  انز و  نیا  تفگ : خساپ  رد  يو  .دندیسرپ 

نب نیصح  تیاور  هب  انب  نینچمه  .تسا  هدرک  تیاور  ار  رثا  نیا  هبیش  یبا  نب  رکبوبا  .داد  یم  رفیک  ار  امش  دیسر  یم  امش  هب  شتسد 
نبا زا  هک  تسا  هدیسر  کیرش  نب  هللادبع  زا  يروث ، زا  صفح ،

نز ندرک  لالح  جاودزا  نیا  زا  نانآ  دصق  هک  دنادب  دنوادخ  رگا  تفگ : دندیسرپ  وا  زا  هل  لّلحم  لِّلحم و  هرابرد  نوچ  مدینـش  رمع 
تسیب رگا  یتح  دنراکانز  ود  ره  تسا ، هدوب  نیشیپ  رهوش  يارب 

: تفگ هک  هدرک  لقن  کیرش  نب  هللادبع  زا  قازرلادبع ، ار  تیاور  نیمه  .دنشاب  رگیدکی  اب  مه  لاس 

هتساوخ هدش و  نامیشپ  سپس  هداد و  قالط  ار  شنز  هک  دندیسرپ  يدرم  هرابرد  رمع  نبا  زا  نوچ 

مه اب  لاس  تسیب  هچ  رگا  دنراکانز ، ود  ره  تفگ : وا  دنک ، لالح  شیارب  ار  وا  يو  ات  دروآ  رد  رگید  يدرم  يرـسمه  هب  ار  وا  تسا 
.دنشاب

: دیوگ یم  هیمیت  نبا 

لیلحت دصق  هک  ره  يارب  تسا  یمان  للحم  هژاو  نانآ  دزن  تسا : هدش  نایب  تاکن  نیا  اهنآ  رد  تسا و  روهـشم  هباحـص ، زا  راثآ  نیا 
رمع هن ؛ هاوخ  دنک و  راکشآ  ار  دصق  نیا  هاوخ  دشاب ، هتشاد 

ره درک  یم  ادج  مه  زا  ار  نز  لّلحم و  درک ؛ یم  تازاجم  دندش  یم  لیلحت  بکترم  هک  ار  یناسک 

دوش و نامیشپ  نآ  زا  سپ  مه  دنچ  ره  دهد  قالط  راب  هس  ار  شنز  هک  یکی  دنشاب ؛ هدرک  ادیپ  یتبغر  رگیدکی  هب  دقع  زا  سپ  دنچ 
درادن قح  دربب  مه  جنر  ییادج  نیا  زا  ددرگ و  رطاخ  هدرزآ 

.دریذپ تروص  وا  عالطا  یب  راک  نیا  دنچ  ره  دنک ، هدافتسا  لیلحت  هلیح  زا 

لـیلحت و تمرح  هک  نیا  رب  تسا  لـیلد  نیرتاـسر  درمـش  یم  ماـجرف  تخـس  نارگ و  يراـک  ار  لـیلحت  هک  نآ  راـنک  رد  راـثآ  نـیا 
زا سپ  نیدشار  يافلخ  رمع و  نارود  رد  نآ  ماجنا  رب  رفیک  قاقحتسا 
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تفلاخم رمع  اب  هعتم  هلأسم  رد  هک  سابع  نبا  نوچ  یناسک  یتح  تسا و  هدوب  جیار  روهشم و  وا 

يأرمه لیلحت  حاکن  میرحت  رب  همه  هکلب  دنا ، هدرکن  یتفلاخم  وا  اب  هلأسم  نیا  رد  دنا  هدیزرو 

(1) .دنا هدوب 
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: دیوگ یم  دنک  یم  لقن  وا  زا  میق  نبا  هچنآ  ربانب  نینچمه  هیمیت ، نبا 

یینابت قفاوت و  هراب  نیا  رد  دنکن و  راهظا  ار  نآ  یلو  دـشاب  لیلحت  صخـش  دـصق  هک  ییاج  نآ  دروم  رد  هک  نیا  رب  نوزفا  راثآ  نیا 
ادخ لوسر  يوس  زا  شا  هدنهد  ماجنا  هک  تسا  یلیلحت  نامه  نیا  هک  دـنک  یم  نایب  زین  ار  نیا  دراد ، تحارـص  دریذـپن  تروص  مه 

ناـشیا دارم  دوـصقم و  هب  رگید  سک  ره  زا  شیبـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  هچ  تسا ، هدـش  تـنعلهلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
نوزفا .دنشاب  هدرک  ریسفت  زین  تسه  شرهاظ  هچنآ  قفاوم  هدرک و  تیاور  ار  یثیدح  هک  یماگنه  هژیوب  دنتشاد ، یهاگآ 

ار يزیچ  هداهن و  یتوافت  لیلحت  ياه  هنوگ  نایم  هک  میرادن  غارس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  سک  چیه  نیا  رب 
هللا یلص  ربمایپ  هب  زارد  ینامز  یظرق  هعافر  رـسمه  نوچ  يا  هقالط  هس  نز  هک ] دهد  یم  یهاوگ  خیرات   ] دشاب هتـسناد  لالح  اهنآ  زا 

زا ار  وا  اما  ددرگزاب ، شیوخ  نیـشیپ  رهوش  هب  يو  دـنهد  هزاجا  ات  درک  یم  هعجارم  وا  ياـفلخ  هب  يو  زا  سپ  نینچمه  هلآ و  هیلع و 
، دنتشاد یم  زاب  راک  نیا 

رگا هک  دوبن  نینچ  اریز  دـش ؛ یم  نومنهر  راـک  نیا  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوـب  زیاـج  لـیلحت  رگا  هک  یلاـح  رد 
(1) .دباین راک  نیا  ماجنا  يارب  ار  یسک  نز  نآ  دشاب  زیاج  لیلحت 

.میروآ یم  ار  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  کنیا  هک  تسا  هدیسر  لیلحت  حاکن  میرحت  رد  يرایسب  راثآ  زین  ناعبات  زا   - 7

لالح نیـشیپرهوش  يارب  ار  وا  ات  دوب  هدرک  جاودزا  ینز  اب  هک  يدرم  هرابرد  بیـسم  نب  دیعـس  ینامرک ، برح  تیاور  هب  اـنب  کـی :
تـسا هدرک  جاودزا  نز  نآ  اب  فده  نادب  اهنت  رگا  تفگ : دوب  هدرکن  هاگآ  دوخ  دصق  نیا  زا  ار  نز  درم و  نآ  نایم  نیا  رد  دـنک و 

لالح نیشیپ  رهوش  يارب  ار  وا  هک 

.تسا هدوشگ  ود  نآ  راک  زا  یلکشم  هن  دوب و  زیاج  وا  دوخ  يارب  راک  نیا  هن  دنک ،

، نیشیپ رسمه  ینعی  هس  نآ  زا  یکی  ّتین  رگا  دیوگ : یم  یعخن  میهاربا  رذنم ، نبا  تیاور  هب  ود :

نز تسا و  لطاب  حاکن  دنک  لالح  نیـشیپ  رهوش  يارب  ار  نز  حاکن ، نیا  هک  دشاب  نآ  دنک  یم  جاودزا  وا  اب  کنیا  هک  يدرم  و  نز ،
.دنک یمن  لالح  یلبق  رهوش  يارب  مه  ار 

.تسا هدرک  دساف  ار  حاکن  دشاب  هتشاد  لیلحت  دصق  هس  نآ  زا  یکی  رگا  دیوگ : یم  يرصب  نسح  رذنم ، نبا  تیاور  هب  مه  هس : 

قالط ار  دوخ  رسمه  يدرم  دندیسرپ  حابر  یبا  نب  ءاطع  زا  یناجزوج ، تیاور  هب  انب  راهچ : 

شنز اب  دنک  یگنهامه  وا  اب  هک  نآ  یب  هدـنازوس ، لد  درم  نآ  رب  هدـش و  كانمغ  ارجام  نیا  زا  هک  يرگید  درم  سپـس  دـهد و  یم 
ار وا  هک  هدرک  جاودزا  نز  اب  فده  نآ  هب  رگا  تفگ : وا  .دنک  یم  جاودزا 
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هدرک جاودزا  وا  اب  فده  نادب  رگا  اما  دوش ، یمن  لالح  وا  يارب  نز  دنک  لالح  نیشیپرسمه  يارب 

.دوش یم  لالح  وا  يارب  نز  درادب  هاگن  ار  وا  دهاوخ  یم  هک  تسا 

لیلحت دـصق  هس  نیا  زا  یکی  ای  نز ، مود و  رهوش  نیـشیپ و  رهوش  رگا  هک : دـنک  یم  لقن  هداـتق  زا  يو  رمعم و  زا  قازرلادـبع  جـنپ :
.دیآ یمن  راک  هب  حاکن  نآ  دشاب ، هتشاد 

هدرک جاودزا  ینز  اب  يدرم  هک  دندیسرپ  هراب  نیا  رد  یبعش  زا  یناجزوج ، تیاور  هب  انب  شش : 

ات دهد  قالط  ار  نز  تسا  زیاج  درم  نآ  يارب  ایآ  تسا ، هدرک  هقالط  هس  ار  يو  شنیشیپ  رهوش  هک 

هدیشیدنا نینچ  دوخ  اب  رتشیپ  هک  نآ  رگم  تفگ : خساپ  رد  وا  .ددرگرب  دوخ  یلبق  رهوش  هب  يو 

(1) .دنرب رس  هب  مه  اب  یگدنز  نایاپ  ات  هک  دشاب 

ص:274

طوسبم رد  خیـش  .مینکفیب  هفیاط  خیـش  نخـس  هب  یهاگن  هلأسم  نیا  رد  هیماما  هاگدید  اب  ییانـشآ  يارب  دـسر  یم  رظن  هب  بسانم  - 1
نآ یکی  تسا : هلأسم  هس  ياراد  دوخ  نیا  دنک ، لالح  يو  نیشیپ  رـسمه  رب  ار  وا  ات  دنک  جاودزا  ینز  اب  درم  رگا  : » دیوگ یم  نینچ 

جاودزا نز  اب  ای  دشابن ، نایم  رد  یحاکن  دـنک  لالح  نیـشیپ  رهوش  يارب  ار  وا  نوچ  هک  هیاپ  نیا  رب  دریگ  يرـسمه  هب  ار  نز  رگا  هک 
زاغآ رد  هک  یتیاور  ود  هب  سپس  خیـش  تسا .» لطاب  عامجا  هب  حاکن  نیا  دزاس ، لالح  نیـشیپ  رهوش  رب  ار  يو  هک  فده  نیدب  دنک 

ماکحا زا  کی  چـیه  ییاج  نینچ  رد  : » دـیازفا یم  سپـس  دـنک و  یم  دانتـسا  دـش  هداهن  ناتیور  ارف  رـضاح  باـتک  نتم  رد  ثحب  نیا 
نز اـب  یـضرف ] نینچ  رد   ] درم رگا  .دـلو  هب  رگم  ناـعل  هن  ءـالیا و  هن  راـهظ ، هن  قـالط ، هن  دوـش ، یمن  بترتـم  جاودزا  نیا  رب  حاـکن 
رد .دنا  هدرک  دربمان  هک  يرهم  هن  درب ، یم  لثملا  رهم  دـشاب  هدرک  يرتسبمه  وا  اب  رگا  تسین و  يرهم  ار  نز  دـشاب  هدرکن  يرتسبمه 

سپ خیش  هتبلا  دشاب .» نتسبآ  رگا  یتح  درادن ، هقفن  چیه  هدع  نارود  رد  هک  هچرگ  دراد ، هگن  زین  هدع  تسیاب  یم  نز  ریخا  تروص 
اجنیا رد   » هک دنک  یم  مکح  دوش و  یم  دهد  قالط  لیلحت  زا  سپ  ار  وا  هک  هیاپ  نیا  رب  نز  اب  حاکن  ینعی  مود  هلأسم  ضرعتم  نآ  زا 

یم دزادرپ و  یم  موس  هلأسم  هب  هاگنآ  خیـش  تسا .» لطاب  حاکن  دنا : هتفگ  رگید  یناسک  هچرگ  تسا ، لطاب  طرـش  حیحـص و  دـقع 
رب دقع  زا  لبق  ای  ...دهد  قالط  دـنک  حابم  ار  وا  نوچ  هک  داقتعا  نیارب  دروآ  رد  يرـسمه  هب  ار  نز  رگا  هک  نآ  موس  هلأسم  : » دـیوگ
نب دـمحم  یـسوط ، تسین ، لطاب  دـقع  لصا  اما  تسا ، هورکم  حاـکن  دـنرواین ، ناـیم  رد  یطرـش  هتبلا  دـننک و  یـضارت  يزیچ  نینچ 

.م ص 247 و 248 -. ج4 ، هیمامالا ، هقف  یف  طوسبملا  نسح ،
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لیلحت حاکن  هرابرد  يریگتخس  همه  نیا  زار 

: ددرگ یم  رب  ببس  دنچ  هب  هدش  لیلحت  حاکن  تمرح  رد  هک  يریگتخس  همه  نیا 

، تسا هدشن  عیرشت  نآ  يارب  دقع  هک  هدرک  دصق  ار  يزیچ  هتخاس  عقاو  هک  يدقع  اب  لِّلحم   - 1

دنوادخ هچ ، تسا ؛ هدوب  دنبیاپ  نآ  مزاول  راثآ و  هب  هن  هتـشاد و  ار  نآ  يانعم  دصق  هن  هک  هدروآ  نابز  رب  ار  حاکن  هغیـص  یلاح  رد  و 
عیرشت نآ  يارب  زین  مه و  رانک  رد  یگشیمه  نتسیز  يارب  ار  حاکن 

يارب هن  ددرگ ، رارق  رب  تفلا  ییانـشآ و  ناشیاه  هداوناخ  ود و  نآ  نایم  زین  و  دـنرادب ، رود  مارح  زا  نماد  درم  نز و  هک  تسا  هدرک 
تسا هدرک  هقالط  هس  ار  وا  هک  دوخ  نیشیپ  رهوش  هب  نز  هک  نآ 

يارب حاکن  دـناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا ؛ حاکن  مکح  عفر  هلازا و  قـالط  تسا و  نکمم  قـالط  هب  اـهنت  تشگرب  نیا  هچ ، ددرگرب ؛
؟ دوش عفر  هلازا و  هک  دشاب  هدش  عیرشت  نآ 

نآ ماکحا  راثآ و  هب  اما  هدروآ ، نابز  رب  ار  حاکن  هغیص  ناهاوگ  روضح  رد  دنچ  ره  لِّلحم  - 2

شتقیقح رگید  دقع  ره  دننامه  دقع  نیا  دوب  انب  رگا  هک  دناد  یم  دوخ  هکلب  تسا ، هدشن  دنبیاپ 

راکـشآ هتـشاد  ناهنپ  ار  هچنآ  فالخ  هک  تسا  قفانم  کی  مکح  رد  وا  ناس ، نیدب  .دش  یمن  یـضار  نادب  دبای  ققحت  دوش و  تباث 
.دهد یمن  ماجنا  لمع  رد  ار  نآ  هک  دیوگ  یم  يزیچ  دزاس و  یم 

نییآ ار  هچنآ  هتخاس و  ناسآ  هتفرگ  تخس  نآ  رد  عراش  ار  هچنآ  دوخ ، راک  نیا  اب  لِّلحم   - 3

رگید يدرم  هک  ینامز  ات  دوخ  نیشیپ  رهوش  رب  ار  هقالط  هس  نز  ببس  نادب  دنوادخ  هچ ، تسا ؛ هدرک  ضقن  تسس و  هتخاس  راوتسا 
چیه نودب  اتقیقح و  رگا  دراوم  بلغا  رد  تسوا و  ناگدنب  حلاصم  هدـنرادرب  رد  مکح  نیا  هک  تسا  هدرک  مارح  دـنکن  جاودزا  وا  اب 

يا هلیح  سیلدت و 

دودـحم ینیعم  هرامـش  هب  قالط  تیلهاج  نارود  رد  .دـیآ  یم  شیپ  هدـسفم  تسخن  درم  يارب  دـنکن  جاودزا  نز  نآ  اب  رگید  يدرم 
هب زاب  داد و  یم  قالط  ار  دوخ  نز  تساوخ  یم  هاگره  درم  دوبن و 

، نیا ربانب  .درادب  زاب  ترورـض  دراوم  رد  زج  قالط  زا  ار  درم  ات  درک  دودـحم  راب  هس  هب  اهنت  ار  قالط  مالـسا  اما  .درک  یم  عوجر  وا 
دـشاب و هتـساوخن  ار  نز  ًاعقاو  هک  نیا  رگم  دزرو ، یم  يراددوخ  راک  نیا  زا  دوش  یم  مارح  وا  رب  موس  قالط  اـب  نز  دـنادب  درم  رگا 

یـسک ای  هدرک و  هقالط  هس  ار  شنز  هک  يدرم  هک  دشاب  نتـشادرب  لباق  هویـش  نیدب  میرحت  نیا  رگا  اما  .دنک  یگدنز  وا  اب  دـهاوخن 
رگید

.دهد قالط  ار  وا  هاگنآ  دوش و  رتسبمه  وا  نیشیپ  نز  اب  هک  دنک  توعد  نادب  ار  وا  دهدب و  يزیچ  يرگید  هزره  درم  هب  وا  بناج  زا 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 399 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ دوب دهاوخ  اهراک  نیرتناسآ  زا  یکی  میرحت  نیا  لاوز 

هب دسر  هچ  ات  دنوش ، رتسبمه  ینز  اب  دنهدب و  يزیچ  دنراد  تسود  هک  یناسک  دنرایسب  هچ  اریز 

جیار مدرم  نایم  نامز  ره  ياج و  ره  رد  راک  نیا  هک  نانوچ  دنریگب ! مه  يدزم  دوخ  راک  نیا  يارب  دـنوش و  رتسبمه  ینز  اب  هک  نیا 
.تسا

ص:275
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هویـش نیرت  هداس  هب  تسا  نانآ  نایم  رد  دسافم  هدنرب  نایم  زا  ناگدـنب و  حـلاصم  عفانم و  هدـنرادرب  رد  هک  یمیرحت  دوب  انب  رگا   - 4
کی هب  ات  دوب  رتکیدزن  یخوش  يزاب و  کی  هب  مکح  نیا  تشادن و  دوجو  ینادنچ  تحلصم  هدیاف و  میرحت  نآ  رد  دشاب ، ینتشادرب 

يدرم هک  ینامز  ات  تسا  مارح  دوخ  نیشیپ  رهوش  رب  نز  دوش  هتفگ  هک  دوب  لیبق  نیا  زا  شتقیقح  و  يدج ؛ مکح 

هکلب درادن و  نز  نآ  اب  یعرش  حاکن  هب  یتبغر  چیه  هک  يدرم  مه  نآ  دنک ، يرتسبمه  وا  اب  رگید 

نآ زا  اما  تسا ، دـنبیاپ  زین  نآ  راثآ  دـقع و  هب  دراد و  جاودزا  دـصق  هک  دـنک  یم  راهظا  نینچ  اهنت  دریگ و  یم  زین  دزم  دوخ  راـکرب 
یم غورد  دروآ  یم  ناـبز  رب  هک  یحاـکن  هغیـص  رد  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  دراد  رـس  رد  وا  هک  يدـصاقم  نیارق و  هلدا و  همه  يوـس 

.دیوگ

هتـسبارتفا نینچ  ادخ  رب  ایوگ  ددرگ ، زاب  نیـشیپ  رهوش  هب  نز  هک  درمـشب  زاجم  ار  نآ  دـنادب و  لالح  ار  یلیلحت  نینچ  سک  ره   - 5
نیع یطو  نیا  هکلب  .دوش  يرتسبمه  وا  اب  انز  هیبش  ییطو  هب  هک  ینامز  ات  هتـسناد  مارح  شا  یلبق  رهوشرب  ار  هقـالط  هس  نز  هک  تسا 

يور نیمه  زا  .دنک  يرتسبمه  تسا  هتسناد  ربتعم  ار  نآ  عراش  هک  یحاکن  نودب  ینز  اب  هک  تسا  یسک  راک  انز  هچ ، تسانز ؛

امش رمع  رگا  تسانز ؛ نیا  تفگ : دندیسرپ  رمع  نب  هللادبع  زا  لیلحت  حاکن  هرابرد  نوچ  هک  تسا 

لوسر نارود  رد  ام  تفگ : هک  تسا  رمع  نبا  زا  يرگید  تیاور  رد  .داد  یم  ناترفیک  تفای  یم  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  یهورگ  عمج  رد  يزور  زین  رمع  .میدرمـش  یم  اـنز  ار  راـک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هب ار  لِّلحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نینچمه  .منک  یم  راسگنس  دنروآ  نم  دزن  هک  ار  هل  لَّلحم  لِّلحم و  ره  تفگ :

دوش یم  هیارک  نادنفسوگ  ندرک  نتسبآ  يارب  هک  یچوق  زا  دوصقم  اریز  درک ؛ هیبشت  يا  هیارک  چوق 

نز اب  ندرک  يرتسبمه  دوش  یم  هتـساوخ  مه  للحم  زا  هچنآ  بیترت ، نیمه  هب  .تسا  ندرک  نتـسبآ  ناـمه  هکلب  تسین ، نآ  تیکلم 
.دقع ماکحا  هب  يدنبیاپ  هن  تسا 

حاکن نیا  دندید  يوس  نآ  زا  و  دندقتعم ، حاکن  نیا  ندوب  لالح  هب  ناناملسم  زا  یخرب  هک  دندید  باتک  لها  زا  يرایـسب  نوچ   - 6
نییآ زا  مکح  نیا  دنتشادنپ  دراد  ار  انز  يانعم  نامه 

، هتخادرپ هلأسم  نیا  رس  رب  ناناملسم  شنزرس  هب  هاگنآ  دندز و  یلهاجت  نینچ  هب  ار  دوخ  ای  تسا ،

دنک انز  وا  اب  نوچ  دنک و  انز  وا  اب  رگید  درم  کی  هک  ینامز  ات  دنناد  یم  مارح  شرهوش  رب  ار  هقالط  هس  نز  ناناملـسم  نیا  دـنتفگ :
نیمه ندنارتسگ  اب  زیواتسد و  نیمه  اب  هورگ  نیا  .دوش  یم  لالح 

زا هن  دراد ، یلـصا  تناـید  نیا  رد  هن  راـک  نیا  هک  دنتـسناد  یمن  و  دـندرک ، یم  رود  نـید  نـیا  زا  ار  نارگید  نآ  شهوـکنو  یتـشز 
یناجزوج بوقعیوبا  ناعبات ، زا  هن  تسا و  هدش  هتفرگ  ماگشیپ  هباحص 
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: دیوگ یم 

دنمازس نییآ  نیا  .تسا  هتخاس  كاپ  هتشاد و  رترب  هدیزگرب و  ار  نآ  هک  تسا  دنوادخ  نید  مالسا 

ص:276
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لوسر زا  هک  ییهن  رب  هیکت  اب  دوش و  هتـشاد  ساپ  دیامن  یم  تشز  ار  نآ  هرهچ  هچ  ره  ربارب  رد  و  دوش ، هتـشاد  یمارگ  هک  تسا  نآ 
يارب يزیواتسد  اهنییآ  رگید  ناوریپ  هچنآ  زا  تسا ، هدیسر  ادخ 

.دوش هتساریپ  دنهد  یم  رارق  ناناملسم  شهوکن  شنزرس و 

سومان اهتمرح و  هدش و  هدناشک  لاذتبا  هب  اهنماد  تسا ؛ هدروآ  یپ  رد  مدرم  يارب  ار  یناوارف  ياه  هدـسفم  لیلحت  باب  ندوشگ   - 7
هتفر نمادکاپ  نموم  نانز  يوربآ  هدیدرگ و  کته  نامدرم 

للحم هدنهد و  قالط  درم  زین  وا و  نادناخ  نز و  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  هدش  یگنن  هکل  راک  نیا  و 

(1) .دوش ریزعت  شا  هدننک  هدرمش و  لطاب  مارح و  راک  نیا  هک  تسا  نآ  رد  تمکح  يور  نیمه  زا  .دنوش  شهوکن 

 : هلیح تمرح  رب  راثآ  ثیداحا و  یهاوگ 

داجیا هن  تشگزاب و  نیا  طرـش  يرهاظ  داجیا  قیرط  زا  وا ، نیـشیپرهوش  هب  نز  تشگزاب  فدـه  هب  هک  تسا  يا  هلیح  لیلحت  حاـکن 
هک تسا  رگید  درم  کی  اب  تبغر  حاکن  وا  نیشیپرسمه  يارب  نز  ندش  لالح  یعرش  طرش  هچ ، دریذپ ؛ یم  تروص  طرش ، یقیقح 

يدقع داجیا  هب  دهد  یم  ماجنا  هلیح  ناونع  هب  ار  لیلحت  حاکن  هک  یسک  اما  ددرگ ، بترتم  نآ  رب  مه  شا  یعرش  راثآ 

يارب كدنا  ینامز  هک  تسا  هدرکن  هدارا  ار  نیا  زج  دقع  هغیص  زا  وا  اریز  تسانز ؛ شنطاب  یلو  حاکن  شرهاظ  هک  دیوج  یم  لسوت 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  .دشاب  وا  اب  دنک  هدنسب  يرتسبمه  کی 

نیمه زا  هداد و  رارق  مکح  كالم  ار  شیانعم  تقیقح و  هتفرگن و  ربتعم  ار  حاکن  نیا  رهاظ  عرش 

.تسا هتسناد  هیارک » چوق   » ار للحم  هدرک و  نعل  ار  هل  لَّلحم  لِّلحم و  يور 

نیمه رب  ماکحا  (2) و  تسا دصق  تسا  ربتعم  هچنآ  دوقع  رد  هک  نآ  رب  دوش  یم  يدنتـسم  تشذگ  هک  يراثآ  ثیداحا و  ناس  نیدب 
يزیچ نیا  .رهاوظ  ظافلا و  رب  طقف  هن  ددرگ ، یم  بترتم  تقیقح 

ص:277

رگا دشابن ، نایم  رد  یحاکن  لیلحت  زا  سپ  هک  هیاپ  نیا  رب  دنک  لیلحت  دقع  هک  یـسک  هک  تسا  رظن  نیا  رب  طوسبم  رد  زین  خیـش  - 1
.م .درک -  يراج  ریزعت  وا  رب  دیاب  دشاب  هتشاد  ملع  مکح  هب  هدرک و  هچنآ  هب 

.تسا دصق  دقع و  تقباطم  موزل  دـصق و  زا  دـقع  تیعبت  اهنآ  دـننامه  تاعاقیا و  دوقع و  باب  رد  هعیـش  هقف  تاملـسم  زا  یکی  - 2
هب لاعفا  ظافلا و  هک  دننخـس  مه  هدـیقع و  مه  نیا  رب  همه  دـسیون : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  قداصلا  مامالا  هقف  رد  هینغم  داوج  دـمحم 

صخش دصق  زا  هک  ثیح  نیا  زا  اهنت  دنرادن و  يرثا  چیه  نآ  دننامه  تاداهـش و  اهرارقا ، تاعاقیا ، تالماعم ، باب  رد  دوخ  يدوخ 
ساسا هیاپ و  دـصق ، هک  ارچ  دوش ؛ یم  بترتم  یعرـش  رثا  اـهنآ  رب  دنتـسه و  تجح  دـننک  یم  تیاـکح  نآ  زا  دـنراد و  یم  رب  هدرپ 
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دارا نمل  الا  قالط  ال  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تاـینلاب » لاـمعالا  اـمنا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .تسا 
رگا هیاپ  نیا  رب  .ناشدج  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ثیداحا  هتـسد  نیا  زا  و  قالطلا - »

هلأسم نیا  .دوب  دهاوخ  ناسکی  ظفل  نآ  دوبن  دوب و  درادن  ار  نآ  يانعم  دصق  هدروآ  هک  یظفل  زا  صخـش  مینادـب  قرط  زا  یقیرط  هب 
صخـش دوش  هتـسناد  رگا  : » دـیوگ یم  بساکم  رب  دوخ  هیـشاح  رد  يدزی  دیـس  .تسا  هدـش  رارکت  تالماعم  رد  هژیوب  هقف  بتک  رد 
يرتشوش خیـش  تسا .» رثا  یب  لطاب و  هدروآ  هک  یظفل  درادن  ءاشنا  دصق  ای  تسا  هدرکن  دصق  ار  نآ  لولدم  ای  درادـن  ار  ظفل  دـصق 

رد هک  نانوچ  تسین ، ضحم  دبعت  کی  دقع  ریثأت  اریز  تسین ؛ دقع  ًاتقیقح  دـشاب  هدـشن  دـصق  هک  يدـقع  : » دـیوگ یم  سییاقم  رد 
خیـش دوش .» یم  هدـیمان  دـقع  تسا  هدـش  دـصق  نآ  رد  هک  یلوـبق  باـجیا و  نآ  همیمـض  هب  هغیـص  هکلب  تسه ، دـبعت  زاـمن  راـکذا 

رد تسد  نیا  زا  يرامـش  زا  نوریب  ناوارف  ياهترابع  تسین .» چـیه  دـصق  نودـب  هغیـص  : » دـیوگ یم  بساـکم  هیـشاح  رد  یناهفـصا 
، نآ یجراخ  ققحت  دقع و  تروص  زا  هن  دریگ ، یم  دصق  زا  ار  دوخ  دوجو  دـقع  هک  تسا  نیا  يایوگ  همه  هدـمآ و  ناهیقف  تاملک 

هعیـش هقف  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دوبن  اور  هارکا  هب  اـی  دـصق  مدـع  هب  دـقع  رد  هشدـخ  دوب  نیا  زج  رگا  .دـهد  خر  هک  هنوگره 
.م ص 64 و 65 - . ج3 ، قداصلا ، مامالا  هقف  داوج ، دمحم  هینغم ، .ك.ر : دوصقلا .» عبتت  دوقعلا   » هک تسا  روهشم 
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نانوچ ار  اه  هلیح  نیا  دـنکفا و  یم  رب  تسا  ماکحا  عیرـشت  هفـسلف  ضقن  نآ  زا  فدـه  هک  ار  يا  هلیح  اه  هنوگ  همه  ناینب  هک  تسا 
.دنایامن یم  هدنکارپ  اوه  رد  يرابغ 

ههبش دنچ  هب  خساپ 

زا وا  دوخ  دنس  هب  ننسلا  بئارغ  رد  نیهاش  نب  صفحوبا  هچنآ  اب  تسا  ضراعت  رد  دیا  هتفگ  امـش  هچنآ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  - 1
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تفگ : هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی  زا  شردپ ، زا  نیطم ، نب  یـسوم 

يارب ار  نز  نآ  دـهاوخ  یم  هک  مینیب  یمن  وا  جاودزا  رد  یفدـه  نیا  زج  اـم  هدرک و  جاودزا  نز  نـالف  اـب  درم  نـالف  دـش : هتفگ  هلآ 
لوسر .دنک  لالح  شا  یلبق  رهوش 

هدرک زین  يرتـسبمه  دومرف : يرآ ، دـنتفگ : تسا ؟ هتفرگ  زین  هاوگ  جاودزا  نیا  رب  اـیآ  دوـمرف : خـساپ  ردـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
(. تسا هتفر  نایم  زا  گنرین  « ) عادخلا بهذ  : » دومرف يرآ  دنتفگ : تسا ؟

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يدنتسم  تسا و  لطاب  ثیدح  نیا  هک  نآ  ینعی  ، هتفگ هیمیت  نبا  هک  تسا  نامه  ههبـش  نیا  خساپ 
هب لالدتـسا  يور  نیمه  زا  دـنک و  یم  لـقن  روهـشم  یناـیوار  زا  رکنم  یثیداـحا  تسا و  طـقاس  كورتم و  نیطم  نب  یـسوم  .درادـن 

نب ییحی  تسین ، زیاج  وا  ياهتیاور  زا  تیاور 

تسا و ثیدحلا  كورتم  دیوگ : یم  يزار  متاحوبا  تسا ؛ باذک  دیوگ : یم  يوار  نیا  هرابرد  نیعم 

مکح نب  نمحرلادبع  و  تسا ؛ كورتم  وا  ثیدح  دیوگ : یم  هعرزوبا  تسا ؛ رابتعا  یب  وا  ثیدح 
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(1) .دنا هتشاذگاو  ار  وا  ثیدح  ناملاع  دیوگ : یم 

، نایم نیا  رد  .دش  نامیشپ  نآ  زا  سپ  و  درک ، هقالط  هس  ار  دوخ  نز  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیریـس  نبا  دوش  هتفگ  دیاش   - 2
نیا هب  يو  .دوب  هدـناشوپ  ار  دوخ  سپ  يرگید  هب  شیپ و  یکی  هب  دوب و  وا  هماـج  هچراـپ  هکت  ود  اـهنت  هک  دوب  یبرع  درم  هنیدـم  رد 

نآ سپ  .يرآ  تفگ : میهد ؟ وت  هب  مه  يدزم  یباوخب و  وا  اب  بش  کـی  يریگ و  يرـسمه  هب  ار  ینز  يراد  تسود  اـیآ  تفگ : درم 
راـک یناوت  یم  اـیآ  تفگ : يو  هب  نز  درک  يرتـسبمه  وا  اـب  دـنام و  نز  نآ  دزن  یبـش  درم  نآ  نوـچ  .دروآ  رد  وا  جاودزا  هب  ار  نز 

نم دزن  يزیچ  ره  یهاوخب ، وت  هچنآ  داد : خساپ  یهد ؟ ماجنا  ار  يریخ 

.درک دهاوخن  روبجم  نم  نداد  قالط  هب  ار  وت  مه  رمع  هک  هدن  قالط  ارم  تفگ : نز  وت ! يادف  تسا 

زا سپ  هک  ینامز  .دننکـشب  ار  رد  دوب  کیدزن  هک  اجنآ  ات  دوشگن  ار  رد  درم  نآ  دـندمآ و  هناـخرد  رب  ناهاگحبـص  زور  نآ  يادرف 
نیا رد  نز  نآ  زا  سپ  .تسوا  دوخ  اب  باختنا  تفگ : يو.هدـب  قالط  ار  نز  نآ  دـنتفگ : درم  نآ  هب  دـندمآ  رد  هناخ  هب  رد  ندوشگ 
هچنآ زا  ار  وا  دـندرب و  رمع  دزن  هب  ارجام  هک  دـش  نینچ  .مشاـب  يدرم  رب  رد  راـب  ره  هک  مرادـن  شوخ  نم  تفگ : وا  .دندیـسرپ  هراـب 

وا زا  رمع  کنیا  يا و  هداد  ییزور  ار  هنهرب  درم  نیاوت  اراـگدرورپ ، تفگ : درک و  دـنلب  دوخ  تسد  رمع  .دـندیناهاگآ  دوب  هتـشذگ 
تیاور روصنم  نب  دیعس  ار  رثا  نیا  .درک  دیدهت  ار  وا  ینخس  هب  و  ...یهد -  قالط  ار  وا  رگا  تفگ : درم  نآ  هب  سپ  .دراد  یم  غیرد 

هدرک لقن  يو  زا  ار  نآ  برح  هدرک و 

ترابع نیا  هب  نیریس  نبا  زا  دوخ  دنس  هب  قازرلادبع  ار  رثا  نیمه  .تسا  دیعس  ِنآ  زا  ترابع  و 

شنیشیپ رهوش  رب  ار  يو  ات  دروآ  رد  وا  يرسمه  هب  ار  دوخ  دمآ و  يدرم  دزن  ینز  تسا : هدرک  لقن 

ار درم  نآ  نینچمه  يو  .دنک  يراددوخ  وا  نداد  قالط  زا  دراد و  هگن  ار  نز  داد  روتسد  درم  نآ  هب  باطخ  نب  رمع  اما  .دنک  لالح 
دقع و میدقت  راک  نیا  یتسرد  طرـش  هدـش و  تیاور  رمع  زا  هک  تسا  يراک  نیا  .درک  تازاجم  هب  دـیدهت  قالط  ماجنا  تروص  رد 
رب دیـسر  رمع  زا  یلیلحت  حاکن  زا  یهن  هرابرد  هک  ار  یتیاور  تسیاب  یم  نیا  ربانب  .تسا  درک  مکح  نادـب  رمع  هک  تسا  نآ  تحص 
اب وا  تیاور  ود  ناـس  نیدـب  اـت  دـشاب ، قـالط  طرـش  هب  نورقم  دـقع  هک  تسا  یلیلحت  حاـکن  نآ  يو  دوـصقم  هک  هدرک  لـمح  نیا 

هتـسناد هباحـص  فالتخا  دروم  دقع ، رب  مدـقتم  طرـش  اب  هارمه  لیلحت  حاکن  تروص  نیا  رد  نینچمه  دـیآ و  رد  راگزاس  رگیدـکی 
.نانآ قافتا  دروم  هن  دوش 

: مییوگ یم  ههبش  نیا  خساپ  رد 

يوار دنچ  ره  نیریس  نبا  اریز  تسا ؛ لسرم  ثیدح  نیا  دیوگ ، یم  دیبعوبا  هک  نانوچ  ًالوا :
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یناـسک ثیدـح  ربارب  رد  وا  ثیدـح  نیا  دـناوت  یم  هنوـگچ  نیا  رباـنب  تسا و  هدرکن  كرد  ار  وا  هدـیدن و  ار  رمع  یلو  تسا  ینیما 
؟ منک یم  راسگنس  دنروآ  نم  دزن  هک  ار  هل  لَّلحم  لِّلحم و  ره  دیوگ : یم  ربنم  زارف  رب  هک  دندینش  رمع  زا  دوخ  هک  دوش  هدادرارق 

نیا تفگ : دندیـسرپ  شا  یلبق  رهوـش  يارب  نز  ندرک  لـالح  دروـم  رد  رمع  نبا  زا  نوـچ  هک  مـیدرک  لـقن  دوـخ  اـم  نـیا  رب  نوزفا 
.داد یم  رفیک  ار  امش  دیدرک  یم  كرد  ار  رمع  نامز  رگا  .تسانز 

يو .تسا  يراکدب  انز و  یناهنپ  لیلحت  هک  دراد  تیاکح  نآ  زا  همه  زین  رمع  نبا  ثیداحا  رگید 

نامثع و زا  هک  مه  يرگید  راثآ  .داد  یم  رفیک  نآ  رب  دـید  یم  ار  راک  نیا  رگا  هک  دـهد  یم  ربخ  نیا  زا  دوخ  ردـپ  هرابرد  نینچمه 
نآ زا  فده  هک  هدـش  یم  یحاکن  ره  لماش  مارح » لیلحت   » نانآ دزن  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدـش  تیاور  نارگید  مالـسلا و  هیلع  یلع 
ره تفگ : نآ  رد  دـناوخ و  هبطخ  هک  تسا  هدیـسر  تباـث  لـقن  هب  رمع  زا  نینچمه  .تسا  هدوب  نیـشیپرهوش  يارب  نز  ندرک  لـالح 

هل لَّلحم  لِّلحم و 

ناـهنپ هک  هچرگ  تسا ، هدوب  لـیلحت  هنوگره  رمع  دوصقم  هک  دوش  یم  هتـسناد  ناـس  نیدـب  .منک  یم  راسگنـس  دـنروآ  نم  دزن  هک 
ثیدـح یتقو  هک  میناد  یم  زین  ار  نیا  يوس  رگید  زا  تسا .] لیلحت  حاکن ، زا  فدـه  هک  دوشن  ناـیب  زاـغآ  ناـمه  زا  و   ] دوش هتـشاد 

.دوش یمن  ییانتعا  عطقنم  ثیدح  هب  دنک  هضراعم  لصتم  ثیدح  اب  عطقنم 

هدش یهن  يراک  نینچ  زا  رثا  نیا  رد  هکلب  تشگ ، رب  نیـشیپ  رهوش  هب  نز  هک  دیوگ  یمن  هدش  تیاور  نیریـس  نبا  زا  هک  يرثا  ًایناث ،
هکلب تسین ، لیلحت  ماود  زا  ینخس  رثا  نیا  رد  نینچمه  .تسا 

هدش لدب  تبغر  حاکن  هب  هدوب  لیلحت  حاکن  هک  نآ  زا  سپ  حاکن  نآ  هک  دیوگ  یم  نخس  نیا  زا  رثا 

تسا و نشور  رایسب  هلأسم  هک  هدوب  دیدج  يدقع  هب  تبغر  حاکن  نآ  رگا  مییوگ : یم  کنیا  .تسا 

نانوچ دـشاب ، رظن  فالتخا و  لحم  دـناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  هلأسم  نیا  هدوب ، لوا  دـقع  نامه  رثا  مکح و  نتفاـی  همادا  هب  مه  رگا 
نذا زا  سپ  تسا و  نز  نذا  رب  فّقوتم  ای  تسا  دودرم  الـصا  حاکن  اـیآ  هک  دوش  یم  حرطم  ثحب  نیا  نز  نذا  نودـب  حاـکن  رد  هک 
طرش نآ  تسا  هدوب  دساف  ِطرش  هب  نورقم  هک  يدقع  زا  سپ  رگا  دنیوگ : یم  ناهیقف  زا  یخرب  .دوش  یم  حیحص  قباس  حاکن  نامه 

انبم نیمه  رب  ار  تسا  هدرک  تیاور  نیریـس  نبا  هچنآ  رد  رمع  مکح  نخـس و  ناوت  یم  کـنیا  .دـبای  یم  تحـص  دـقع  دوش  فذـح 
دننامه لیلحت  تین  هک  تسا  نشور  زین  نیا  يوس  رگید  زا  دـنراد و  فالتخا  هلأـسم  نیا  رد  دوخ  هباحـص  هچ  درک ؛ هیجوت  ریـسفت و 
نانچمه رگا  دـبای و  یم  تحـص  دـقع  دوش  هتـشادرب  رگا  هک  تسا  دـساف  طرـش  مکح  رد  یتین  نینچ  هجیتن  رد  تسا و  نآ  طارتشا 

رب دـساف ) طرـش  هلأسم  ینعی   ) رگید يا  هلأسم  رد  فالتخا  لحم  هب  دوش  ریـسفت  لمح و  انعم  نیا  رب  ثیدـح  رگا.تسا  دـساف  دـنامب 
مزال لیلحت  حاکن  هلأسم  رد  فالتخا  نآ ، زا  و  تشگ ، دهاوخ 
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لـصاح درم  نز و  نایم  مه  یتبغر  لیلحت  حاکن  زا  سپ  دـنچ  ره  هک  تسا  نآ  باب  نیا  رد  رت  هدـیزگ  همه  نیا  اب  هچرگ  دـیآ ، یمن 
نارگیدو رمع  نبا  داد و  ماجنا  ار  راک  نیمه  نامثع  دـنک و  یم  تیاکح  نیا  زا  تنـس  هک  نانوچ  دـننک ، ادـج  مه  زا  ار  ود  نآ  دوش 

دناوت یمن  عطقنم  ثیدح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  عطقنم  یثیدح  نیریـس  نبا  تیاور  هب  مه  رمع  ثیدح  .دـندرک  لقن  ار  نآ 
.دنک ضراعت  لصتم  دنسم و  راثآ  ثیداحا و  اب 

، تسا هتسناد  حیحص  يدروم  رد  ار  لیلحت  حاکن  يو  هک  دشاب  هدش  تباث  رمع  زا  مه  رگا  ًاثلاث :

هچنآ اریز  هتشگرب ؛ يرظن  نینچ  زا  اهدعب  يو  هک  درک  ریسفت  لمح و  نآ  رب  ار  راک  نیا  تسیاب  یم 

دنزرف نیا  رب  نوزفا  دنک  یم  تیاکح  لیلحت  زا  وا  یهن  زا  هک  تسین  يراثآ  تیعطاق  تدش و  هب  هدیسر  وا  زا  حاکن  نیا  حیحـصت  رد 
هب دـصق و  هب  لیلحت  قدـص  هک  هتـشاد  نایب  زین  ار  نیا  يو  .داد  یم  رفیک  تفای  یم  ار  لِّلحم  رمع  رگا  تسانز و  لـیلحت  هک  هتفگ  وا 
زا یهن  زا  سپ  رمع  هک  درادـن  دوجو  ناـکما  نیا  ناـیم  نیا  رد  .دـبای  یم  ققحت  زین  نآ  طارتشا  هب  هک  ناـنوچ  تسا ، لـیلحت  داـقتعا 
یم اهنت  یهن  اریز  تسا ؛] یهن  نآ  زا  يو  تشگرب  ياـنعم  هب  هزاـجا  زا  یکاـح  تیاور  مییوگب  اـت   ] دـشاب هداد  هزاـجا  ار  نآ  لـیلحت 

هب دناوت  یم  هک  هزاجا  فالخ  رب  دشاب ، هتفریذپ  تروص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیاور  تنس و  زا  یهاگآ  دانتـسا  هب  دناوت 
هچنآ هک  نیا  زا  میرذگب  دشاب ، باحصتسا  مکح 

.دبای رییغت  وا  تلحر  زا  سپ  دناوت  یمن  تسا  هداتسرف  تنعل  ار  شا  هدننک  هدرک و  یهن  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زا هیاپ  نیدـب  تسا  نکمم  نآ  ریـسفت  رد  هک  یتالامتحا  ظاـحل  زا  مه  دنـس و  ظاـحل  زا  مه  نیریـس ] نبا  تیاور   ] ناتـساد نیا  یتقو 
ناس نیدب  .دنک  هضراعم  دـنا  هدینـش  ربنم  زارف  رب  وا  زا  نارگید  شدـنزرف و  هک  رمع  فورعم  نخـس  اب  دـناوت  یمن  دـشاب ، يراوتـسا 

.ساپس ار  يادخ  و  دنا -  هتشادن  یفالتخا  چیه  لیلحت  هلأسم  رد  هباحص  هک  دوش  یم  تباث 

ار يزیچ  هک  تسا  یـسک  للحم  اجنیا ، رد  يوس  رگید  زا  هدـش و  هدـیمان  للحم » ، » لـلحم ثیدـح  رد  دوش : هتفگ  تسا  نکمم   - 3
.دنک یم  لالح  ببست  قیرط  هب  تسین ] لالح  هک  ]

: مییوگ یم  زین  ههبش  نیا  خساپ  رد 

نیرفن تنعل و  هدش  هتفگ  لاکشا  نیا  رد  هک  دشاب  نامه  ثیدح  رد  للحم  زا  دوصقم  رگا  ًالوا :

رهوـش يارب  وا  ندرک  لـالح  دـصق  هک  نآ  یب  سپـس  هتفرگ و  يرـسمه  هب  تبغر  حاـکن  هب  ار  هقـالط  هس  نز  هک  مه  ار  یـسک  نآ 
.تسا لطاب  تهادب  هب  يزیچ  نینچ  هک  یلاح  رد  دریگ ، یم  رب  رد  تسا  هداد  قالط  ار  وا  دشاب  هتشاد  نیشیپ 

رب تسا  لیلد  نیا  هداتسرف و  تنعل  دنک  یم  هک  يراک  هطساو  هب  ار  للحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ًایناث : 

ص:281

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 408 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رب  ناناملسم  و  تسا ، دساف  لطاب و  زین  مارح  حاکن  يوس  رگید  زا  ،و  مارح لیلحت  حاکن  هک  نآ 

نیا .دوش  لالح  نیشیپرهوش  يارب  دناوت  یم  حیحص  حاکن  هب  اهنت  هقالط  هس  نز  هک  دنراد  عامجا 

، تسا هدرک  عامجا  لقن  نآ  رب  هیمیت  نبا  هک  تسا  یتقیقح  تسا » دساف  مارح  حاکن  : » میتفگ هک  مه 

یهن ایآ  هک  دریگ  یم  همـشچرس  نآ  زا  فالتخا  نیا  دنراد و  رظن  فالتخا  مارح  تافرـصت  رگید  داسف  تحـص و  رد  ناملاع  هچرگ 
.دراوم يا  هراپ  رد  ای  تسا  داسف  یضتقم  هشیمه  ایآ  تسه  رگا  هن و  ای  تسه  داسف  یضتقم 

لالح عورشم  یببس  هب  ار  یمارح  زیچ  هک  ار  سک  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  درک  روصت  دوش  یمن  ار  نیا  ًاساسا  ًاثلاث :
دقع ار  وا  سپس  ددنسپ و  یم  ار  ینز  هک  یسک  دننامه  دشاب ، هدرک  تنعل  دنک 

دننامه ای  دوش ، لالح  دوب  مارح  وا  رب  نز  نیا  اب  دروخرب  رد  دقع  نیا  زا  شیپ  هچنآ  ات  دنک  یم 

درخ یم  ار  نآ  يور  نیمه  زا  دنک ، هدافتسا  تسین  نآ  کلام  هک  ییالاک  زا  تسا  دنم  هقالع  هک  یسک 

للحم نآ  راک  هک  دوش  یم  نشور  هدرک  تنعل  ار  لـلحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  اـجنآ  زا  نیا  رباـنب  .دوش  لـالح  شیارب  اـت 
نیـشیپرهوش رب  مارح ، عونمم و  يراک  نینچ  ببـس  هب  دـناوت  یمن  هقالط  هس  نز  عبتلاب ، تسا و  هدوب  لـالح  ریغ  عورـشمان و  يراـک 

.دوش لالح 

لالح دصق  هک  تسا  یـسک  یهن  ثیدح  رد  للحم  زا  دوصقم  هک  دوش  یم  مولعم  زین  نشور و  ههبـش  نیا  نالطب  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
نز نایم  میاد  یگدنز  نآ  زا  فده  هک  دشاب  هتساوخ  ار  یعورـشم  حاکن  تقیقح  هک  نآ  یب  دراد ، وا  نیـشیپرهوش  يارب  نز  ندرک 

.تسا رهوش  و 

هنرگو تسین  دنک  یم  مارح  ببست  قیرط  هب  ار  یلالح  هک  یسک  ره  ِقلطم  للحم ، زا  دوصقم  تهادب ، مکح  هب  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
بکرم ای  هناخ  ای  هماج  هک  یـسک  ای  دوش ، لالح  شیارب  ات  دروآ  یم  رد  دـقع  هب  ار  ییابیز  نز  هک  یـسک  رب  تسیاب  یم  ناونع  نیا 

هدافتسا نآ  زا  ات  درخ  یم  یبوخ 

ریسفت اهنت  نیا  ربانب  .تفریذپ  ار  نآ  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دنک ، قدص  درب 

مارح دهاوخ  یم  هک  تسا  یسک  نآ  ناونع  نیا  زا  دوصقم  مییوگب  هک  تسا  نآ  لِّلحم  يارب  نکمم 

حاکن ریغ  اب  تسا  مارح  وا  رب  هک  ار  ینز  دـهاوخب  هک  یـسک  دـننامه  دـنک ، لالح  تسا  هدادـن  هزاـجا  دـنوادخ  هک  يا  هلیـسو  هب  ار 
.دزاس لالح  دوخ  يارب  ندوبررد  ندیدزد و  اب  تسین  وا  زا  هک  ار  یلام  ای  دنک  لالح  دوخ  رب  یعرش 

و تسا ، هدادـن  هزاجا  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهببـس  نآ  زا  مه  نیـشیپرهوش  يارب  وا  ندرک  لالح  فدـه  هب  هقالط  هس  نز  اـب  جاودزا 
نیا هک  مه  ار  یـسک  نآ  دناوخ و  هیارک » چوق   » ار وا  درک و  تنعل  ار  راک  نیا  هدننک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نآ  هاوگ 
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، هدومرفن هزاجا  دنوادخ  هک  دشاب  ییاهببـس  هتـسد  نآ  زا  یحاکن  نینچ  یتقو  نیا ، ربانب  .داتـسرف  تنعل  دریذپ  یم  ماجنا  وا  يارب  راک 
دهاوخ لطاب  یحاکن 
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هاـگآروما تقیقح  هب  دوخ  دـنوادخ  يور  ره  هب  و  دوش -  وا  نیـشیپرهوش  يارب  نز  ندـش  لـالح  بجوم  تسناوـت  دـهاوخن  دوـب و 
.تسا

رکذ طرـش  کی  ناونع  هب  دقع  نتم  رد  ار  لیلحت  هک  دوش  یم  لمح  یـسک  رب  لِّلحم  نعل  رد  هدیـسر  ثیداحا  دوش : هتفگ  دیاش   - 4
وا طرش  هدرک  طرش  رگا  ای  هدرواین و  نایم  هب  نخس  طرش  کی  ناونع  هب  نآ  زا  الصا  ای  دراد و  يدصق  نینچ  هک  یـسک  رب  هن  دنک ،

هکلب هدوبن ، دقع  نمض  رد 

یم رارق  دقع  نمض  طرش  ار  لیلحت  هک  تسا  یـسک  يارب  یمان  اهنت  للحم  هک  تسا  نآ  ینخـس  نینچ  يانب  .تسا  هدوب  نآ  زا  شیپ 
نیا ای  دراد  لیلحت  دصق  هک  ار  یسک  دناوت  یمن  اذل  دهد و 

.دریگرب رد  تسا  هدرک  رکذ  دقع  زا  شیپ  ار  طرش 

: مییوگ یم  زین  ههبش  نیا  خساپ  رد 

نمض رد  ار  نآ  هک  ار  یسک  مه  دریگ ، یم  رب  رد  ار  لیلحت  هدننک  دصق  مه  للحم »  » ناونع ًالوا 

یم لـلحم  مه  ار  لـیلحت  هدـننک  دـصق  فلـس  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  طرـش  ار  نآ  دـقع  زا  شیپ  هک  یـسک  مـه  هدرک و  طرـش  دـقع 
رد نیا  تسین و  زیاج  لیلد  نودـب  نآ  زا  لودـع  تسا و  تقیقح  مه  قالطا  رد  لصا  .دـشاب  هدرکن  طرـش  ار  نآ  دـنچ  ره  دـندیمان ،

يارب یلیلد  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  یلاح 

زا هدیسر  راثآ  زا  يا  هتـسد  نیا  زا  شیپ  .دنا  تغل  نارظنبحاص  نید و  نایاوشیپ  دنا  هدرک  یقالطا  نینچ  هک  فلـس  و  میرادن ، لودع 
نیا هلمج  نآ  زا  .تشذگ  تشاد ، تیاکح  تقیقح  نیا  زا  هک  فلس 

ندرک لالح  ود  نآ  دصق  دنادب  ادخ  یتقو  تفگ : خـساپ  رد  وا  دندیـسرپ و  هل  لَّلحم  لِّلحم و  هرابرد  رمع  نب  هللادـبع  زا  هک  تیاور 
دصق هک  یسک  هرابرد  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  رهاظ  دنشاب .  رگیدکی  اب  مه  لاس  تسیب  دنچ  ره  دنراک ، انز  ود  ره  تسا ، هدوب  نز 

يزیچ نینچ  هدرک و  لیلحت 

ینعی هدمآ ، رمع  نبا  ترابع  رد  هچنآ  .دنا  هدیمان  للحم »  » شسرپ رد  ار  یـسک  نینچ  دنا و  هدیـسرپ  وا  زا  تسا  هدرکن  زین  طرـش  ار 
نیا هاوگ  ...تسا » هدوب  نز  ندرک  لح  ود  نآ  دصق  دنادب  ادخ  یتقو  »

.تسا تشادرب 

لالح شا  یلبق  رهوش  يارب  ار  وا  ات  دـنک  جاودزا  هقالط  هس  ینز  اب  هک  ار  سک  ره  دوخ  ياهمجعم  رد  تغل  ناـیاوشیپ  نیا  رب  نوزفا 
: دنیوگ یم  نارگید  يرهوج و  دنا ؛ هدیمان  للحم » ، » دنک

يرهوج و هک  نیمه  .دوش  لالح  یلبق  رهوش  يارب  يو  ات  دـنک  یم  جاودزا  هقالط  هس  نزاب  هک  تسا  یـسک  حاکن ، باب  رد  للحم » »
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نامز ات  هصاخ  هماع و  نایم  رد  جیار  دربراک  دنا  هتفگ  نارگید 

نآ رییغت  لقن و  مدع  دوخ و  نیتسخن  يانعم  رب  ظفل  ياقب  مه  لصا  يوس ، رگید  زا  تسا و  رضاح 

.تسا

تسا یقاب  دوخ  مومع  رب  نانچمه  تسا و  مومع  نآ  زا  دوصقم  دراد ، مومع  یهن  ثیدح  ًایناث :
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: درک رکذ  ناوت  یم  دنچ  یهوجو  نیا  يارب  و 

رد ار  تسا ] هتشاد  يدصق  نینچ  طرش  رکذ  نودب  هک  یسک  مه  هدرک و  طرش  هک  یسک  مه  ینعی   ] هنوگ ود  ره  لّلحم »  » هژاو کی :
دـشاب هدرک  هدارا  ار  شیاهقادـصم  انعم و  زا  یـشخب  دور  یم  راک  هب  هک  يا  هژاو  کـی  زا  ملکتم  رگا  يوس  رگید  زا  و  دریگ ، یم  رب 
ثیدـح رد  هک  اـجنآ  زا  يور ، نیمه  زا  .دـشاب  تسا  هدرکن  هدارا  يو  هچنآ  جورخ  رگناـیب  هک  دـهد  رارق  نآ  رب  یلیلد  هنیرق و  دـیاب 

رد یهن و 

لومش زا  اهقادصم  زا  یخرب  هک  نآ  رب  يا  هنیرق  لیلد و  هدیسر ، نومضم  نیا  رد  هک  یصوصن  رگید 

دارم ار  نامه  درک و  لمع  ظفل  مومع  هب  تسیاب  یم  ریزگان  درادن  دوجو  دنتسه  جراخ  ناونع  نیا 

.تسناد شیوخ  نخس  زا  عراش 

نآ هراب  رد  رتشیپ  اـی  دوش  طرـش  دـقع  نتم  رد  هک  دوب  یلیلحت  اـهنت  نعل ، ثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوصقم  رگا  ود : 
، درک یمن  هدنسب  هل  لَّلحم  لِّلحم و  نعل  هب  طقف  دریذپ  تروص  ینابت  قفاوت و 

، هدنزاس رمخ ، باب  رد  هک  نانوچ  داد ، یم  رارق  تنعل  دروم  زین  ار  دقع  دوهش  و  نز ، ّیلو  نز ، هکلب 

، هدـنهد ابر ، رد  ای  درک ، تنعل  ار  نآ  یقاس  هدنـشون و  هدنـشورف ، رادـیرخ ، دوش ، یم  لمح  وا  يارب  رمخ  هک  یـسک  هدـننک ، لـمح 
دنا هدش  یعدم  لاکـشا  رد  هک  دوب  يزیچ  نامه  ترـضح  نآ  دوصقم  رگا  هکلب  .داتـسرف  تنعل  ار  نآ  بتاک  دقع و  هاوگ  هدـنریگ ،

هل لَّلحم  لِّلحم و  زا  شیب  نز  ّیلو  نز و 

هل للحم  اب  دقع  مه  رگید  راب  کی  لِّلحم و  اب  دقع  راب  کی  دـنا ؛ هدرک  دـقع  هب  مادـقا  رابود  وا  ّیلو  نز و  اریز  دـندوب ؛ نعل  راوازس 
نآ رد  لیلحت  زا  دوصقم  دوش  یم  مولعم  دنا  هدش  نعل  هل  لَّلحم  لِّلحم و  اهنت  ثیدح  رد  هک  اجنآ  زا  نیا ، ربانب  .نز  تشگرب  زا  سپ 

تـسود يارب  تسود  کی  هک  يراک  نامه  ینعی  دوش ، هتـشاد  ناهنپ  دقع  دوهـش  زا  نینچمه  وا و  یلو  زا  نز و  زا  هک  تسا  یلیلحت 
دنک لالح  شیوخ  تسود  يارب  هرابود  ار  نز  نآ  هک  نیا  يارب  يرگید  دـنک  یم  هقالط  هس  ار  شنز  یکی  نوچ  هک  دـنک  یم  دوخ 

تـسه راـک  نیا  سپ  رد  هک  يدـصق  زا  ود  نیا  اـهنت  هک  یلاـح  رد  دـهد ، یم  قـالط  سپـس  دروآ و  یم  رد  شیوـخ  دـقع  هب  ار  وا 
.دنناد یمن  ابلاغ  نارگید  دنهاگآ و 

ناناملسم نایم  نیدشار  يافلخ  نارود  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نارود  رد  دوش  طرش  دقع  نمض  رد  هک  یلیلحت  هس : 
نیا اب  ناهاوگ  دنتخاس  یم  راکـشآ  لیلحت  حاکن  دقع  ناهاوگ  يارب  ار  يدصق  نینچ  رگا  نامز  نآ  رد  هچ ، تفریذـپ ؛ یمن  تروص 

ار یسک  دندیزرو و  یم  تفلاخم  راک 

يدرف دهاوخب  یسک  رگا  هک  نآ  دننامه  تسرد  دنتشاد ، یم  زاب  حاکن  نیا  زا  دراد  يدصق  نینچ  هک 

نیا رباـنب  دراد .] یم  ناـهنپ  ناـهاوگ  زا  ار  رما  تقیقح  زین  تروص  نیا  رد  هک   ] دروآ رد  شیوخ  جاودزا  هب  تسوا  مراـحم  زا  هک  ار 
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ات تسا  هتفریذـپ  یم  ماجنا  حیحـص  یعقاو و  حاکن  تروص  هب  هک  هدوب  ناـهنپ  يراـک  لـیلحت  نارود  نآ  رد  تفریذـپ  دـیاب  زیرگاـن 
یهاوگ نآ  رب  دنناوتب  لداع  یناهاوگ 
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دـصق هک  یـسک  هتبلا  و  دراد ، یم  ناهنپ  ار  لیلحت  هک  تسا  یـسک  نآ  ثیدح ، رد  نیا  زا  دوصقم  هک  دنک  یم  نایب  دوخ  نیا  .دنهد 
دقع نتم  رد  ای  دزاس و  راکشآ  ار  نآ  درادن و  ناهنپ  ار  شیوخ 

.تسا تنعل  نیا  لومشم  یلوا  قیرط  هب  دنک  طرش 

هب هل  لَّلحم  هک  نآ  دننامه  تسا ، ردان  ًالماک  يا  هدیدپ  دقع  نمض  رد  لیلحت  طارتشا  راهچ :

زا نت  ود  امـش  نایم  حاکن  رگید  ینک  يرتسبمه  وا  اب  نوچ  هک  نآ  رب  طورـشم  مروآ  یم  رد  وت  جاودزا  هب  ار  نز  نیا  دیوگب : لِّلحم 
ظفل میناد  یم  يوس  رگید  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .یهد  قالط  ار  وا  ینک  يرتسبمه  وا  اـب  نوچ  دـیوگب : اـی  دوش ، هتـشادرب  ناـیم 

؛ تسناد فرصنم  نادب  درک و  دودحم  شردان  تروص  دنچ  هب  ناوت  یمن  دوش  یم  یناوارف  روهـشم و  ياهتروص  لماش  هک  ار  یماع 
هتساریپ نآ  زا  عراش  مالک  هک  تسا  ینکفا  یهارمگ  هب  يزیگنا و  ماهبا  زا  یعون  نیا  هچ ،

.تسا

نیا رد  هک  میدروآ  نارگید  رمع و  نبا  ساـبع و  نبا  زا  لـقن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ییاـهتیاور  نـیا  زا  شیپ  جـنپ : 
هک هباحص  زا  ینارومان  نابز  زا  نینچمه  .تسا  عازن  لحم  رد  یّصن  عوضوم 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نابز  رب  هک  یلِّلحم  نآ  دناسر  یم  هک  میدروآ  ینانخـس  دوشن  هتـشاد  غارـس  ناشیارب  مه  یفلاخم  چـیه 
زا هک  راثآ  نیا  .دنکن  هاوخ  دنک ، راکشآ  ار  دصق  نیا  هاوخ  دشاب ، هتشاد  لیلحت  دصق  هک  تسا  یسک  ره  يارب  یناونع  هدش  نعلهلآ 

نانآ هب  عوجر  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدـمآ و  لِّلحم  نعل  رد  هک  تسا  یثیداحا  ریـسفت  هلزنم  هب  میدرک  لـقن  هباـحص 
هژیوب تسا ، بجاو 

زا شیب  نانیا  هک  تسا  نآ  مه  بوجو  نیا  لـیلد  .دنـشاب  هدرک  ریـسفت  تسه  زین  نآ  رهاـظ  قفاوم  هچنادـب  ار  ثیدـح  هک  ییاـج  رد 
عراش مالک  هک  یتیعقوم  مالک و  لوزن  نأش  للع و  تنعل ، زا  نارگید 

.دنهاگآ تسا  هدش  رداص  نآ  رد 

دریگ و یم  رب  رد  ار  لـیلحت  هدـننک  طرـش  مه  هدـننک و  دـصق  مه  تسا و  ماـع  یناونع  لِّلحم »  » هک دوش  یم  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 
تقیقح هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  و  تسا -  عراش  دوصقم  زین  نیمه 

.تسا هاگآ  روما 

يزرو هیلح  رد  نایدوهی  اب  ندش  نوگمه  دروم  رد  تّما  هب  ربمایپ  رادشه   : 24

دوهیلا تبکترا  ام  اوبکترتال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  هریرهوبا  زا 
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(1) «. لیحلا ینداب  هللا  مراحم  اولحتستف 

ار ام  ینارفعز  حابـص  نب  نسح  تفگ ، ثیدح  ار  ام  ملـسم  نب  دمحا  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  هطب  نبا  هللادبعوبا  ار  ثیدـح  نیا 
هیمیت نبا  .درک  ثیدح  لقن  ام  يارب  هریرهوبا  زا  هملـس  وبا  زا  ورمع  نب  دمحم  تفگ ، ثیدح  ار  ام  نوراه  نب  دـیزی  تفگ ، ثیدـح 

، هتفریذپ ار  ثیدح 

: دیوگ یم 

رد روکذم  ملسم  نب  دمحا  دنناد ، یم  نسح  یهاگ  حیحص و  ار  يدنس  نینچ  یهاگ  نارگید  يذمرت و  تسا  بوخ  يدنس  دنس  نیا 
رتروهشم زین  دنس  نیا  لاجر  ریاس  .تسا  هدرک  دای  ناونع  نیدب  وا  زا  دوخ  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  تسا و  هقث  روهشم و  دنس  نیا 

(2) .دشاب نانآ  فصو  هب  يزاین  هک  دننآ  زا 

: دیوگ یم  زین  ریثک  نبا 

هدش هدناوخ  هقث  يدادغب  بیطخ  رکبوبا  يوس  زا  تسا  دنس  لاجر  زا  هک  ملـسم  نب  دمحم  نب  دمحا  .تسا  بوخ  يدنـس  دنـس  نیا 
.دشاب هدش  ثیدح  لقن  نانآ  زا  يراخب  حیحص  رد  هک  نیا  رب  طورشم  دنروهشم ، مه  دنس  نیا  لاجر  رگید  .تسا 

ثیدح حرش 

کمک هب  یهلا  تابجاو  طاقـسا  و  ندـیزرو ، هلیح  کمک  هب  دـنوادخ  ياهمارح  ندرمـش  لالح  هک  نیا  رد  تسا  صن  ثیدـح  نیا 
زین هداتـسرف و  تنعل  ار  نانآ  شناربمایپ  نابز  رب  زین  دوخ و  بتک  رد  دـنوادخ  هک  هدوب  ینایدوهی  راـک  تسا و  مارح  گـنرین  رکم و 

نایدوهی هچنآ  زا  ار  دوخ  تما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يور ، نیمه  زا  .تسا  هدروآ  رد  نومیم  تروص  هب  هدرک و  خسم  ار  نانآ 
.دسرب زین  نانیا  هب  دیسر  نانآ  هب  هچنآ  دابم  ات  دراد  یم  رذح  رب  دندرک  یم 

هک یـسک  هنومن  يارب  هچ ، تسا ؛ هلیح » نیرت  سرتسدرد  نیرت و  هداس  کمک  هب   » يانعم هب  لیحلا » ینداب   » تراـبع ثیدـح  نیا  رد 
یعرش قیرط  هب  دهاوخب  رگا  هدرک  هقالط  هس  ار  شنز 

يرگید درم  هک  تسا  نآ  رب  فقوتم  یعرش  قیرط  نیا  هک  ارچ  تسا ؛ راوشد  رایـسب  دروآ  رد  شیوخ  يرـسمه  هب  ار  نز  نآ  هرابود 
دهد قالط  ار  واای  دیدج  رهوش  نیا  سپس  .دنک  جاودزا  نز  نآ  اب  تبغر  حاکن  هب 
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، هجام نبا  ننـس  .ك.ر : .دیرمـش  لالح  هلیح  نیرتمک  هب  ار  یهلا  ياهمارح  ات  دیهد  ماجنا  دـندش  بکترم  نایدوهی  ار  هچنآ  دابم  - 1
باب 39. دهزلا ، باتک 

ص 24. لیلدلا ، هماقا  - 2
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نآ فالخ  رب  تسا ، روط  نیمه  زین  ابلاغ  هک  دریمب ، هن  دـهد و  قالط  ار  وا  هن  مه  ای  تسا ، رداـن  رایـسب  يزیچ  نینچ  هک  دریمب ، اـی  و 
لیلحت هلیح  زا  دهاوخب  صخش  رگا  هک 

ینابت رگید  يدرم  اب  تسا  مزال  اهنت  هچ ، تسا ؛ سرتسدرد  ناسآ و  رایسب  راک  نیا  دنک  هدافتسا 

يارب مه  هک  تسا  يراک  نیا  .دـهد  قالط  ار  وا  سپـس  دـنک و  يرتسبمه  وا  نیـشیپ  نز  اـب  دریگ  یم  هک  يدزم  لـباقم  رد  هک  دـنک 
.تسا ناسآ  رایسب  هل  لَّلحم  يارب  مه  لِّلحم و 

مه يدوس  یعرـش  قیرط  هب  نداد  ضرق  نیا  ربارب  رد  دـهد و  ضرق  رانید  رازه  يرگید  هب  ًالثم  دـهاوخب  یـسک  رگا  بیترت  نیمه  هب 
تیاضر اـب  لد و  میمـص  زا  ار  يزیچ  نآ  زا  دـعب  اـی  ضرق و  نداد  سپ  ماـگنه  رد  اـهنت  هدـنریگ  مارح  هک  تسا  نآ  رب  فقوتم  دربب 

هک نآ  یب  دهدب ، وا  هب  لماک 

هدشن طرش  رگا  هدنریگ  ماو  دریذپ و  یمن  تروص  راک  نیا  ًابلاغ  هک  تسا  یلاحرد  نیا  دشاب ، هدش  طرـش  افرع  ای  ًاظفل  يزیچ  نینچ 
فالخ رب  تسرد  .دهد  یمن  هدنهد  ماو  هب  يزیچ  دشاب 

نیا همیمض  هدنریگ ، ماو  هب  رانید  تسیود  هب  يرانید  دص  ییالاک  شورف  دهدب و  ار  ضرق  هک  نآ 

.دسر یم  دوخ  هتساوخ  هب  هلیح  نیا  اب  مامت  یناسآب  هدنهد  ماو  اجنیا  رد  هک  دنک ، ضرق 

.دنراد یمکح  نینچ  زین  اه  هلیح  رگید 

گنرین و هنال  هفیاط  نیا  هک  تسا  يور  نآ  زا  دـناوخ  يرگ  هلیح  ناشن  هب  ار  ناـیدوهی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ارچ  هک  نیا  اـما 
هک دـنا  هفیاط  نیمه  دـنا ؛ هدـنهد  رازآ  يدرد  زین  نونکا  و  دـنا ، هدوب  يدرمان  تناـیخ و  هاگتـساخ  زاـب  رید  زا  دـنا و  هعدـخ  هلیح و 

.دنداد ماجنا  لیبق  نیا  زا  رگید  ییاه  هلیح  دندش و  هیپ  ندرک  بوذ  هلیح  راک  هب  تسد  دندیرفآ ، ار  هبنش  هلیح  ناتساد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـض  رب  ات  دنتـسب  یم  راـک  هب  ینوگاـنوگ  ياـه  هلیح  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نارود  رد  ناـنآ 
: تسا هلمج  نیا  زا  .دنادرگرب  ناشدوخ  هب  ار  نانآ  دیک  رکم و  دنوادخ  اما  دننیرفایب ، يدیک  وا  باحصا 

زا یکی  يارس  راوید  رانک  رد  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دندیـشیدنا و  يا  هلیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لتق  يارب  نانآ   - 1
هب یهلا  یحو  اما  .دننکفا  ترضح  نآ  يور  رب  اجنآ  زا  ات  دندرب  ماب  يالاب  هب  دوخ  اب  یتسد  یبایـسآ  دنتفر و  ماب  رب  دوب  هتـسشن  نانآ 

تشگ رب  رهش  هب  هتساخرب ، وا  دیسر و  ربمایپ 

رد ار  رـشح  هروس  دنوادخ  هک  تسا  ریـضن  ینب  هوزغ  ناتـساد  نامه  نیا  .درک  نانآ  ندـنار  نوریب  نانآ و  اب  گنج  گنهآ  سپـس  و 
.درک لزان  نآ  هراب 

ربخ نوچ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجام  .دندروآ  درگ  دندناروش و  وا  ربارب  رد  ردـب  هوزغ  زا  سپ  ار  شیرق  رگید  يا  هلیح  رد  نانآ   - 2
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نایدوهی ياوشیپ  هب  ردب  هوزغ  رد  شیرق  نالی  ندش  هتشک 

رد یسامح  يراعشا  ندورس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  گنج  هب  شیرق  نتخیگنارب  هب  تفر و  هکم  هب  دیـسر  فرـشا  نب  بعک 
هکم زا  تخادرپ و  ردب  كرشم  ناگتشک  رب  ییارس  هیثرم  زین  هراب و  نیا 
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تخیگنا و یم  رب  گنج  هب  ار  شیوخ  ناشیک  مه  دمآ و  هنیدم  هب  سپس  .درک  ممصم  ربمایپ  اب  گنج  رب  ار  نانآ  هک  ینامز  ات  تفرن 
تشک ار  يو  زین  وا  داتسرف و  ار  هملسا  نب  دمحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راک ، نیا  یپ  رد  .درک  یم   (1) بیبشت ناملسم  نانز  هب 

.تشادرب مدرم  رس  زا  ار  وا  رش  دنوادخ  و 

وا اب  هک  ینامیپ  دندرک و  تنایخ  ترضح  نآ  هب  دندش و  تسدمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانمـشد  اب  قدنخ  هوزغ  رد  نانآ   - 3
: دیوگ یم  نینچ  ارجام  نیا  زا  نآرق  رد  دنوادخ  .دنتسکش  دنتشاد 

رد نیمگـشخ و  ، » دنتـشاد تکرـش  قدنخ  هزغ  رد  هک  ناشناتـسدمه  رگید  شیرق و  ناکرـشم  ینعی  دنادرگرب ؛» ار  نارفاک  دنوادخ  »
ریذپان تسکـش  يوق و  دنوادخ  تشادزاب و  نان�وم  زا  ار  گنج  نیا  رـش  دـنوادخ  و  دـندوب ، هدیـسرن  يدرواتـسد  چـیه  هب  هک  یلاح 

ار یسرت  دروآ و  ریز  هب  ناشیاهژد  زا  هظیرق » ینب  نامه  ینعی  ، » دندوب هدرک  ینابیتشپ  ناشیا  زا  هک  ار  باتک  لها  زا  یناسک  و  تسا ،
هک ار  ینیمز  نانآ و  ياه  ییاراد  اه و  هناخ  نیمزرـس و  زین  و  دینک ؛ ریـسا  ار  یهورگ  دیـشکب و  ار  یهورگ  ات  دنکفا  نانآ  ياهلد  رد 

(2) «. تساناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ  و  تخاس ، امش  نآ  زا  دیدوب  هداهنن  ماگ  نآ  رب 

نیا زا  ار  ربمایپ  دنوادخ  اما  دنـشکب ، دننک و  مومـسم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـساوخ  دندرک و  زین  رگید  يا  هلیح  نانآ   - 4
تشوگ يدوهی  ینز  هک  تسا  هدمآ  نیحیحص  رد  .دیناهر  دیناهاگآ و  هلیح 

دروخ نآ  زا  يا  همقل  ربمایپ  .دناوخارف  نآ  ندروخ  هب  ار  ترضح  نآ  درک و  مومسم  ار  يدنفسوگ 

ار نز  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـما  .دروـخ  دنفـسوگ  نآ  زا  ترـضح  هارمه  زین  ءارب  نـب  رـشب  و  تخادـنا ، نوریب  ناـهد  زا  و 
.دادن شرفیک  دیشخب و 

ار نآ  هک  نیا  اب  هداد ، ماجنا  ار  يراک  درک  یم  نامگ  وا  هک  دوب  رحس  نیمه  هجیتن  رد  دندرک و  نوسفا  ار  وا  رگید  يا  هلیح  رد   - 5
.تسا هدمآ  هشیاع  زا  لقن  هب  نیحیحص  رد  ارجام  نیا  .دیناهر  دیشخب و  افش  نوسفا  نیا  زا  ار  وا  دنوادخ  اما  .دوب  هدادن  ماجنا 

زور ییانشور  رد  تسا  هدش  لزان  نان�وم  هچنادب   » هک ناقفانم  هب  دوخ  هتفگ  نیا  رد  نانآ   - 6
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بات و بت و  اب  هتخیمآ  وا  هب  هقالع  قشع و  زا  نتفگ  نخـس  نز و  ياهییابرلد  اـهییابیز و  ندـش  روآداـی  زا  تسا  تراـبع  بیبشت  - 1
مان يو  هک  تسا  نآ  دوصقم  اجنیا  رد  هتفر و  یم  رامـش  هب  امدـق  رعـش  رد  يرعـش  ضارغا  زا  یکی  بیبشت  .روشرپ  هدـنز و  ساسحا 
مارح دنـسپان و  مالـسا  نییآ  رد  هک  يراک  تفگ ؛ یم  نخـس  نانآ  ياهییابیز  زا  دروآ و  یم  دوخ  رعـش  ردـص  رد  ار  ناملـسم  ناـنز 

.م ص 22 - . بساکملا ، باتک  ص 122 ؛ هیبدالا ، هیوغللا و  تاحلطصملا  سوماق  هب  دینک  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  .تسا 
.تسا هدروآ  باتک  رد  ار  نآ  فلؤم  هک   27  - 25 بازحا / تایآ  نتم  - 2
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.دندرک رگید  يرکم  هلیح و   (1)« دندرگرب نییآ  نیا  زا  ناناملسم  دیاش  دیوش ، رفاک  نادب  زور  نایاپ  رد  دیروآ و  نامیا 

ناتـسد اب  ار  نانآ  ادخ  هک  ینامز  ات  دندیزرو  هلیح  دـندرک و  گنرین  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربارب  رد  هتـسویپ  نانآ 
(2) .دنکارپ مه  زا  یلکب  دناشن و  ینوبز  يراوخ و  نیرتگرزب  هب  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.درادب رود  نان�وم  زا  ار  نانآ  اب  ندش  نوگمه  رش  نانآ و  رش  میهاوخ  یم  دنوادخزا 

* * *

نامدرم ادخ و  قوقح  تسا و  ضقانت  رد  عراش  دصاقم  اب  هک  ییاه  هلیح  میرحت  رد  هک  يراثآ  ثیداحا و  زا  هزادـنا  نیمه  هب  کنیا 
.میهن یم  يور  ارف  ار  رگید  یلصف  مییوگ و  یم  ساپس  ار  یتیگ  ود  راگدرورپ  مینک و  یم  هدنسب  تسا  هدیسر  دریگ  یم  يزاب  هب  ار 
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.تسا هدروآ  باتک  رد  ار  نآ  فلؤم  هک   72 نارمع / لآ  هیآ  نتم  - 1
ص 425 ج2 ، ناربمایپ ، متاخ  هب  دینک  عوجر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دض  رب  نایدوهی  ياه  هلیح  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 2

.م . - 447 - 
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هلیح تمرح  رب  هباحص  عامجا  مراهچ : لصف 

هدرک عامجا  تسا  ضقانت  رد  عیرشت  هفسلف  اب  عراش و  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح  تمرح  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا 
، درک يوریپ  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یعطق  یتجح  زین  نانآ  عامجا  دنا و 

دزن هکلب  ناهیقف ، دزن  نانآ  عامجا  ّتیجح  رد  تسا و  همه  دمآرس  اهتّجح و  نیرتیوق  نیا  هکلب 

ناشتعدـب لیلد  هب  هک  دـنا  هدرک  تفلاخم  عامجا  نیا  اب  یناسک  نایم  نیا  رد  اـهنت  . (1) تـسین یفالتخا  دنراد  نامیا  هک  ینان�وم  همه 
هک مه  رگید  یناسک  هتبلا  درک و  مکح  نانآ  قسف  ای  رفک  هب  ناوت  یم 
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تسا نآ  هب  طورشم  یعامجا  نینچ  ّتیجح  اما  تسین ، یفالتخا  تنس  لها  دزن  هباحـص  عامجا  هلمجلا  یف  ّتیجح  رد  هک  هچرگ  - 1
اهنت فلؤم  هتبلا  .دشاب  یمالسا  ياهنیمزرس  رد  هباحص  ندش  هدنکارپ  نارود  زا  شیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  هک 
رگید هتکن  .دنک  لقن  یـسک  زا  ار  نآ  ای  دشاب  هدرک  لیـصحت  دوخ  ار  یعامجا  نینچ  هک  نآ  یب  تسا ، هدرک  هباحـص  عامجا  ياعدا 

رد نیا  .درک  مکح  وا  رفک  هب  ناوت  یم  تفلاخم  نیمه  ببـس  هب  دنک  تفلاخم  عامجا  نیا  اب  یـسک  رگا  هدش  یعدـم  فلؤم  هک  نآ 
رگم تسیناور ، یعامجا  یهقف  مکح  کی  زا  نتفات  رب  يور  فرـص  هب  رفک  هب  مکح  زین  تنـس  لها  بهاذـم  هیاپ  رب  هک  تسا  یلاح 

یباحـص لوق  ّتیجح  باب  زا  دراد و  رظن  هباحـص  کت  کت  تمـصع  هب  فلؤم  مه  دیاش  .دـشاب  نید  زا  نتـشگرب  مکح  رد  هک  نآ 
یلازغ و نوچ  یناـگرزب  یتـح  تسین و  هماـع  همه  لوبق  دروـم  یباحـص  لوـق  ّتیجح  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـهد  یم  رظن  نینچ 

هنیمز نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  .دنا  هداد  ياج  موهوم » لوصا   » فیدر رد  ار  نآ  دـنا و  هتخادرپ  تفلاخم  هب  نآ  اب  تدـشب  يدـمآ 
، میهاربا یفطـصم  یملز ، 442 ؛ و 439 -   275 ص 255 -  نراـقملا ، هقفلل  هماـعلا  لوصـالا  یقت ، دـمحم  میکح ، هب : دـینک  عوجر 

.م  - 444 ص 429 - بهاذم ، هقف  رد  فالتخا  ياههاگتساخ 
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.دنا هدرک  تفلاخم  ّتیجح  نیا  اب  زین  دنهد  یم  ماجنا  تسا  قسف  بجوم  هک  يا  هریبک  ناهانگ  دوخ  تعدب  رانکرد 

، دوش تباث  اه  هلیح  هنوگ  نیا  ندوب  لطاب  تمرح و  رب  هباحص  قافتا  هک  نامز  ره  يور ، ره  هب 

: درک ریرقت  ناوت  یم  هجو  دنچ  هب  ار  قافتا  عامجا و  نیا  .دوب  دهاوخ  لیلد  نیرترب  دوخ  نیا 

اهنآ ماجنا  هب  زین  ار  یسک  دنا و  هدیزاین  تسد  اهنآ  هب  دوجو  نیا  اب  یلو  هتـشاد ، دوجو  نانآ  نارود  رد  ییاه  هلیح  نینچ  بجوم  - 1
نیا رگا  هچ ، تسا ؛ هتـشادن  نید  هب  یطبر  اه  هلیح  هنوگ  نیا  ناشیا  هاگدید  زا  هک  دوش  یم  هتـسناد  نیمه  زا  و  دـنا ، هدـشن  نومنهر 

نارود نآ  رد  هنوـمن ، يارب  دنتـسج ؛ یم  هرهب  نآ  زا  تسا  نآ  هدـنروآ  رب  هلیح  هک  يزاـین  هاـگ  هب  دوـب  عورـشم  ناـنآ  دزن  اـه  هـلیح 
تراجت

دننامه يوبر و  ياهعیب  رگا  لاح  دـندوب ، نآ  عورـشم  ياههار  زا  دوس  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  مدرم  تشاد و  جاور  ناشیا  نایم  رد 
هـس يارب  نز  نداد  قالط  ای  دنداد ؛ یم  اوتف  اهنآ  ندوب  لالح  هب  زین  نامدرم  رگید  يارب  دـندرب و  یم  هرهب  اهنآ  زا  دوب  عورـشم  اهنآ 

نز هب  عوجر  راتساوخ  نامیشپ و  دندوب  هداد  یقالط  نینچ  هک  ینادرم  زین  هتسویپ  داتفا و  یم  قافتا  رصع  نآ  رد  هک  دوب  يزیچ  راب 

، ار یناسک  ای  سک  نامگیب  دش  یم  لالح  لیلحت  حاکن  کمک  هب  هقالط  هس  نز  رگا  لاح  دندش ، یم 

حابم راک  نآ  هتـشاد و  دوجو  يراک  يارب  لیلد  هزیگنا و  هک  اجنآ  هچ ، دـندرک ؛ یم  ییامنهار  راک  نیا  ماجنا  هب  رفن ، کـی  دـنچ  ره 
اجنآ زا  مییوگ : یم  يور  نیمه  زا  دریذپ  یم  تروص  ریزگان  دشاب  زین 

هتسناد دنشاب  هدش  نومنهر  يراک  نینچ  هب  ار  یسک  هک  تسا  هدشن  لقن  هباحص  زا  کی  چیه  زا  هک 

وا اب  ریما -  نزورب  ریبز -  نب  نمحرلادبع  هک  نآ  زا  سپ  یظرق  هعافر  رسمه  .تسین  ریذپ  ناکما  راک  نیا  عرـش  هاگدید  زا  دوش  یم 
دمآ رد  هتسویپ  زین  نآ  زا  سپ  دمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هتـسویپ  داد ، شقالط  وا  هب  ندیـسر  زا  شیپ  درک و  جاودزا 

زا ار  وا  شناگفیلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اما  ددرگرب ، هعافر  دزن  دـناوتب  درک  یم  تساوخرد  دوب و  وا  ناـگفیلخ  دزن  دـش  و 
رگا .دهدن  قالط  ار  يو  وا  دنک و  جاودزا  رگید  یسک  اب  تشادن  شوخ  تساوخ و  یم  ار  هعافر  وا  ایوگ  .دنتشاد  یم  زاب  راک  نیا 

.دندرک یم  ییامنهار  راک  نیا  هب  ار  نز  نآ  ارجام  نیا  رد  دوب ، زیاج  مالسا  تعیرش  رد  لیلحت 

ربانب و  دندوب ، تّما  ناسک  نیرت  فلکت  یب  نیرتهاگآ و  نیرتلدکاپ ، هباحص )  ) نانآ هک  نیا  هژیوب 

هتسناد تسین  هباحص  رصع  رد  یلمع  نینچ  ای  ییامنهار  نینچ  زا  یناشن  چیه  هک  اجنآ  زا  نیا ،

رد نز ، نداد  قالط  رب  ینبم  دنگوس  زا  زیرگ  رد  علخ  ياه  هزیگنا  بابـسا و  نینچمه  درادن ؛ دوجو  نآ  ماجنا  هب  یهار  هک  دوش  یم 
علخ قالط  ماجنا  تسناوت  یم  رگا  و  دوب ، ناوارف  نارود  نآ 

یم ییاـمنهار  نآ  ماـجنا  هب  ار  نارگید  اـی  دـنداد  یم  ماـجنا  ار  راـک  نیا  درادرب  صخـش  هـمذ  زا  ار  نآ  دـشاب و  دـنگوس  زا  يزیرگ 
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نارگید ییامنهار  ای  هلیح  نیا  ماجنا  زا  یناشن  چیه  هک  اجنآ  زا  اما  دندرک ،
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اه هلیح  رگید  .تسین  زیاج  راک  نیا  دوش  یم  هتسناد  درادن  دوجو  هباحص  نارود  رد  نآ  ماجنا  هب 

هدادن ماجنا  ار  اهنآ  دوجو  نیا  اب  یلو  هتـشاد  دوجو  اهنآ  همه  يارب  یـضتقم  لماوع  بابـسا و  اه و  هزیگنا  دـنراد ؛ یعـضو  نینچ  زین 
هنوگ نیا  هباحص  عامجا  هب  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  .دنا 

.تسین نید  زا  اه  هلیح 

هدش هتـشون  نیعبات  هباحـص و  ياهتواضق  اهاوتف و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  هرابرد  هک  ییاهباتک  زا  مادک  چـیه  رد   - 2
رگا هک  یلاح  رد  دـنا ، هداد  یم  اوتف  اهنآ  هب  ای  هدرک و  یم  لمع  اـه  هلیح  هنوگ  نیا  هب  ناـنآ  هک  درادـن  دوجو  نآ  زا  یکاـح  يزیچ 

دنا هتـشون  نآ ] زاوج  و   ] هلیح هرابرد  هک  ینارخأتم  هژیوب  دـش ؛ یم  لقن  اـم  يارب  لـقن ، رگید  ياـهزیچ  ناـس  هب  دـندوب ، هدرک  نینچ 
ياه هیانک  یخرب  زج  دنا ، هتفاین  يزیچ  اما  دـننک ، هیکت  نآ  رب  دـنبایب و  هراب  نیا  رد  يرثا  ای  تیاور  هک  دـنا  هدوب  نآ  یپ  رد  یتخـسب 

؛ دیاشگب مارح  عونمم و  ياه  هلیح  زاوج  يوس  هب  یهار  دناوت  یمن  هک  ییاه  هیانک  یلمع ، یلوق و 

شنتفایرد یپ  رد  بطاخم  هک  ار  يزیچ  اـهنآ  ناـبحاص  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  اـه  هیاـنک  نیا  هراـبرد  هک  يزیچ  نیرتشیب  هچ 
دوخ نخس  زا  هچنآ  رد  هک  یلاح  رد  دنا ، هدنامهف  وا  هب  دنا  هتـشاد  هشیدنا  نهذ و  رد  هچنآ  فالخ  ای  دنا و  هتـشاد  ناهنپ  وا  زا  هدوب 

شیارب هلأسم  نآ  رد  وا  یهاگآان  ای  هتشاد و  اور  متس  دوخ  رب  زیچ  نآ  زا  ییوج  یهاگآ  رد  بطاخم  دنا و  هدوب  قداص  هدرک  دصق 

هدوب ازـس  تسرد و  يراک  هتفریذـپ  تروص  بطاخم  اب  اه  هیاـنک  نآ  ناـبحاص  يوس  زا  اـجنیا  رد  هچنآ  تسا ، هدوب  رتهب  نتـسناد  زا 
حرش لیصفتب  رگید  يراتفگ  رد  ار  بلطم  نیا  هک  نانوچ  تسا ،

عورشم ریغ  یلیاسو  کمک  هب  اهمازتلا  اهیدنبیاپ و  نتـسکش  ای  بجاو و  طاقـسا  ای  مارح  ندرک  لالح  اجک و  نیا  اما  .تفگ  میهاوخ 
؟ اجک تسا  هدشن  عیرشت  یفادها  نینچ  يارب  یلو  تسه  عرش  رد  هک  یلیاسو  ای  و 

زا یسک  زا  زاوج  نارکنم  ای  هلیح و  زاوج  هب  نادقتعم  زا  مادک  چیه  یتح  دش  تباث  ناس  نیدب 

ای رادرک  نینچ  لقن  هزیگنا  هک  یلاح  رد  دشاب ، هداد  اوتف  اهنآ  تحص  هب  ای  هداد و  ماجنا  ییاه  هلیح  نینچ  هک  دنا  هدرکن  لقن  هباحص 
تـسا لیلد  همه  نیا  و  تسین ، نایم  رد  لقن  يارب  مه  یعنام  تسا و  مهارف  دـشاب -  هدز  رـس  نانآ  يوس  زا  هک  یتروص  رد  ییاوتف - 

.تسا هدوبن  عورشم  نید  رد  هلیح  ناشیا  هاگدید  زا  هک  نآ  رب 

هرهب هلیح  زا  یـضتقم  دوجو  مغر  هب  هدادـن و  اوتف  تسا  ثحب  دروم  هک  هنوـگ  نیا  زا  يا  هلیح  زاوـج  هب  ناـنآ  هک  نیا  رب  نوزفا   - 3
يدراوم لیاسم و  رد  هداد و  اوتف  زین  نآ  تمرح  هب  دنا ، هتسجن 

دح هب  تفلاـخم  نیا  هک  هزادـنا  نآ  دـنا ، هتخادرپ  نآ  اـب  تفلاـخم  هب  مه  زا  رود  ییاهنیمزرـس  رد  تواـفتم و  ییاـهنامز  رد  ناوارف ،
هب تفلاخم  نیا  اب  مه  یسک  نانآ  نایم  رد  تسا و  هدیسر  ترهش 
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.دناهاگآ یم  هلیح  ندوب  مارح  ندوب و  موکحم  رب  نانآ  عامجا  زا  ار  ام  همه  اهنیا  هتخادرپن و  ییورایور 

: میروآ یم  دنا  هداد  اوتف  هلیح  تمرح  هب  اهنآ  رد  هک  ار  يدراوم  زا  يا  هراپ  کنیا 

دزن هک  ار  هل  لَّلحم  لِّلحم و  ره  : » تفگ نآ  رد  درک و  داریا  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  رب  باـطخ  نب  رمع  کـی : 
سابع نبا  مالسلا ، هیلع  یلع  نامثع ، نیا ، رب  نوزفا  دندرک و  ریرقت  ار  وا  هتفگ  نیا  زین  هباحـص  رگید  منک .» یم  راسگنـس  دنروآ  نم 

.دوش یمن  لالح  نیشیپ  رهوش  رب  لیلحت  حاکن  هطساو  هب  نز  هک  دنداد  اوتف  نینچ  رمع  نبا  و 

، مالس نب  هللادبع  دوعسم ، نبا  بعک ، نب  ّیبُا  نوچ  هباحص  زا  ینارومان  نخس  نیا  زا  شیپ  ود : 

هتـسناد ابر  رامـش  رد  ار  راک  نیا  هدرک و  یهن  هدنریگ  ماو  هیده  نتفریذپ  زا  ار  هدنهد  ماو  هک  تشذـگ  سابع  نبا  و  رمع ، نبا  رمع ،
.دنک باسح  وا  يراکهدب  وزج  ار  نآ  ای  دهدب  يزیچ  هیده  نیا  ربارب  رد  هدنهد  ماو  هک  نیا  رگم  .دندوب 

دقع دندرک و  يریگتخـس  هراب  نیا  رد  دنتـسناد و  مارح  ار  هنیع  عیب  هنوگچ  هک  میدرک  لقن  سنا  سابع و  نبا  هشیاع و  زا  رتشیپ  هس :
عیب نیا  هک  دندرک  مکح  نینچ  دندرمش و  دساف  نآ  هطساو  هب  ار 

.تسابر شنطاب  عقاو و  یلو  عیب  شرهاظ  اریز  تسا ؛ لوسر  ادخ و  اب  ندیزرو  گنرین 

رب نارگید  نینچمه  ردب و  دربن  رد  ناگدننک  تکرـش  رگید  بعک و  نب  ّیبُا  مالـسلا ، هیلع  یلع  نامثع ، رمع ، هک  هدش  تباث  راهچ : 
قالط ار  وا  گرم ، يرامیب  رد  درم  هک  ینز  هک  دنتشاد  رظن  قافتا  نیا 

رد  ] يو هـک  یناـمز  درک و  مـکح  نـینچ  هملــس  نـب  نـالیغ  يارجاـم  رد  رمع  .درب  یم  ثرا  وا  زا  گرم  زا  سپ  تـسا ، هداد  یعطق 
ار و تنانز  ای  تفگ : وا  هب  رمع  درک  میـسقت  دوخ  نادـنزرف  نایم  ار  شا  ییاراد  داد و  قالط  ار  دوخ  نانز  تایح ] ياـهزور  نیرخآ 
هک نانوچ  دننک ، راسگنس  ار  وت  ربق  مهد  یم  نامرف  سپس  مهد و  یم  ثرا  وت  زا  ارت  نانز  هک  نیا  ای  ینادرگ و  یم  رب  ار  تا  ییاراد 

ربق اب 

هداد ار  مکح  نیمه  داد ، قالط  ار  وا  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  اج  نآ  غبصا ، رتخد  رضامت  ناتـساد  رد  زین  نارگید  .دندرک  لاغروبا 
یمن ثرا  نمحرلادبع ] لاوما  زا   ] رـضامت هب  مدوب ، نم  رگا  تسا : هتفگ  ریبز  نبا  هک  دوش  لاکـشا  نینچ  هلأسم  نیا  رب  دابم  هتبلا  .دـنا 
قالط رد  نمحرلادبع  يارب  يرذـع  هیجوت و  ار  نیمه  تسا و  هدوب  وا  دوخ  تساوخرد  هب  رـضامت  قالط  هدـش  هتفگ  ًالوا  اریز  مداد ؛

رد هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوب و  هتفای  نایاپ  نمحرلادبع  گرم  ماگنه  هب  نز  نآ  هّدـع  هدـش  هتفگ  ًایناث  و  دـنا ؛ هدروآ  نز  نیا  نداد 
ثیروت هب  نالئاق  دشاب ] هتفریذپ  نایاپ  رهوش  گرم  ماگنه  هب  شا  هدع  ای  هدوب و  نز  ياضاقت  هب  قالط  هک  اجنآ  ینعی   ] هلأسم ود  نیا 

ثرا رهوش  زا  يدیق  چیه  نودب  قالط  اب  ینز  نینچ  ایآ  هک  دنا  هدرک  فالتخا  نیا  رد  نانآ  دنا ؛ هدرک  فالتخا  هتفای  قالط  هک  ینز 
، درب یم 
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فالتخا زین  نیا  رد  .تسا  هدوب  نز  ندرب  ثرا  زا  رارف  قالط  زا  شفدـه  دـشاب  مهتم  درم  هک  تسا  یتروص  رد  وا  يرب  ثرا  اهنت  اـی 
، درب یم  ثرا  تسا  هدرکن  جاودزا  رگید  يدرم  اب  هک  ینامز  ات  ای  درب ، یم  ثرا  رهوش  زا  هدـع  نارود  رد  اهنت  نز  ایآ  هک  دـنا  هدرک 

دشاب هدرک  مه  جاودزا  رگا  یتح  ای  و 

ریبز نبا  نخس  دشاب  ییاهرظن  فالتخا  اهضرف و  نینچ  ياراد  هلأسم  یتقو  نیا  ربانب  .درب  یم  ثرا 

.دوش هدرمش  هلأسم  نیا  رد  هباحص  رظن  قافتا  رد  یللخ  دناوت  یمن  ناس  نیدب  دشاب و  لوق  ود  نآ  زا  یکی  رب  ینتبم  دناوت  یم 

، هنیع عیب  رد  هدنهد ، ماو  هب  هدنریگ  ماو  هیده  رد  لیلحت ، حاکن  رد  هباحص  هاگدید  هک  یماگنه 

، ءاربتسا هعفش و  تاکز و  طاقسا  رد  دشاب ، نینچ  تسا  هداد  قالط  ثرا  زا  نتخاس  مورحم  فده  هب  ار  شنز  هک  یسک  قالط  رد  و 
حیحـص رد  تاکز و  زا  رارف  فدـه  هب  ناشنابحاص  تیکلم  زا  تالغتـسم  اـهییاراد و  ندرک  جراـخ  رد  نآ ، تقو  زا  هزور  ریخأـت  رد 

؟ تشاد دنهاوخ  یهاگدید  هچ  مالسا  نییآ  نامسیر  نتسسگ  هتشر  هتشر  دساف و  ییاهدقع  نتسناد 

تاقوا رد  و  دنراد ، يدحاو  تقیقح  انعم و  هک  یفلتخم  لیاسم  رد  نانآ  ياه  هتفگ  يریگیپ  هب  زج  هباحـص  عامجا  تخانـش  عقاو  رد 
رگا و  تسین ؛ ریذپ  ناکما  تسا  هدش  راهظا  توافتم  نکاما  و 

یعامجا دهد ، ناشن  نانآ  هاگدید  زا  ار  يزیچ  ندوب  لالح  ریگارف  لماک و  یسررب  يریگیپ و  نیا 

عامجا دهد  ربخ  نانآ  هاگدید  زا  ار  يزیچ  ندوب  مارح  رگا  و  تیلح ، نیمه  رب  نانآ  هیحان  زا  تسا 

.تمرح نیمه  رب  نانآ  زا  تسا 

نیا ناشرذع  دنا  هتسناد  زیاج  ار  مارح  ياه  هلیح  زا  یخرب  ناملاع  زا  یناسک  رگا  نایم  نیا  رد 

رد هباحص  ياه  هتفگ  عبتت  یـسررب و  هب  رگا  تسا و  هدنام  هدیـشوپ  نانآ  رب  اه  هلیح  هنوگ  نیا  تمرح و  رب  هباحـص  عامجا  هک  تسا 
هلیح چیه  يدنتسم  نینچ  اب  سپ  نآ  زا  و  هتـشاد ، دوجو  یعامجا  نینچ  هک  دش  یم  نشور  ناشیا  رب  دنتخادرپ  یم  نوگانوگ  لیاسم 

ار مارح  ياه  هلیح  زا  يا 

تفلاخم تسا  هدش  لقن  ربمایپ  زا  هک  یحیرص  یلقن  لیلد  اب  هک  تسا  یسک  تیاکح  ناسک  هنوگ  نیا  تیاکح  .دندرمـش  یمن  زیاج 
شناد رد  یتساک  ناشن  هن  تسوا و  يرادـنید  رد  یللخ  هن  یتفلاخم  نینچ  .تسا  هدیـسرن  ودـب  لـیلد  نیا  هک  يور  نآ  زا  دزرو ، یم 

هباحص عامجا  اب  تفلاخم  .وا 

: دیوگ یم  هیمیت  نبا  .دراد  ار  مکح  نیمه  زین  هلأسم  نیا  رد 

نایم رد  ام  هچ ، تسا ؛ لطاب  مارح و  اه  هلیح  هنوگ  نیا  عون  هک  دیـسر  دهاوخ  نیقی  نیا  هب  دریگ  شیپ  رد  ار  هار  نیا  يدنمدرخ  رگا 
لیاسم هنوگ  نیا  رد  نیا  زا  رتیوق  یلیلد  ماکحا  هلدا  قرط و 
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اهاوتف نیا  شرتسگ  زین  و  هلیح ، تمرح  هب  نانآ  دروم  هب  دروم  ياهاوتف  یناوارف  هک  اریز  میرادن ؛

مدرم دوب ، هتفای  شرتسگ  یمالسا  ياهنیمزرس  هک  نآ  مغر  هب  رصع  نآ  رد  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح 
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ینید ماـکحا  هنماد  رد  یناـسک  و  دوب ، هدروآ  يور  مالـسا  هب  هدرتـسگ  یتروص  هب  اـیند  دـندوب ، هدـمآ  رد  ادـخ  نید  هب  هورگ  هورگ 
زا هک  یناسک  رامش  هک  اجنآ  ات  دندوب ، هدش  لیاق  يرایسب  هعسوت 

يوق و اه  هلیح  هنوگ  نیا  زا  هدافتسا  يارب  یضتقم  هزیگنا و  هک  نآ  مغر  هب  ماجنارـس  و  تفای ، ینوزف  دندرک  یم  زواجت  نید  دودح 
نادب ار  يرگید  ای  هداد  اوتف  عون  نیا  زا  يا  هلیح  تیّلح  هب  هک  تسا  هدـشن  لقن  هباحـص  زا  سک  چـیه  زا  همه -  نیا  اب  دوب -  رایـسب 

زاب دندرک و  یم  یهن  راک  نیا  زا  ار  نارگید  هتسویپ  نانآ  هکلب  .دنشاب  هداد  نامرف  هراب  نیا  رد  یسک  هب  ای  هدش و  نومنهر 

لیاسم زا  اه  هلیح  زا  هنوگ  نیا  رگا  هک  تسا  نیقی  نیا  هدنروآ ، یپ  رد  دوخ  نیا  دنتشاد و  یم 

هراب نیا  رد  دنداد و  یم  اوتف  اهنآ  ندوب  زیاج  هب  نانآ  زا  یخرب  مک  تسد  دوب  رادرب  داهتجا 

.دنا هدرک  فالتخا  يرامش  یب  لیاسم  ماکحا و  رد  هک  نانوچ  دندیزرو ، یم  فالتخا 

نبدیز زا  هک  هنیدم  ناهیقف  رگید  (1) و  هناگتفه ناهیقف  هچ ، دندوب ؛ رظن  نیمه  قفاوم  زین  ناعبات  مومع  هباحص ، عامجا  نیا  رب  نوزفا 
؛ دـندوب رظن  نیا  رب  دوعـسم  نب  هللادـبع  باحـصا  زین  نایفوک  زا  دنتـشاد ؛ رظن  قاـفتا  هلیح  لاـطبا  رب  دـندوب  هتفرگ  ارف  وا  زج  تباـث و 

، نسح ءاثعشوبا ،

نارگید سابع و  نبا  ناوریپ  ینعی  هکم  ناهیقف  و  دندوب ؛ هدرک  رایتخا  ار  هاگدید  نیمه  هرصب  ياهقف  زا  رگید  یناهیقف  نیریـس و  نبا 
هراب نیا  رد  ناهیقف  نیا  ياه  هتفگ  .دنتشاد  يرظن  نینچ  زین 

رد هک  نانوچ  .دشاب  غارس  يرظن  فالتخا  هراب  نیا  رد  نانآ  زا  یسک  زا  هک  نآ  یب  ، تسا روهشم 

ماگ اه  هلیح  هنوگ  نیا  ندرک  موکحم  رد  زین  تنس  ثیدح و  نایاوشیپ  دید  میهاوخ  هدنیآ  ياهلصف 

.دنداهن ناتسخن  نآ  ماگ  ياج  رب 
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هب انب  هورگ  نیا  .دندش  رومان  هنیمز  نیا  رد  دـنتخومآ و  ثیدـح  هقف و  هباحـص  زا  هک  دنتـسه  نیعبات  زا  یهورگ  هناگتفه  ناهیقف  - 1
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هلیح تمرح  رب  یعرش  لوصا  تلالد  مجنپ : لصف 

هراشا

هلیح اب  اراکشآ  تسا  هدش  جارختـسا  طابنتـسا و  یهقف  ماکحا  دراوم  هقف و  عبانم  زا  ناملاع  يوس  زا  هک  هقف  یمومع  لوصا  دعاوق و 
ياه هلیح  هک  ار  دعاوق  نیا  زا  يا  هراپ  ام  .تسا  ضقانت  رد 

نایب ار  لصا  ای  هدعاق  تسخن  هک  تسا  نیا  رب  مه  ام  هویـش  .دروآ  میهاوخ  دبوک  یم  مه  رد  ار  عراش  دصاقم  فادها و  اب  راگزاسان 
نایم هب  نخس  دعاوق  لوصا و  نیا  زا  لصف  نیا  رد  ام  .میوش  روآدای  ار  هلیح  نالطب  تمرح و  رب  نآ  تلالد  یگنوگچ  سپس  مینک و 

: دروآ میهاوخ 

؛ ناگدنب حلاصم  رب  تعیرش  يانب  کی : 

؛ داسف عیارذ  دس  ود :

؛ اهراک رد  تین  دصق و  رابتعا  هس :

؛ یظفل طرش  اب  یفرع  طرش  ینوگمه  نراقم و  طرش  اب  مدقتم  طرش  يدننامه  راهچ :

.شدوصقم ضیقن  هب  راکدب  اب  دروخ  رب  جنپ :

* * *

ناگدنب حلاصم  رب  تعیرش  يانب   : 1

هراشا

تسا نآ  زین  نخس  نیا  لیلد  .تسا  هدش  عضو  ناگدنب  هدنیآ  لاح و  حلاصم  يارب  ینامسآ ، ياهنییآ  رگید  دننامه  مالـسا ، تعیرش 
هب لوا  ضرف  .صخـشم  هفـسلف  کی  ياراد  رادـفده و  ای  و  دـشاب ، هدوهیب  ثبع و  تسیاب  یم  اـی  یهقف  ماـکحا  تعیرـش و  عضو  هک 

دیوگ یم  هک  يا  هلدا  مکح 
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هک نیا  نآ  دـنام و  یم  مود  ضرف  اـهنت  نیا  رباـنب  تسا و  لـطاب  تسا ، هتـساریپ  هزنم و  شماـکحا  رد  یگدوهیب  ثبع و  زا  دـنوادخ 
دنوادخ هب  دناوت  یم  ای  دراد  دوجو  ماکحا  رد  هک  یتحلـصم  تمکح و  نیا  هتبلا  .دنا  هدش  عضو  ناگدنب  حلاصم  يارب  عرـش  ماکحا 

نانچ اریز  تسا ؛ لاحم  ضرف  ددرگرب  دنوادخ  هب  تعفنم  تحلـصم و  نیا  هک  نیا  ضرف  يوس  رگید  زا  .وا  ناگدنب  هب  ای  ددرگ و  رب 
ضرف اـج  نیا  رد  نیا  رباـنب  .تسا  لاـحم  زین  وا  هب  عفاـنم  نتـشگ  رب  تسا و  زاـین  یب  ینغ و  دـنوادخ  هدـش ، نییبت  مـالک  ملع  رد  هک 

ددرگ و رب  ناگدنب  هب  تعفنم  تحلصم و  نیا  هک  تسا  نآ  نکمم 

بناج زا  یلضفت  نیا  دنیوگ -  یم  تعامج  تنس و  لها  ینعی  تما  رثکا  ناققحم و  هچنآ  ربانب  - 

.تسا ناسنا  رب  دنوادخ 

ماکحا یئزج  یلک و  هلدا  رد  تقد  یعرش و  ماکحا  دراوم  رد  ارقتسا  لقع ، لیلد  نیا  رب  نوزفا 

دنک یم  تلالد  تقیقح  نیمه  رب  زین  تسا  هتفهن  هقف  باوبا  زا  بابرهرد  هک  ییاهتمکح  رارسا و  و 

فصو رد  دنوادخ  هچ ، دروآ ؛ یم  یپ  رد  زین  ار  نیقی  عومجم  رد  هک  تسا  يّدح  هب  تلالد  نیا  و 

ُمِّرَُحی ِتابّیَّطلا َو  ُمَُهل  ُّلُِحی  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  ْمُهاْهنَی  ِفوْرعَْملِاب َو  ْمُهُرمْأَی  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  دوخ  لوسر 
لـصا هراب  رد  و  »(2) ؛ َنیَملاْعِلل ًهَمْحَرِّالا  َكاْنلَـسْرَا  ام  َو  « ؛ (1)« مِْهیَلَع َْتناک  ِیتَّلا  َلـالْغَْالا  ْمُهَرِْـصا َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َِثئاـبَْخلا َو  ُمِْهیَلَع 

«. (3) ًالَمَع ُنَسْْحا  ْمُکُّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل  َهایَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يذَّلَا  : » دیامرف یم  زین  تقلخ 

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .دننوریب  رامش  زا  لَّلعم  ماکحا  نیا  هدش و  رکذ  تلع  لیلد و  تنس  باتک و  رد  ماکحازا  يرایسب  يارب 
: مینک یم 

باتک رد  فلا :

مُّتِیل ْمُکرِّهَُطِیل َو  ُدیُری  ْنِکل  ٍجَرَح و  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهّللا  ُدیُِریام  : » دیامرف یم  یکاپ  تراهط و  تیعورشم  نایب  زا  سپ  دنوادخ   - 1
(4) ؛» َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتمِْعن 
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، دـنک یم  لالح  نانآ  رب  تسا  كاپ  ار  هچنآ  دراد ، یم  زاـب  تسیاـشان  ره  زا  دـهد ، یم  ناـمرف  یکین  هب  ار  ناـنآ  : 157 فارعا / - 1
.دراد یم  رب  ناشیا  زا  دوب  نانآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  نارگ و  راب  و  دنک ، یم  مارح  نانآ  رب  ار  اهیکاپان 

.میداتسرفن نایناهج  يارب  یتمحر  زج  ار  وت  : 107 ءایبنا / - 2
.دیرتراک وکین  ناتمادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفآ  ار  یگدنز  گرم و  هک  نآ   : 2 کلم / - 3

لامک هب  امش  رب  ار  شتمعن  دنک و  هزیکاپ  ار  امـش  دهاوخ  یم  هکلب  دنکفا ، يراوشد  رد  ار  امـش  دهاوخ  یمن  دنوادخ   : 6 هدئام / - 4
.دیرازگ ساپس  هک  دیاش  دناسر ،
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(1) ؛» ِرَْکنُْملا ِءاشْحَفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِا  َهالَّصلا  ِِمقَا  : » دیامرف یم  نآ  عیرشت  زامن و  هرابرد   - 2

(2) ؛» َنوُقَّتَت مکلعل  ْمُکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  : » دیامرف یم  هزور  هرابرد   - 3

(3) ؛» ْمَُهل ٌنَکَس  َکَتالَص  ّنِا  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَو  اِهب  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَا  ْنِم  ْذُخ  : » دیامرف یم  تاکز  هرابرد   - 4

(4) ؛» ِماْعنَْالا ِهَمیَهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع  ٍتاَمُوْلعَم  ٍماّیَا  یف  ِهّللا  َمْسا  اُورُکْذَی  ْمَُهل َو  َِعفانَم  اوُدَهْشَِیل  : » دیامرف یم  جح  هراب  رد   - 5

(5) ؛» اوُِملُظ ْمُهَّنَِاب  َنُولَتاُقی  َنیذَِّلل  َنُِذا  : » دیامرف یم  داهج  هرابرد   - 6

(6) ؛» ِبابلَْالا ِیلوا  ای  ٌهایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  : » دیامرف یم  صاصق  هرابرد   - 7

(7) ؛» َنْرُهطَی یّتَح  َّنُهُوبَْرقَتال  ِضیحَْملا َو  ِیف  َءاسّنلا  اولِزَتْعاَف  ًيذَاَوُه  ُْلق  ِضیحَْملا  ِنَع  َکَنُولَأْسَیَو  : » دیامرف یم  ضیح  هرابرد   - 8

ِرِْـسیَْملا َو ِرْمَْخلا َو  ِیف  َءاضْغَْبلا  َهَوادَْـعلا َو  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَا  ُناْطیّـشلا  ُدـیُِری  امَّنِا  : » دـیامرف یم  رامق  بارـش و  میرحت  هفـسلف  هرابرد   - 9
(8) ؛» َنوُهَْتنُم ُْمْتنَا  ْلَهَف  ِهالَّصلا  ِنَع  ِهّللا َو  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُصَی 

ُهَنَسَْحلا َو ال يِوَتْسَت  َو ال  : » دیامرف یم  نارگید  ياهیدب  ربارب  رد  ندرک  ییوکین  هرابرد   - 10

ص:298

.دراد یم  زاب  یتسیاشان  یتشز و  ره  زا  زامن  هک  راد  ياپ  هب  ار  زامن   : 45 توبکنع / - 1
.دینک اورپ  هک  دیاش  دوب ، هدش  هتشون  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  اهنآ  رب  هک  نانچ  دش ، هتشون  امش  رب  نتشاد  هزور  : 183 هرقب / - 2

رب وت  دورد  هک  تسرف  دورد  نانآ  رب  و  ینک ؛ هزیکاپ  كاپ و  تاکز  نادب  ار  نانآ  هک  ریگب  تاکز  نانآ  ياهییاراد  زا  : 103 هبوت / - 3
.تسا ناشیا  شمارآ  هیام  نانآ 

دوخ وا  هک  ینایاپراهچ  حبذ  ماگنه  هب  ار  يادخ  مان  نّیعم  يزور  دنچ  رد  دننیبب و  تسا  نانآ  يارب  هک  ار  ییاهدوس  ات  : 28 جح / - 4
.دننک دای  تسا ، هدرک  ناشیزور 

.تسا هتفر  متس  نانآ  رب  هک  ببس  نادب  دش ، هداد  راکیپ  هزاجا  دوش  یم  راکیپ  ناشیا  اب  هک  نانآ  هب   : 39 جح /  - 5
.تسا یناگدنز  صاصق  رد  ار  امش  درخ ، نابحاص  يا   : 179 هرقب / - 6

نانآ اب  دیریگ و  هرانک  نانز  زا  ضیح  هرود  رد  سپ  .تسا  یگدرزآ  کی  نآ  وگب  .دنسرپ  یم  وت  زا  ضیح  هراب  رد   : 222 هرقب / - 7
.دنوش كاپ  ات  دینکن  یکیدزن 

زا ایآ  .دراد  زاب  زامن  زا  ادخ و  دای  زا  ار  امش  دنکفا و  هنیک  ینمشد و  امش  نایم  رامق  بارش و  اب  دهاوخ  یم  ناطیـش   : 91 هدئام / - 8
؟ دیشک یم  تسد  نآ 
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«. (1) ٌمیمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَاَک  ٌهَوادَع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يذَّلا  اذِاَف  ُنَسْحَا  َیِه  یتَّلِاب  ْعَفِْدا  ُهَئِّیَّسلا 

تنس ب - 

(2) ؛» تافاوطلا مکیلع و  نیفاوطلا  نم  اهنا  : » دومرف هبرگ  ندوب  كاپ  هجو  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  - 1

(3) ؛» روهط ءام  هبیط و  هرمت  : » دومرف امرخ و  ذیبن  هرابرد   - 2

(4) ؛» رصبلا لجا  نم  ناذئتسالا  لعج  امنا  : » دومرف نارگید ] هناخ  هب  دورو  يارب   ] نتساوخ هزاجا  هرابرد   - 3

متعطق کـلذ  مـتلعفاذا  مـکنا  : » دوـمرف تـسوا  رــسمه  زین  شا  هلاـخ  اـی  هـمع  نوـنکا  مـه  هـک  ینز  اــب  جاودزا  زا  یهن  هراــبرد   - 4
(5) ؛» مکماحرا

یم مک  ندـش  کشخ  زا  سپ  بطر  ایآ  دومرف : دندیـسرپ  کشخ  يامرخ  هب  بطر  شورف  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  هک  یماگنه   - 5
.دومرف یهن  دتسوداد  نیا  زا  يرآ ، دنتفگ : نوچ  دوش ،

(6) ؛» هنزحی کلذ  ناف  ثلاثلا  نود  نانثا  یجانتیال  : » دومرف سلجم  بدا  هرابرد   - 6

یف ءاد و  هیحانج  دحا  یف  ناف  هوقلماف  مکدحا  ءانا  یف  بابذلا  عقو  اذا  : » دومرف نینچمه   - 7

(7) ؛» ءادلا هیف  يذلا  حانجلاب  یقتی  هنا  ءاود و  رخالا 

اهنا : » دومرف خساپ  رد  دنک  جاودزا  هزمح  رتخد  اب  دش  هتساوخ  ترضح  نآ  زا  هک  یماگنه   - 8

ص:299

هدوب ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  نآ  دید  یهاوخ  هاگنآ  هد ، خساپ  تسا  رتوکین  هچنآ  اب  .دنتـسین  ربارب  يدـبو  یبوخ   : 34 تلصف / - 1
.تسا نیرید  یتسود  ایوگ  تسا 

باب 38. هراهطلا ، باتک  دووادوبا ، ننس  .ك.ر : .دراد  دش  دمآ و  امش  نوماریپ  رد  هک  تسا  یتاناویح  زا  هبرگ ] نآ =[  - 2
باب 43. هراهطلا ، باتک  دووادوبا ، ننس  .ك.ر :  . هدننک كاپ  یبآ  كاپ و  ییامرخ  - 3

باب 11. ناذئتسالا ، باتک  يراخب ، حیحص  ك.ر : .تسا  هدش  ررقم  مشچ  تنایخ ]  زا  يرود   ] هطساو هب  نتساوخ  هزاجا  - 4
.دیا هتسسگ  ار  نادنواشیوخ  اب  دنویپ  دینکب  ار  راک  نیا  رگا  - 5

حیحـص .ك.ر : .دـنک  یم  نیگهودـنا  ار  يرگید  نآ  راـک  نیا  هک  ارچ  دـننک ؛ یـشوگرد  موـس  يدرف  روـضح  رد  نـت  ود  داـبم  - 6
باب 47. ناذئتسالا ، باتک  يراخب ،

رد هک  یلاب  هب  تسا و  ناـمرد  يرگید  رد  درد و  نآ  ياـهلاب  زا  یکی  رد  هچ  دـیلامب ؛ فرظ  هب  ار  نآ  دـتفا  یفرظ  رد  سگم  رگا  - 7
باب 48. همعطالا ، باتک  دووادوبا ، ننس  .ك.ر : .درک  زیهرپ  نآ  زا  دیاب  تسا  درد  نآ 
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(1) ؛» هعاضرلا نم  یخا  هنبا  اهنا  یل ؛ لحتال 

(2) ؛» سانلا خاسوا  یهاّمنا  دمحم ؛ لآل  لحتال  اهنا  : » دومرف هقدص  هرابرد   - 9

.(4) »؟ هیخا لام  مکدحا  ذخأی  مب  هرمثلا  هللا  عنم  نا  تیأرا  : » دومرف  (3)« حالص ودب   » زا لبق  هویم  شورف  عنم  لیلد  هرابرد   - 10

نداد و هجوت  زین  رادـقم  نیا  ندروآ  زا  فدـه  دراد و  تلالد  میتفگ  هچنآ  رب  هک  تسا  یحیحـص  ثیداحا  اـه و  هیآ  زا  یکدـنا  نیا 
ملع دـیفم  یلیاسم  نینچ  رد  ارقتـسا  دـنک و  تلالد  انعم  نیمه  رب  ثیداحا  اه و  هیآ  رد  يارقتـسا  رگا  نیا  رباـنب  .تسا  ندروآ  هنومن 

مینک یم  ادیپ  نیقی  دشاب ،

دوش و یم  تباث  داهتجا  سایق و  هک  تساج  نیمه  زا  دراد و  دوجو  عرـش  تایئزج  ماـکحا و  همه  رد  اـنعم  نیمه  مکح و  نیمه  هک 
هجو هب  ثیدـح  رد  اـی  هیآ  رد  يوـس  نآ  زا  دـنک و  نـیعم  یمکح  يدادـخر  يارب  عراـش  هـک  یماـگنه  هـچ ، دـبای ؛ یم  تیعورـشم 

يا ههبـش  چـیه  هک  دـشاب  راکـشآ  يا  هنوـگ  هب  هجو  نآ  اـی  دـنک ، هراـشا  تسا  هدوـب  مکح  نیا  نـییعت  ریرقت و  يارب  هـک  یتحلـصم 
شنوماریپ

اب نآ  يواست  هب  مکح  دشاب  هتفای  ققحت  تحلصم  ای  هجو  نیمه  هک  مه  يا  هعقاو  ره  رد  هک  تسا  تسرد  دهتجم  يارب  تفای ، ناوتن 
حیرصت نیدب  ناملاع  مومع  .دنک  عراش  مکح  رد  روکذم  هعقاو 

یهقف ماکحا  هقف و  هریاد  نآ  کمک  هب  تسا و  یهقف  طابنتسا  عبانم  زا  یعبنم  سایق  هک  دنا  هدرک 

.دریگ رب  رد  ار  يرامش  زا  نوریب  ياهدادخر  تسا  هتسناوت  هتفای و  شرتسگ 

ياهـسوه یناسفن و  ياه  هتـساوخ  ياـضتقا  هب  هن  دـسافم  عفد  حـلاصم و  عفاـنم و  بلج  هک  دـنراد  ییوسمه  نیا  رب  زین  لـقن  لـقع و 
فیطل دنوادخ  هک  تسا  نکمم  هار  نامه  زا  اهنت  هکلب  یناسنا ،

نیا زا  ای  هدیزگ و  هرانک  هار  نیا  زا  تسین  اور  هدومرف و  ررقم  دراد ) یهاگآ  نامـسآ  نیمز و  ناهنپ  ادـیپ و  زا  هک  نامه  ینعی   ) ریبخ
دوـخ هچنآ  یناـسفن و  ياـه  هزیگنا  هریاد  زا  ار  نییآ  نیا  هب  دـنبیاپ  ياـهناسنا  هک  تسا  هدـمآ  نآ  يارب  هقف  اریز  دوـش ؛ هتـشذگ  زرم 

هب همه  ات  درب ، نوریب  دنراد  یم  تسود 

ص:300

باب 26. حاکنلا ، باتک  يراخب ، حیحص  ك.ر : .تسا  نم  یعاضر  ردارب  رتخد  وا  تسین ؛ لالح  نم  رب  وا  - 1
باب 167 و هاکزلا ، باتک  ملـسم ، حیحـص  .ك.ر : .تسا  نارگید  لام ]   ] ياهیگدولآ نآ  تسین ؛ لالح  دمحم  نادناخ  رب  هقدص  - 2

.168
نیا .تسا  هداهن  ندـش  هدیـسر  هب  ور  هدـش و  لماک  نآ  داقعنا  هک  یتلاح  هب  امرخ  هویم  ندیـسر  زا  تسا  تراـبع  حالـص » ودـب  - » 3

.م .دوش -  یم  صخشم  امرخ  يدرز  ای  یخرس  ندش  راکشآ  اب  تلاح 
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، يراخب حیحـص  .ك.ر :  .دریگب  ار  يرگید  لام  دـناوت  یم  امـش  زا  یکی  لیلد  هچ  هب  دـهدن  ار  هویم  دـنوادخ  رگا  ینک  یم  رکف  - 4
باب 87 و 93. عویبلا ، باتک 
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اب دوش  ملسم  تباث و  هتکن  نیا  رگا  .دنیوا  ناگدنب  زین  ریزگان  هک  نانوچ  دنشاب ، وا  ناگدنب  رایتخا ،

رتدوز هچ  ره  ندیـسر  اهناسنا و  یناسفن  ياه  هتـساوخ  ساسا  ار  تعیرـش  دنوادخ  هک  دشاب  هتـشاد  يراگزاس  دناوت  یمن  ضرف  نیا 
.تسا هداهن  داینب  نکمم  هویش  ره  هب  رذگدوز ، عفانم  هب  نانآ 

ْنَع َکَّلُِـضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  ـال  َو  ، » (1)« َّنِهیف ْنَم  ُضْرَْـالا َو  ُتاومَّسلا َو  ِتَدَـسََفل  ْمُه  َءاوْهَا  ُّقَْحلا  َعَبَّتاَِولَو  : » دـیامرف یم  دوخ  دـنوادخ 
(3) «. ِهّللا َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو   » »(2) و ِهّللا لیبَس 

یتح .دنراد  قافتا  دوش  هارمه  یناسفن  ياه  هتساوخ  اب  دور و  دوخ  ياهسوه  اهتوهـش و  یپ  رد  هک  سک  ره  شهوکن  رب  مه  نالقاع 
يویند عفانم  نامه  دوب  هدش  یهت  نورد  زا  هتخیسگ و  مه  زا  دوب  ینییآ  رگا  ای  دننک ، يوریپ  نآ  زا  ات  دنتـشادن  ینییآ  هک  یناینیـشیپ 

رظن قافتا  نیا  .دنتسج  یم  دیوگ  یم  ار  نآ  فالخ  لقع  هک  اجنآ  یناسفن ، ياه  هتساوخ  اهسوه و  زا  يوریپ  اب  زین  ار  شیوخ 

هتـساوخ یم  هک  ییایند  نامه  هب  ار  نانآ  هویـش  نیا  هتـشاد و  تحـص  نانآ  دزن  هدعاق  نیا  هک  يور  نآ  زا  رگم  هتفریذپن  تروص  زین 
هچنآ ای  شیوخ ، يویند  ياهراک  یشخب  ناماس  ینعی  هدناسر ؛ یم  دنا 

.دنهن یم  نآ  رب  ار  یندم  تسایس  مان 

دـنک و یم  ییوـسمه  نآ  تحـص  رب  لـقن  لـقع و  هک  تسا  يزیچ  تسا  دـسافم  حـلاصم و  عباـت  نیناوـق  ماـکحا و  هک  تقیقح  نیا 
يارب ینید  ماکحا  تعیرـش و  نداهن  داینب  مییوگ : یم  هک  تسا  يور  نیمه  زا  .دوش  هدروآ  لـیلد  شیارب  هک  تسا  نآ  زا  رتراکـشآ 

ود رد  ناگدنب  حلاصم  ندروآ  رب 

یناسفن ياه  هتساوخ  هک  هنوگ  نآ  هن  تسا ،] هتشاد  ررقم  و   ] دناد یم  دنوادخ  هک  تسا  نکمم  هویـش  نامه  هب  هنوگ و  نامه  يارس 
(4) .دبلط یم  رذگدوز  ياهسوه  و 
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.دش یم  هابت  تساهنآ  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  درک  یم  يوریپ  نانآ  ياهسوه  زا  قح  رگا   : 71 نون�وم / - 1
.دناشک ههاریب  هب  ادخ  هار  زا  ار  وت  هک  ورم  سوه  یپ  رد  : 26 ص / - 2

؟ تفر دوخ  سوه  یپ  رد  دنوادخ  بناج  زا  یتیاده  چیه  یب  هک  تسا  نآ  زا  رتهارمگ  یسک  هچ   : 50 صصق / - 3
تالقتـسم ریغ  ای  تالقتـسم  لقع و  ثحب  نینچمه  تاراما و  رابتعا  عطق و  ثحاـبم  رد  نادـهتجم  مـالک  يواـطم  زا  هک  ناـنوچ  - 4

تسین و یفالتخا  نییلوصا  نایم  هتکن  نیا  رد  .دنتـسه  دـسافم  حـلاصم و  عبات  ماـکحا  هعیـش  نییلوصا  هاگدـید  زا  دـیآ ، یم  رب  هیلقع 
رد هچنآ  .دنشاب  هتفریذپ  تسه  یتحلـصم  یعرـش  ماکحا  رد  هک  ار  تیلک  نیا  لمع  رد  یظفل  راکنا  همه  مغر  هب  مه  نییرابخا  دیاش 

نیا تیجح  ای  رابتعا  اه و  هدـسفم  اهتحلـصم و  اهکالم و  نیا  فشک  رد  لقع  ییاناوت  دریگ  یم  رارق  فالتخا  عازن و  لحم  نایم  نیا 
راکنا هب  نییلوصا  زا  یخرب  زین  نییرابخا و  هک  نیا  نایب  زا  سپ  ینیئاـن  .تسا  عرـش  لـقع و  ناـیم  همزـالم  توبث  هب  مکح  اـی  فشک 

زا ماکحا  تیعبت  هب  فارتعا  زا  سپ  : » دیوگ یم  دزیخ و  یم  رب  لقع  مکح  عرش و  مکح  نایم  همزالم  زا  عافد  هب  دنا  هتخادرپ  همزالم 
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دئاوـف دـنام » یمن  همزـالم  عـنم  يارب  یهار  لـقع  هلیـسو  هب  دـسافم  حـلاصم و  نیا  كاردا  هـب  فارتـعا  زا  سپ  دـسافم و  حـلاصم و 
حلاصم و زا  ماکحا  هک  درادـن  دوجو  تقیقح  نیا  راکنا  يارب  یهار  چـیه  : » دـیوگ یم  رگید  ییاجرد  ومه  ص 62 . ج3 ، لوصالا ،

يدسافم حـلاصم و  عراش  یهن  رما و  زا  رظن  فرـص  ناسنا  لاعفا  رد  دـننک و  یم  تیعبت  دراد  دوجو  اهنآ  تاقلعتم  رد  هک  يدـسافم 
هک تسا  رواب  نیا  رب  مجرتم  ص 59 .) ج3 ، لوصالا ، دئاوف  « ) دنتـسه ماکحا  ياهکالم  للع و  دسافم  حلاصم و  نیمه  تسا و  هتفهن 
رد هژیوب  هقف -  لوصا و  هزوح  ود  رد  هعیـش  ًالمع  دوش  یم  هدـید  لوصا  اـی  هقف  رد  لـقع  یفن  رد  هک  یلاـجنج  راـج و  همه  مغر  هب 

یظفل و یعازن  دـشاب  یعقاو  یعازن  هک  نآ  زا  شیب  دوجوم  عازن  تسا و  هدروآ  يور  یلقع  ياـهطانم  اـهکالم و  هب  لوـصا -  هزوـح 
یلیخ ار  ثحب  تیهام  هک  تسین  يزیچ  عازن  نیا  هتبلا  و  تسیچ ، هلدا  رگید  ربارب  رد  لقع  لیلد  هاگیاج  ایآ  هک  تسا  نیا  رس  رب  الثم 

تحلصم زا  لقع  كرد  تیجح  ناسحتسا و  هراب  رد  یفوتـسم  یثحب  نایب  زا  سپ  میکح  یقت  دمحم  رـصاعم  ققحم  .دنک  نوگرگید 
تجح دشاب  لماک  كاردا  نآ  رگا  .دبای  یم  توافت  نآ  زا  لقع  كاردا  توافت  هب  هتـسب  تحلـصم  تیجح  : » دـیوگ یم  هدـسفم  ای 

هتفگ هک  دنک  یم  لقن  ص 92  نیناوق ج2 ، رد  یمق  ققحم  زا  سپس  يو  تسین .» شسرپ  يارب  یلاجم  چیه  عطق  يارو  رد  هچ  تسا ؛
رد ار  هدسفم  زا  یلاخ  یتحلصم  لقع  هک  تهج  نیا  زا  تسا ، هدش  هدرمش  ربتعم  یعطق  مکح  هب  عرش و  رد  حلاصم  زا  یعون  : » تسا
هب هچنآ  كرت  هب  هدرک و  رابتعا  ار  اهنآ  زا  تظافح  عراـش  .لـسن  لـقع و  لاـم ، ، ناـج نید ، ظـفح  دـننامه  تسا ، هدرک  كرد  اـهنآ 

لقتـسم یلیلد  ار  نآ  حلاصم ، هنوگ  نیا  تیجح  هب  هدیقع  هتبلا  : » دیازفا یم  سپـس  میکح  تسا .» هداد  نامرف  دماجنا  یم  اهنآ  یهابت 
نتخادرپ زا  شیپ  میکح  ص 403 .) نراقملا ، هقفلل  هماعلا  لوصالا  « ) تسا لقع  لیلد  نامه  نیا  هکلب  .دـهد  یمن  رارق  لقع  ربارب  رد 

ياج دیآ  یم  لیان  اهنآ  كرد  هب  ًالقتسم  لقع  هک  ییاهزیچ  نآ  تیجح  رد  مالسا  ناملاع  دزن  : » دروآ یم  نینچ  لقع  لیلد  ثحب  هب 
.م ص 281 - .) هماعلا ، لوصالا  « ) لقع تاکردم  تیجح  رد  هن  كاردا و  هب  تبسن  لقع  ییاناوت  رد  هن  تسین ، یفالتخا  چیه 
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هلیح تمرح  رب  هدعاق  نیا  تلالد 

یم رابتعا  حلاصم  نیمه  هب  اهراک  همه  میبای  یم  رد  هدش ، عیرـشت  ناگدنب  حلاصم  يارب  ماکحا  دـش  تباث  هدـعاق  نیا  اب  هک  اجنآ  زا 
رد یلاکـشا  دشاب  تیعورـشم  لصا  رب  دوخ  نطاب  رد  مه  رهاظ و  رد  مه  يراک  رگا  نیا ، ربانب  .تسا  نیمه  عراش  دوصقم  اریز  دبای ؛

دهاوخ عورـشمان  تسردان و  تهج  دـنچ  زا  دـشاب ، عرـش  فلاخم  شتقیقح  نطاب و  عرـش و  قفاوم  راک  رهاظ  رگا  یلو  تسین ، نایم 
: دوب

ص:302
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نآ يارب  دـنک ] یم  هدافتـسا  نآ  زا  رگید  یفدـه  هب  ندیـسر  يارب  صخـش  هک   ] ار صخـشم  ببـس  نیا  عراـش  نوچ  هک  نآ  تسخن 
هتساوخ و صخش  هک  تیببس  نیا  هک  نآ  زا  دنک  یم  تیاکح  دوخ  نیا  هدرکن ، عیرـشت  تسا  نآ  یپ  رد  صخـش  هک  صاخ  ّببـسم 

هجیتن رد  تسا و  یفتنم  ببست  نیا  اب  تسا ، هدش  عیرـشت  نآ  يارب  ّببـسم  هک  یتحلـصم  و  تحلـصم ، هن  تسا ، هدسفم  هدروآ  شیپ 
.لطاب دراد  تفلاخم  شعیرشت  رد  عراش  دصق  اب  هک  اجنآ  زا  زین ، لمع  تسا و  هدوهیب  هناگیب و  یببسم  نینچ  هب  تبسن  ببس 

هک تسا  یببس  ناس  هب  عورـشم و  ریغ  تسا  عرـش  دوصقم  هک  یببـس  نآ  هب  تبـسن  دهاوخ ، یم  صخـش  هک  ببـس  نیا  هک  نآ  مود 
هدش عیرشت  هک  مه  یببس  دوشن ، راب  نآ  رب  عورشم  يرثا  دشابن و  حیحص  هدشن  عیرشت  ًالصا  هک  یببس  رگا  .تسا  هدشن  عیرشت  ًالصا 

.دوب دهاوخن  حیحص  تسا  هدش  هتفرگ  راک  هب  هدوب  شعیرشت  فده  هچنآ  زج  يزیچ  يارب  اما 

لیکـشت ار  اهنآ  تقیقح  هک  تسا  رگید  ییاـهزیچ  اـهنآ  زا  دوصقم  هکلب  دنتـسین ، دوصقم  دوخ  يدوخ  هب  ینید  لاـمعا  هک  نآ  موس 
ماجنا نیا  زج  ییانبم  رب  يراک  هک  یـسک  نیا  ربانب  .دنا  هدش  عیرـشت  اهنآ  ندروآ  رب  يارب  لامعا  هک  یحلاصم  نامه  ینعی  دهد ، یم 

عورشم ییانبم  شراک  دهد  یم 

.تسین ینید  لعف  کی  درادن و 

: مییوگ یم  دش  نشور  هتکن  نیا  هک  نونکا 

عیرشت نآ  يارب  اهتدابع  رگید  ندروآ  ياج  هب  ندرازگ و  زامن  نیتداهش و  ندروآ  نابز  رب   - 1

رد ار  لد  تسد و  درادـب و  گرزب  ار  وا  اهنت  ددرگزاب ، وا  هاگرد  هب  دـیوج ، برقت  دـنوادخ  هب  اهنآ  هلیـسو  هب  ناـسنا  هک  دـنا  هدـش 
لسوت هلیح  هب  هک  یسک  اما  .دنک  هارمه  وا  زا  تعاطا  يربنامرف و 

دننامه دبای ، تسد  يویند  يا  هرهب  هب  نآ  هلیسو  هب  ات  دروآ  ياج  هب  عون  نیا  زا  یتدابع  دیوج  یم 

 - دنک ظفح  هلیسو  نیدب  ار  دوخ  لام  ناج و  هک  فده  نادب  اهنت  دروآ  نابز  رب  نیتداهش  هک  نآ 

یتلزنم ماقم و  ایند  نیا  رد  ای  دنیاتسب و  ار  وا  مدرم  ات  درازگب  زامن  ناراکایر  نوچ  هک  نآ  ای  تسهو -  هدوب  ناقفانم  هویش  هک  نانوچ 
عراش هک  یتلحصم  اریز  تسین ؛ عورشم  زگره  یلعف  نینچ  دبای ،

.تسا تحلصم  نآ  دض  تسرد  هدمآ  لصاح  هچنآ  هکلب  هدماین ، لصاح  هدرک  عیرشت  ار  تدابع  نیا  نآ  هب  ندیسر  يارب 

یگدـنز هب  نارادان ، ناتـسدیهت و  هب  ییوکین  لخب ، يدـنمزآ و  زا  لد  يزاـسکاپ  تسا  نآ  عیرـشت  زا  دوصقم  هچنآ  تاـکز  رد   - 2
ماجنارس دنا و  يدوبان  گرم و  هناتسآ  رد  هک  نانآ  ندنادرگزاب 

نداد تاکز  زا  يا  هلیح  هلیـسو  هب  یـسک  دـشاب  زیاج  رگا  نیا ، رباـنب  .تسا  ناراداـن  ناـیاراد و  ناـیم  دـنویپ  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا 
، هدشن هدروآ  رب  نوناق  نیا  عیرشت  زا  عرش  دصاقم  طقف  هن  دزیرگب ،
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هب تاکز  ندش  بجاو  میب  زا  ار  دوخ  ییاراد  لاس ، ندیسر  ارف  زا  شیپ  یـسک  رگا  هنومن  يارب  هچ ، تسا ؛ هتفای  ققحت  نآ  دض  هکلب 
ياهلاس موس و  لاس  مود و  لاس  رد  دناتس و  زاب  وا  زا  ار  نآ  بوجو ] ماگنه  ینعی   ] لاس رس  زا  نتشذگ  اب  سپـس  دنک و  هبه  يرگید 

ناتـسدیهت و هب  ندـناسر  ررـض  و  لخب ، يدـنمزآ و  هیحور  ناـمه  تیوقت  اـهنت  وا  راـک  دـنک ، رارکت  ار  يروص  هبه  نیمه  زین  رگید 
تسین يا  هبه  نآ  يا  هبه  نینچ  تسا  نشور  .تسا  نایاراد  هب  تبسن  ماقتنا  سح  يرادیب  هنیک و  هب  نانآ  نتشاداو  ببـس  و  نارادان ،

تشذگ و یعون  هبه  هک  ارچ  هدناوخ ؛ نادب  ار  نامدرم  عراش  هک 

یتسود و ندروآ  تسد  هب  ببـس  دـنمتورث -  هاوخ  دـشاب و  ریقف  هاوخ  وا -  رب  یگدـنز  شیاشگ  هیام  تسا ، نآ  هدـنریگ  هب  ناـسحا 
یعقاو کیلمت  دصق  هب  عورشم و  تروص  هب  ًاعقاو  هبه  رگا  هتبلا  .نآ  فالخ  رب  تسرد  يروص  هبه  نیا  اما  تسوا ، اب  رتشیب  ییانـشآ 

اب دریذپ  تروص  نآ  هدنریگ  هب 

رتشیب ییانـشآ  یتسود و  ندروآ  تسد  هب  زین  یگدـنز و  رد  شیاشگ  داجیا  ساسحا و  تشذـگ و  ینعی  مکح  نیا  لـعج  تحلـصم 
تاکز نتخادرپ  زا  زیرگ  دنک و  یم  رود  ناسنا  زا  ار  يدنمزآ  هدوتـسان  يوخ  تسا و  راگزاس  دراد  یم  تفایرد  ار  هیده  هک  یـسک 

تساج نیمه  زا  .تسین  مه 

 - عورشم ریغ  هبه  يوس  نآ  زا  تسین و  راگزاسان  تاکز  عیرشت  رد  عراش  دصق  اب  یعقاو  عورـشم و  هبه  هنوگچ  دوش  یم  نشور  هک 
تاکز یقیقح  هفسلف  اب  دوش -  هدناتس  زاب  وا  زا  لاس  رس  زا  نتشذگ  زا  سپ  ات  دوش  یم  هداد  صخـش  هب  هک  يروص  هبه  نامه  ینعی 

.دراد يراگزاسان  نآ  عیرشت  زا  فده  و 

نآ رد  نانآ  تداعس  نامدرم و  یگدنز  ییاپرب  هیام  هک  هدش  عیرشت  نآ  يارب  ادخ  هناخ  جح   - 3

دیدهت ندرم  ناملسم  ان  هب  دنرازگن  جح  هک  ار  هشوت  داز و  ناگدنراد  دنوادخ  دشاب و  رگید  يارس 

نداد هقدص  ای  دوخ و  لام  يروص  ندرک  هبه  لیبق  زا  يا  هلیح  کمک  هب  یسک  رگا  لاح  تسا  هدرک 

تسا و ياج  رب  زین  اج  نیا  رد  دراد  دوجو  جـح  كرت  رد  هک  يا  هدـسفم  نامه  دزیرگب  جـح  بوجو  زا  نتفرگ ، سپزاب  تین  هب  نآ 
نیا ربانب  .تسا  هدشن  هدروآ  رب  جح  عیرشت  زا  زین  عراش  دوصقم 

راب هب  يا  هجیتن  هچ  دنتـسب  یم  راک  هب  ییاه  هلیح  نینچ  نافلکم  همه  دوب و  زیاج  هلیح  رگا  هک  دنـشیدنیب  درخ  نابحاص  هک  دراد  اج 
.دمآ یم 

هتـشاد ررقم  نامرجم  هدننک  كاپ  رفیک و  نینچمه  هدنرادزاب و  یلماع  ناونع  هب  ار  نآ  دنوادخ  دراد و  یعـضو  نینچ  زین  دودح   - 4
هرادا دربشیپ  تسایـس و  هکلب  تسا و  ناگدنب  يورخا  يویند و  حـلاصم  نیرتشیب  هدـنرادربرد  دودـح  عیرـشت  تفگ  ناوت  یم  .تسا 

ناکما ناراکتیانج  ناراکهانگ و  يارب  ررقم  ياهرفیک  هدنراد و  زاب  لماوع  هنوگ  نیا  نودب  یمکاح  چیه  يارب  يروشک  چیه 

نآ لعج  هفسلف  اب  دودح  زا  يّدح  ندرک  طقاس  يارب  هلیح  زا  نتسج  هرهب  نیا  ربانب  .تسین  ریذپ 
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رد هک  ارچ  دراد ؛ یم  او  تیانج  مرج و  باکترا  هب  ار  داهن  دـب  ياـهناسنا  نیا  رب  نوزفا  دـنک و  یم  ضقن  ار  نآ  دراد و  يراـگزاسان 
ناسآ و رایـسب  ییاه  هلیح  اب  هدـش  ررقم  هک  ییاهرفیک  دراد و  دوجو  رفیک  زا  ییاهر  يارب  یهار  دـنناد  یم  نانآ  هلیح ، زاوج  ضرف 

رگید هب  .دنوش  یم  طقاس  سرتسدرد 

تسا و هدشن  عضو  يرفیک  ناشمرج  يارب  دننادب  نامرجم  هک  تسین  نآ  نایم  یقرف  چـیه  دـشاب  زیاج  هلیح  هک  ضرف  نیا  رد  نخس ،
.تسا نتشادرب  لباق  هلیح  نیرت  هداس  کمک  هب  یلو  هدش  عضو  يرفیک  دننادب  ای 

هدـش تنعل  دراد ، یپ  رد  راک  نیا  هک  یناهنپ  ادـیپ و  دـسافم  هطـساو  هب  نآ ، هدـننک  هدـش و  شهوکن  تعیرـش  رد  لیلحت  حاکن   - 5
طرش رکذ  لیبق  زا  ییاه  هلیح  ندروآ  نایم  هب  نیا  ربانب  .تسا 

ار لیلحت  حاکن  هدسفم  رگا  دقع ، نتم  رد  طرش  نیا  ندروآ  زا  يراددوخ  دقع و  رب  مدقم  قالط ،

يدـبعت ًافرـص  هلأسم  کی  لیلحت  حاکن  تمرح  .درب  یمن  نایم  زا  ار  نآ  دـهاک و  یمن  نآ  زا  تفگ  ناوت  یم  مک  تسد  دـنکن  رتشیب 
زا .تسا  تعیرـش  ياهیبوخ  زا  دوخ  نیا  كرد و  لباق  لـقع  يارب  نآ  تلع  هکلب  درک ، كرد  ناوتن  ار  نآ  ضرغ  تلع و  هک  تسین 
هک تسا  یفده  ندروآرب  عراش و  ضرغ  ضقن  نآ  هب  ندیـشخب  یتسرد  لیلحت و  حاکن  نتخاس  عقاو  يارب  ندیزرو  هلیح  يور ، نیا 

.تسا هتساوخ  نآ  زا  هلیح  هدنریگ  راک  هب 

اب بسن و  یهابت  لـسن و  طـالتخا  هدـسفم  ندرب  ناـیم  زا  فدـه  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  عرـش  ماـکحا  زا  یکی  زین  ءاربتـسا   - 6
بترتم نآ  ندوبن  رب  هک  يدـسافم  تسا و  هدرک  عیرـشت  دـنک  يرایبآ  ار  يرگید  هعرزم  یـسک  هک  نآ  یتسردان  یتشز و  هب  تیانع 

لقع يارب  هزادنا  نآ  دوش  یم 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  .درک  یم  مکح  نآ  ندوب  اوران  هب  دوخ  لـقع  دوب ، هدرکن  مارح  ار  نآ  عرـش  رگا  یتح  هک  تسا  كرد  لـباق 
زا هن  دوش و  یم  هتـساک  هن  دریذپ  یم  ماجنا  ءاربتـسا  زا  زیرگ  يارب  هک  ییاه  هلیح  اب  نیقیب ، اه ، هدـسفم  نیا  میناد  یم  يوس  رگید  زا 

.دور یم  نایم 

ياپ رب  ار  یهلا  دودح  دنناوتن  هک  نیا  زا  رهوش  نز و  نتـشاد  میب  ضرف  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  زین  علخ  قالط  هیدـف   - 7
تروص رد  هک  هتسناد  حابم  نز  يارب  هدرک و  عیرشت  دنراد 

نینچ رد  نز  رگا  .دور  نوریب  شحاکن  زا  وا  دـهد و  هیدـف  شیوخ  رهوش  هب  یبلق  تیاضر  اب  عونمم ، يراک  هب  ندـمآ  راتفرگ  زا  میب 
تسا یکین  هب  ندرک  اهر  نامه  نیا  هداد و  شرسمه  اب  دوخ  لکـشم  لح  فده  هبار  شیوخ  لام  دنک  هیدف  نداد  هب  مادقا  یتروص 

رگا اما  .دروآ  یمن  یپ  رد  هدنیآ  لاح و  رد  ار  يداسف  چیه  و  تسا ، تحلصم  اب  قباطم  یعرش و  دوصقم  کی  نیا  ناسحاب » حیرست  »
ییاهر يارب  هک  دزاس  راچان  ار  وا  دهد و  رارق  راشف  رد  ار  دوخ  رسمه  درم 

هب ندناسر ، نایز  نودب  هتسناوت  یم  يو  اریز  تسا ؛ هداد  ماجنا  عورشمان  يراک  دهد  هیدف  شیوخ 
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ییاپرب یناوتان  میب  زا  ای  و  ناسحاب » حیرـست   » یکین هب  ندرک  اـهر  نز ، ندرک  اـهر  يدروم  نینچ  رد  نیا  رباـنب  .دـبای  تسد  ییادـج 
راک نیا  .دنز  یم  يراک  نینچ  هب  تسد  يراچان  رس  زا  هک  تسا  یسک  هیدف  هداد  هیدف  ناونع  هب  نز  هچنآ  هکلب  تسین ، یهلا  دودح 

زیاج نز  زا  يا  هیدف  نینچ  ندناتس  درم  يارب  اما  تسا ، زیاج  انگنت  زا  نتفر  نوریب  رارطضا و  لیلد  هب  نز  يارب  دنچ  ره 

.تسا هدیسر  وا  تسد  هب  عورشمان  قیرط  زا  هک  تسا  یلام  نیا  اریز  تسین ؛

هب نیا  هدرک و  بجاو  هراـفک  دـنک  یکیدزن  دوـخ  نز  اـب  دراد  هزور  هک  یلاـح  رد  ناـضمر و  هاـم  زور  رد  هک  یـسک  رب  عراـش   - 8
زا ار  درف  دنک ، یم  ناربج  تسا  هدش  هزور  قح  رد  هک  ار  یتناها  یتسـس و  ینعی  دراد ؛ دوجو  هرافک  رد  هک  تسا  یتحلـصم  هطـساو 

زاب يراک  نینچ  هرابود  ماجنا 

هک دروآ  یم  یپ  رد  تسد  نیا  زا  رگید  یحلاـصم  دـنک و  یم  كرادـت  هدـیزرو  یهاـتوک  ار  هـچنآ  و  كاـپ ، ار  وا  هاـنگ  دراد ، یم 
نتسناد حابم  نیا  ربانب  .تسا  هدرک  ظاحل  هرافک  عیرشت  رد  ار  اهنآ  عراش 

ار دوخ  هزور  يزیچ  ندروخ  اب  رـسمه ، اب  یکیدزن  زا  شیپ  هک  نآ  دـننامه  دوش ، ماجنا  هرافک  ندرک  طـقاس  فدـه  هب  هک  يا  هلیح 
زین حیحـص  ار  نآ  هدروآ و  رب  ار  شیوخ  فدـه  هدرک و  لطاب  ضقن و  ار  عراش  مکح  دـهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  سپـس  دـنک و  لطاب 

.تسا هدنایامن 

عازن و يریگرد و  نوچ  ییاه  هدسفم  هک  هطـساو  نادب  تسا ، هدرک  مارح  حالـص » ودب   » زا شیپ  ار  هویم  شورف  نینچمه  عراش   - 9
رگا نیا ، ربانب  .دماجنا  یم  لطاب  هب  لام  ندروخ  هب  دـیاین  تسد  هب  لوصحم  دورب و  نیب  زا  هویم  هچنانچ  دروآ و  یم  یپ  رد  فالتخا 

هدیچ هلماعم  نامز  نامه  رد  هویم  دننک  طرش  هک  نآ  دننامه  دنروآ ، نایم  هب  يا  هلیح  يا  هلماعم  نینچ  ندرک  زیاج  يارب 

يور نیمه  زا  درادن و  یتقیقح  تسا و  يروص  طرش  کی  اهنت  نیا  دنناد  یم  دوخ  هک  نآ  اب  دوش - 

زا عراش  هک  تسا  يا  هدسفم  هدـنرب  نایم  زا  هن  طرـش  نیا  دـننک -  ارجا  ار  نآ  هلماعم  نامز  نامه  رد  دـهد  یمن  هزاجا  مه  رادـیرخ 
يدوخ هب  يدقع  نینچ  هدسفم  يور  نیا  زا  .دهاک  یم  نآ  زا  یتح  هن  هتشاد و  ار  شنتشادرب  نایم  زا  دصق  دوخ  مکح  عیرـشت  قیرط 

.تسا مکح  عیرشت  زا  عراش  فده  ضقن  نآ  زاوج  هب  مکح  تباث و  دوخ 

رب فده  هب  نیا  هدرک و  بجاو  ناشناسک  رب  دـنرادن  يدـمآ  رد  هار  چـیه  هک  ار  دـنمزاین  ناکیدزن  جرخ  نیمأت  عراش  نینچمه   - 10
زا نانآ  نتـشاذگاو  تروص  رد  نادنمزاین  ندش  راوخ  ندش و  هابت  هدـسفم  زا  يریگولج  زین  هورگ و  ود  ره  تحلـصم  ندـش  هدروآ 

زا .تسا  ناشناسک  يوس 

مکح هفـسلف  ندرب  نایم  زا  يانعم  هب  نارگید  هب  دوخ  ییاراد  يروص  کیلمت  اـب  بجاو ، نیا  طاقـسا  يارب  ندـیزرو  هلیح  يور  نیا 
.تسا هتساوخ  هلیح  زا  هدننک  هدافتسا  صخش  هک  تسا  یفده  نامه  ندروآ  رب  عراش و 
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هدنرادرب رد  زین  هلأسم  ره  رد  و  یلک ، تحلصم  کی  هدنرادربرد  همه  اهنآ  مییوگ  یم  بیترت  نیمه  هب  زین  عرش  ماکحا  رگید  هرابرد 
همه رد  دوجوم  یلک  تحلـصم  اـما  درک ؛ تشادرب  نآ  لـیلد  زا  ناوـت  یم  ار  هلأـسم  ره  یئزج  تحلـصم  دنتـسه ؛ صاـخ  یتحلـصم 

دننامه هن  و  دشاب ، نیعم  ینوناق  وریپ  دوخ  ياهرادرک  اهراتفگ و  اهرادنپ ، همه  رد  دیاب  یفلکم  ره  هک  تسا  نآ  ماکحا 

.دنک شالت  شندروآ  رب  يارب  دشاب -  هک  هچ  ره  دهاوخ -  هچ  ره  دور و  دوخ  ياهتوهش  یپ  رد  اهر  یناویح 

راگزاس وا  ياهـسوه  اب  هک  عرـش  ماکحا  زا  یمکح  رد  یـسک  رگا  مییوگ : یم  هک  تسا  يدروم  یلک و  تحلـصم  ود  نیا  هب  رظن  اب 
هک ار  يزیچ  رگا  و  دنک ، یلاخ  هناش  نآ  زا  هلیح  کمک  هب  تسین 

کمکاب هدش  ررقم  وا  رب  هک  یبجاو  رگا  و  دنک ، شلالح  هلیح  کمک  هب  درک ، مارح  وا  رب  دنوادخ 

یناسفن ياه  هتساوخ  دنک ، لیطعت  هدرک  عیرشت  دنوادخ  ار  هچنآ  و  درادرب ، شیوخ  زا  ار  نآ  هلیح 

هتخاس راوتـسا  ار  اهنآ  عراش  هک  ییاهتمکح  ماکحا و  نتـسکش  مه  رد  یهلا و  نید  ندرک  هاـبت  رد  هتفرگ و  دوخ  يادـخ  ار  شیوخ 
.تسا هدیشوک 

داسف عیارذ  دس   : 2

زا نتـسج  هرهب  زا  ار  لام  بحاص  هک  بصغ  دننامه  دنـشاب ، یم  يا  هدسفم  هدنرادربرد  دوخ  يدوخ  هب  هک  دنتـسه  اهراک  زا  یخرب 
ار هانگیب  ناسنا  يوربآ  هک  فذق  دزاس و  یم  مورحم  شیوخ  لام 

.دهاک یم  نارگید  ياهلد  رد  وا  هاگیاج  زا  دنک و  یم  راد  هکل 

نآ رد  هک  دنوش  یم  يرادرک  ای  راتفگ  هلیسو  دوخ  هکلب  دزیخ ، یمن  رب  اهنآ  زا  يا  هدسفم  میقتسم  هک  دنتسه  اهراک  زا  رگید  یخرب 
نآ اب  هک  یسک  تسد  هب  وقاچ  نداد  دننامه  تسا ، هدسفم 

، تسوا هب  ندـناسر  رازآ  یپ  رد  يو  هک  هانگیب  یناسنا  هاگیفخم  هب  رگمتـس  ندرک  ییامنهار  ای  و  دزیر ، یم  ار  یهانگیب  ناسنا  نوخ 
دناوت یم  هاگ  هک  ارچ  درادـنرب ، رد  يا  هدـسفم  دوخ  يدوخ  هب  ییاـج  هب  یـسک  ندرک  ییاـمنهار  اـی  وقاـچ  نداد  هنومن ، ود  نیا  رد 

يا هدسفم  نآ  زا  ًالمع  دریذپب و  تروص 

عنام ای  هانگیب  نوخ  نتخیر  يارب  وقاچ  زا  هدافتسا  عنام  رگید  يزیچ  هک  نآ  دننامه  دوشن ، یشان 

(1) .دوش هانگیب  هاگیفخم  هب  رگمتس  ندیسر 
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هک ییاهزیچ   » هب دنتـسه » مارح  نآ  ِدوصقم  تمرح  هطـساو  هب  هک  ییاهزیچ   » زا مود  مسق  رد  دوخ  بساکم  رد  يراصنا  خیـش  هنومن 
هلدا کـی  ره  رد  دـسر و  یم  رب  ار  ناونع  نیا  عورف  هلأـسم  هس  رد  دزادرپ و  یم  تسا » مارح  تعفنم  نآ  زا  هلماـعم  ياـهفرط  فدـه 

نینچمه ندوب و  لطاب  هب  لکا  ندوب ، هانگ  رب  تناعا  دـنک  یم  هراشا  اهنادـب  يو  هک  يا  هلدا  هلمج  زا  .دروآ  یم  ار  تمرح  هب  نالئاق 
یلا بلاـطلا  لاـصیا  دـمحم ، دیـس  يزاریـش ، .ك.ر : .تسا  هدیـسر  دروـم  ره  رد  هک  تسا  یـصاخ  هلدا  سپـس  رکنم و  زا  یهن  هلدا 

یلیبدرا ققحم  نخس  نیا  هقف  ناگرزب  زا  ییارآ  فیدر  رد  ثحب و  نیا  نمـض  رد  يراصنا  خیـش  . 314 ص 255 -  ج1 ، بساکملا ،
يا هنوگ  هب  ای  دشاب  هارمه  هانگ ]  رب  تنواعم  رب  ینبم   ] نتشاد دصق  اب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هانگرب  تناعا  زا  دوصقم   » هک دروآ  یم  ار 
ملق نآ  وا  دهاوخب و  ملق  صخـش  زا  تسا  متـس  هک  یتباتک  يارب  يرگمتـس  هک  نآ  دننامه  .دنک  قدص  نآ  رب  تناعا  ًافرع  هک  دشاب 

هرابرد هدرتسگ  یلـصف  همرحملا  بساکملا  باتک  رد  زین  هر ) ) ینیمخ ماما  ص 283 . ج1 ، بلاطلا ، لاصیا  .دراذـگ » شرایتخا  رد  ار 
ای هانگ  رب  تناعا  تمرح  نوچ  يا  هلدا  زا  ندروآ  نایم  هب  نخس  زا  سپ  هدوشگ ، دوش » فرـصم  مارح  رد  هک  ماگنه  نآ  عیبم  مکح  »

نادـب نیا  .تسا  جراخ  رد  هانگ  ققحت  لوصح و  رب  فقوتم  هانگ  رب  تناعا  قدـص  هک  دزادرپ  یم  هلأـسم  نیا  هب  رکنم ، زا  یهن  موزل 
موزل طرش  زا  هاگنآ  هر )  ) ماما .درمش  یم  ثحب  زا  زاین  یب  ار  نارگید  يارب  هلیـسو  داجیا  نیا  تناعا و  نیا  تمرح  ماما  هک  تسانعم 

، تسا هانگ  همدقم  ندرک  داجیا  هانگ  رب  تناعا  یفرع  موهفم  تفگ : ناوت  یم  هکلب  : » دـیوگ یم  ددرگ و  یم  رب  هانگ  یجراخ  ققحت 
نآ زا  يدزد  يارب  يو  هک  فدـه  نیا  هب  تسا  هداد  نابدرن  يدزد  هب  هک  یـسک  هنومن  يارب  .دریذـپن  ققحت  هاـنگ  نآ  دوخ  دـنچ  ره 
زاب دوشن  يدزد  هب  قفوم  وا  هجیتن  رد  دنوش و  دزد  يدزد  عنام  رگا  هیاپ  نیا  رب  تسا و  هداد  يرای  هانگ  داجیا  رب  ار  وا  دنک ، هدافتـسا 

يدزد هب  قفوم  لمع  رد  قراس  دـنچ  ره  هداد ، يرای  تقرـس  داجیا  رب  ار  قراس  نابدرن  هدـنراذگ  رایتخا  رد  نآ  هک  تسا  قداص  مه 
.م ص 141 - .) ج1 ، ق ، 1381 ه .- اج ، یب  همرحملا ، بساکملا  هللا ، حور  ینیمخ ، ماما  « ) تسا هدشن 
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تسا هدسفم  هدنرادرب  رد  هطساو  نودب  دوخ و  يدوخ  هب  هچنآ  میرحت  هب  هک  تسا  ماکحا  عیرشت  هفـسلف  تعیرـش و  تمکح  زا  نیا 
يدوخ هب  لیاسو  نآ  دـنچ  ره  دـهد ، میمعت  زین  دوش  یم  بترتم  اهنآ  رب  يا  هدـسفم  ًابلاغ  هک  یلیاـسو  هب  ار  نآ  هکلب  دـنکن ، هدنـسب 

هک نیا  زا  رظن  فرص  دوخ و 

يزیچ دنوادخ  رگا  مییوگ : یم  يور  نیا  زا  .دنشاب  لالح  دنوش  یم  هتفرگ  راک  هب  یفده  هچ  يارب 

نیا زا  ات  دـنک ، یم  مارح  مه  ار  لیاسو  اههار و  نآ  دـماجنیب  مارح  نادـب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یلیاـسو  اـههار و  دـنک و  مارح  ار 
رگا .دنـشاب  هدـش  هتـشاد  زاـب  دـنوش  کـیدزن  نآ  هزوح  هب  هک  نیا  زا  اـهناسنا  دوش و  تیبثت  دـبای و  ققحت  زیچ  نآ  تمرح  رذـگهر 

مارح هب  هک  ار  یعیارذ  لیاسو و  دنوادخ 

هک یلاح  رد  دوب ، نآ  ماجنا  هب  اهناسنا  هدنراد  او  نیتسخن و  مارح  نآ  میرحت  ضقن  دوخ  نیا  داد  یم  رارق  حابم  لالح و  دـماجنا  یم 
یتح هکلب  دریذپ ، یمن  زگره  ار  يزیچ  نینچ  یهلا  تمکح 

ینارمکح رگا  هنومن  يارب  دنک ؛ یم  در  ار  يزیچ  نینچ  زین  نانارمکح  يرادروشک  تسایس و 
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زاجم ناشیارب  دسر  یم  راک  نادـب  هک  ار  ییاههار  لاح  نیعرد  اما  درادـب  زاب  يزیچ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  یتح  ای  تیعر و  ای  نایهاپس 
ار شیوخ  هتساوخ  هک  دنناد  یم  یناسک  رامش  رد  ار  وا  دنادب 

نینچمه تسوا  دوصقم  ضقان  هک  دنز  یم  رس  ییاهراک  زین  تیعر  نایهاپس و  زا  و  دننک ، یم  ضقن 

نآ هب  هدـنوش  یهتنم  هلیـسو  قیرط و  هچ  ره  زا  ار  يو  درادرب  نایم  زا  یـصخش  دوجو  رد  ار  يرامیب  کی  هشیر  دـهاوخب  یبیبط  رگا 
هک مالـسا  لماک  نییآ  هرابرد  کنیا  .دوش  یمن  هدروآ  رب  تسه  شندروآرب  یپ  رد  هچنآ  زگره  هنرگو  دراد ، یم  زاب  تسا  يراـمیب 

ياه هبترم  نیرتالاو  رد 

؟ تشاد اور  درب و  نامگ  ناوت  یم  هچ  تسا  لامک  تحلصم و  تمکح و 

رد نانآ  فالتخا  اهنت  دنرادن و  یفالتخا  تسا  تعیرش  لوصا  زا  عیارذدس ، هک  نیا  رد  ناملاع 

.دنروآ یم  يور  اهنآ  رد  يرگید  لصا  يارجا  هب  یهورگ  دننک و  یم  ارجا  اهنآ  رد  ار  عیارذ  دس  یهورگ  هک  تسا  عورف  يا  هراپ 

.ددرگ یم  رب  لصا  نیا  هب  يا  هنوگ  هب  هدمآ و  تنس  نآرق و  رد  هک  تسا  یماکحا  لصا  نیا  تابثا  رد  ناملاع  دنتسم 

تقیقح نیا  رب  دنناوتب  هک  دنا  هدیـسر  یناوارف  زا  هزادنا  نآ  هب  اما  دـنوش ، یم  طوبرم  هژیو  يدادـخر  هب  کی  ره  هچرگ  ماکحا ، نیا 
تسا و هدمآ  تنـس  نآرق و  رد  هک  دنوش  یقلت  یمومع  یلیلد  هلزنم  هب  دـننک و  تلالد  تسا  هدوب  داسف  عیارذدـس  عراش  فدـه  هک 

: دیوگ یم  تاقفاوملا  رد  یبطاش  ماما  هک  تسا  يور  نیمه  زا  .دیامن  تلالد  عیارذ  ّدسرب  ماکحا  ندوب  ینتبم  رب  تحارصب 

هدرک فالتخا  نآ  تایئزج  رد  یخرب  هچرگ  دراد ، دوجو  رظن  قاـفتا  نآ  تیلک  رد  هک  تسا  یعطق  یعرـش  لـصا  کـی  عیارذدـس  »
رب دوخ  هدـش ، رارکت  يددـعتم  ياهدادـخر  رد  هک  يونعم  رتاوت  نآ  هک  رابتعا  نیدـب  دـنا ، هدرک  لمع  لـصا  نیا  هب  زین  فلـس  .دـنا 

هچرگ دنا ، هدرک  تلالد  يونعم  یتامومع 

«. دنناوارف لاح  نیع  رد  اما  دنا ، هدوب  صاخ  يدادخر  مادک  ره  اهدادخر  نیا  هک 

نـشور میهد و  حرـش  تسا  هتـسیاش  هک  ناـنچ  میفاکـشب و  ار  عوضوم  تسرد  عیارذدـس ، يارب  ندروآ  لـیلد  زا  شیپ  تسا  هتـسیاب 
.میزاس

هنوگ هس  هب  انعم  نیا  اب  دوخ  هک  تسا ، زیچ  کی  هب  ندیـسر  هار  ای  هلیـسو و  ياـنعم  هب  تغل  رد  هعیرذ  و  هعیرذ »  » عمج عیارذ »  » هژاو
: دوش یم  میسقت 

اذغ رد  مس  نتخیر  دننامه  دماجنا ، یم  هدسفم  هب  نیقی  هب  کیدزن  نامگ  هب  ای  عطق  روط  هب  هک  يا  هلیسو  مالسلا  مهیلع  سخن  هنوگ 
نامدرم هاگرذگ  رد  هاچ  ندنک  دروآ ، یم  یپ  رد  ار  نآ  هدنروخ  گرم  هک 

داسف و لسن ، بسن و  ندش  نتخیمآ  رد  هک  انز  و  دماجنا ، یم  نآ  دننامه  یکیرات و  ای  تلفغ  هطساو  هب  نآ ، رد  نارباع  نداتفا  هب  هک 
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ار یناسنا  تمارک  تفارش و  نتفر  نایم  زا  و  نانز ، یتفع  یب 
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.دروآ یم  یپ  رد 

تحلـصم دماجنا  یم  زین  هدسفم  هب  تردنب  یهاگ  اما  تسا ، حابم  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ًاساسا  هچنآ  مالـسلا  مهیلع  مود  هنوگ 
ماگنه رد  نز  هب  ندرک  هاگن  دننامه  .تسا  رتشیب  شیلامتحا  هدسفم  زا  نآ 

نخـس نتفگ  وا ، ندـیرخ  دـصق  هب  تسا  شورف  ضرعم  رد  هک  يزینک  هب  ندرک  هاگن  وا ، دروم  رد  نداد  یهاوگ  اـی  يراگتـساوخ و 
هک تبابط  هشیپ  نتفرگ  شیپ  رد  و  دـماجنیب ، نآ  زا  نتخاس  بارـش  هب  تسا  نکمم  هک  روگنا  نتـشاک  رگمتـس ، مکاح  ربارب  رد  قح 

.دروآ یپ  رد  ار  نارامیب  زا  یخرب  گرم  دناوت  یم  هاگ 

هنوگ هب  دماجنا ، یم  هدسفم  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد  اما  تسا ، حابم  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  ًاساسا  هچنآ  مالسلا  مهیلع  موس  هنوگ 
، دنک یم  هبلغ  تسا  هلیسو  نیا  رد  هک  یتحلصم  رب  هدسفم  نآ  هک  يا 

ینادان لهج و  رس  زا  نانآ  ات  دوش  یم  يا  هلیسو  هک  ناکرشم  روضح  رد  ناتب  هب  نتفگ  ازسان  دننامه 

دوش یم  ماجنا  ادخ  يارب  هچرگ  هک  ربق  ربارب  رد  ندرازگ  زامن  دنیوگ ، ازسان  ار  دنوادخ  یشکرس  و 

ابر يارب  يا  هلیسو  هک  هنیع  عیب  دبای ، جاور  یتسرپ  ربق  نامز  تشذگ  اب  هک  تسا  يا  هناهب  اما 

تواضق رد  ندرک  متـس  يارب  يا  هلیـسو  هک  عازن ] عوضوم  زا   ] دوخ ملع  دانتـسا  هب  یـضاق  ندرک  مکح  و  تسا ، ندادابر  ندروخ و 
.دوش یم 

تهارک و ینعی  نآ  معا  يانعم  هب  عنم ، زا  یکاح  يا  هلدا  تسخن  هنوگ  هرابرد  یمالسا ، هقف  رد 

هک یتحلـصم  رادقم  بابحتـسا و  هحابا و  زا  یکاح  يا  هلدا  مود  هنوگ  هرابرد  و  دروآ ، یم  یپ  رد  هک  يا  هدـسفم  رادـقم  هب  تمرح 
.تسا هدمآ  درادرب  رد 

ناونع هب  نآ  زا  ناهیقف  هک  تسا  نیمه  و  میتسه ، نآ  يارب  ندروآ  لـیلد  ددـصرد  کـنیا  اـم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  موس  هنوگ  اـما 
هب دوش ، یم  یهتنم  مارح  لعف  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  هتـسناد  یلیاسو  زا  هتـسد  نآ  اهنت  ار  عیارذ  ناهیقف  .دـننک  یم  دای  عیارذ » »

، فیرعت نیا  ساسارب  .تسین  يا  هدسفم  چـیه  لیاسو  نآ  دوخ  رد  دـشابن  نیب  رد  مارح  لعف  هب  ندـش » یهتنم   » نیا رگا  هک  يا  هنوگ 
رگا

لعف کـی  یتسم  و   ] دـماجنا یم  یتسم  هب  هک  ندروخ  بارـش  دـننامه  دـشابن  مارح  لـعف  کـی  نآ  اـما  دوش ، یهتنم  داـسف  هب  يزیچ 
دوخ يدوخ  هب  يزیچ  رگا  ای  دروآ  یم  یپ  رد  ار  بسن  لسن و  ندش  هتخیمآ  رد  هک  انز  دـننامه  ای  و  تسا ] تلاح  کی  هکلب  تسین ،

نتشک دننامه  دشاب  هدسفم  داسف و 

« تایضتقم بابسا و   » باب زا  یلوا  هکلب  دریگ ، یمن  ياج  عیارذدس »  » باب رد  ندرک ، متس  هانگیب و 
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يا هلیسو  ًابلاغ  اما  تسا ، حابم  رهاظب  يا  هلیسو  هعیرذ  : » دنا هتفگ  هک  تسا  يور  نیمه  زا  .تسا  ضحم » تامرحم   » باب زا  یمود  و 
صخـش هاوخ  تسا ، هدمآ  شتمرح  رب  لیلد  عرـش  رد  دجنگب ، انعم  نیدب  عیارذ  ناونع  لیذ  رد  هچ  ره  مارح .» لعف  ماجنا  يارب  تسا 

هب ندیسر  زیچ  نآ  زا 
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ناوت یم  ًابیرقت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  ناوارف  رایسب  تنس  باتک و  رد  تمرح  نیا  دهاوش  . (1) هن هاوخ  دنک ، دصق  ار  هدسفم  مارح و 
نیعقوملا مالعا  رد  میق  نبا  هک  نانوچ  تسناد ، رامش  زا  نوریب  ار  اهنآ 

: میوش یم  روآدای  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  ام  کنیا  تسا و  هدروآ  عیارذ  تمرح  رب  لیلد  هنودون 

ِْریَِغب ًاوْدَع  َهّللا  اوُّبسَیَف  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  اوُّبُسَت  الَو  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ   - 1
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ییاهفالتخا یظفل و  ياهعازن  زا  رظن  فرـص  هک  تسا  يزیچ  هسمخ  ماکحا  رد  همدقملا  يذزا  همدقم  تیعبت  ای  عئارذ  دس  حتف و  - 1
قافتا ماکحا  تخانـش  ياههار  ای  عبانم  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  رابتعا  رب  يرایـسب  ددرگ ، یم  رب  ثحب  يدـنب  هدر  يراذـگمان و  هب  هک 

رب نینچمه  و  لقتسم ، عبنم  کی  ناونع  هب  نآ  رابتعا  رس  رب  نآ ، يراذگمان  رـس  رب  عازن  تسا  حرطم  باب  نیا  رد  هچنآ  و  دنراد ، رظن 
هیماما نییلوصا  اهقف و  هک  هلأسم  نیا  .تسا  لقتسم  وحن  هب  نآ  نتشاد  باوث  باقع و  همدقم و  مکح  ندوب  یعرش  ای  ندوب  یلقع  رس 
داهتجا عبانم  رد  یتانج  مه  .تفای  ناشن  نآ  زا  هقف  بتک  رد  ناوت  یم  یبوخب  هک  تسا  يزیچ  دنا  هدرک  رابتعا  لمع  رد  ار  عئارذدـس 
هاگدید ار  نیا  هماعلا  لوصالا  رد  میکح  مه  دهد و  یم  تبسن  هیماما  نییلوصا  زا  یهورگ  هب  ار  رظن  نیا  یمالسا  بهاذم  هاگدید  زا 
ناققحم زا  یخرب  يانثتسا  هب  میراد ، غارـس  ام  هک  ینـس  هعیـش و  نییلوصا  رتشیب  دسیون : یم  هراب  نیا  رد  وا  .دناد  یم  نییلوصا  رتشیب 

.دنا هدیـسرن  رظن  قافتا  هب  رگیدمه  اب  نآ  ربتعمان  رادقم  ربتعم و  رادقم  دودح  رد  دنچ  ره  دنراد ، هدـیقع  عئارذدـس  حـتف و  هب  رخأتم 
زین داهتجا  عبانم  رد  تراـبع  نیمه  و  دـنک -  یم  لـقن  یمالـسالا ص 270  هقفلل  لخدملا  رد  روکدم  مالـس  دمحم  زا  سپـس  میکح 
نآ هب  دانتـسا  رادـقم  رد  هتبلا  دـنا و  هتفریذـپ  ار  عئارذ  دـس  لـصا  ناـهیقف  همه  هک  تسا  نآ  تیعقاو  : » دـیوگ یم  هک  تسا -  هدـمآ 

یتروص رد  یهقف  ماکحا  رد  ناهیقف  رتشیب  دوش  یم  هدید  هچ  دنراد ؛ رظن  توافت  نآ  قیرط  زا  مکح  هب  ندیسر  هویـش  رد  فالتخا و 
يارب نیعتم  قیرط  اهنت  هلیسو  نیا  رگا  اما  دنهد ، یم  هلیسو  هب  ار  فده  مکح  دشاب  صخـشم  فده  کی  يارب  نّیعتم  يا  هلیـسو  هک 
.تسا ماکحا  عبانم  زا  یکی  هعیرذ  زین  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  کلام  ماما  زا  روهشم  دنراد و ] فالتخا  هراب  نیا  رد   ] دشابن فده  نآ 

اب ترابع  نیا  لقن  زا  سپ  میکح  دـنا .» هدرک  يوریپ  ود  نیا  زا  مه  هیمیت  نبا  میق و  نبا  دراد و  نیا  هب  کیدزن  يرظن  زین  دـمحا  ماما 
یعبنم ار  عیارذ  دس  ارچ  هک  دناد  یم  ندز  هیشاح  ندرک و  انثتسا  هتسیاش  ار  هتکن  نیا  اهنت  دراد ، هلدا  فعـض  هب  هک  يا  هراشا  كدنا 
نیمه زین  یتانج  .تنـس  تایرغـص  زا  ای  تسا و  لقع  تایرغـص  زا  ای  هعیرذ  مکح  هک  ارچ  دنا ؛ هتـسناد  هلدا  ریاس  رانک  رد  هناگادـج 
عئارذ دس  نوچ  تسا ؛  تسردان  ام  رظن  هب   » لقتـسم لیلد  کی  ناونع  هب  عئارذ  دس  حـتف و  ندرک  رابتعا  هک  دوش  یم  روآدای  ار  هتکن 

.م ص 379 -  داهتجا ، عبانم  .ك.ر : دیآ » یم  رامش  هب  لقع  هلأسم  تایرغص  زا  یبیرقت  هب  تنس و  هلأسم  تایرغص  زا  یبیرقت  هب 
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تـسا تدابع  کی  دوخ  هک  نآ  اب  دـندیتسرپ  یم  دـنوادخ  ياج  هب  ار  اهنآ  ناکرـشم  هک  یناتب  هب  ییوگازـسان  هیآ  نیا  رد   (1) «. ٍْملِع
ار يادـخ  اـت  دوـش  یم  ناکرــشم  يارب  يزیواتــسد  هناـهب و  ییوگازــسان  نـیا  هـک  تـسا  نآ  زین  مـیرحت  نـیا  تـلع  و  هدـش ، مارح 

نانآ هک  نیا  تحلصم  يوس  رگید  زا  .دنیوگازسان 

.دراد يرترب  هبلغ و  اهنآ  لطاب  نایادخ  هب  ییوگازسان  تحلصم  رب  دنیوگن  ازسان  ار  دنوادخ 

دنبوکب نیمز  رب  ار  دوخ  ياپ  هک  تسا  هدومرف  یهن  نیا  زا  ار  نانز  میرک  نآرق  رد  دنوادخ   - 2

راکـشآ يارب  يا  هلیـسو  یهار و  ندـیبوک  نیمز  رب  ياپ  هک  يور  نآ  زا  اـج  نیا  رد  . (2) دوش هتـسناد  دنا  هتـشاد  ناهنپ  هک  یتنیز  ات 
، ناـنآ هب  نادرم  بذـج  يارب  تسا  يا  هعیرذ  همدـقم و  دوخ  زین  نیا  دـندرک و  یم  ياـپ  هب  ناـنز  هک  تسا  یلاـخلخ  يادـص  ندرک 

هدومرف یهن  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دنوادخ 

.تسا

هعیرذ همدـقم و  ندرک  هاگن  هک  يور  نآ  زا  ، (3) تسا هداد  نامرف  نامشچ  نتـشاد  هتـشهورف  هب  ار  ن�وم  نانز  نادرم و  دنوادخ   - 3
.تسا مارح  لعف  هب  نداتفا  هعیرذ  دوخ  نآ  تبحم و  لیم و 

هدارا مه  ار  نتساوخ  هجوت  ینعی  شحیحص  يانعم  نآ  زا  و  ، (4) دنیوگب انعار »  » ربمایپ هب  باطخ  هک  نیا  زا  ار  هباحـص  دنوادخ   - 4
، هچ ددـنبب ؛ ناـنآ  يور  رب  دـنتفگ  یم  ازـسان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  نآ  رذـگ  زا  ناـیدوهی  هـک  ار  یهار  اـت  درک  یهن  دـننک 

.دندرک یم  دصق  ار  تنوعر  هدام  زا  لعاف  مسا  يانعم  هکلب  هتفگ ، شیپ  يانعم  هن  نآ  زا  دنتفرگ و  یم  راک  هب  ار  هژاو  نیا  نایدوهی 

نآ نتفای  نایاپ  رد  نازیم  هک  دنراذگ  یم  ار  تافو  هّدع  هک  ینز  یتح  دراد ، هّدع  هک  ینز  زا  يراگتـساوخ  تحارـصب  دـنوادخ   - 5
رد هک  ینز  اب  جاودزا  ینعی  رتگرزب ، ياـهراک  هب  هاـگ  ییراگتـساوخ  نینچ  ندرک  حاـبم  هک  ارچ  (5) ؛ هدرک مارح  تسین ، نز  هـتفگ 

يرتسبمه سپس  تسا و  هّدع 

.دماجنا یم  وا  اب  ندرک 

زا ندـش  نادرگ  يور  يارب  دوش  یهار  راک  نیا  داـبم  اـت   (6) تـسا هدرک  یهن  هعمج  زامن  ناذا  ماگنه  رد  دتـسوداد  زا  دـنوادخ  - 6
.نآ زج  يزیچ  هب  نتخادرپ  زامن و 

ص:312

يادخ متس  یهاگآان و  رـس  زا  مه  نانآ  ات  دییوگم  مانـشد  دنناوخ  یم  ییادخ  هب  دنوادخ  ربارب  رد  هک  ار  ییاهزیچ   : 108 ماعنا / - 1
.دنیوگ ازسان  ار 

«. ...َّنهلُجْرَِاب َْنبِرْضَی  َو ال  : » 31 رون / هیآ  هب  هراشا  - 2
«. ...ْمهِرِاْصبَا ْنِم  اوُّنصُغَی  َِنینِم�وُْمِلل  ُْلق   : » 30  / رون هیآ  هب  هراشا  - 3
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«. ...انْرْظنا اُولُوق  انعار َو  اُولوُقَت  ال   : » 104 هرقب / هیآ  هب  هراشا  - 4
«. ...ًاّرِس َّنُهوُدِعاُوت  ْنِکَسل ال  َو  : » 235 هرقب / هیآ  هب  هراشا  - 5

«. ...َْعیَْبلا اوُرَذ  َو   : » 9 هعمج / هیآ  هب  هراشا  - 6
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ازـسان دوخ  ردام  ردپ و  هب  یـسک  هک  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  تسا  قافتا  دروم  هک  یثیدـح  رد   - 7
؟ دـیوگ یم  ازـسان  مه  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  یـسک  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : .تسا  هریبک  ناهانگ  زا  دـیوگ 
دهد و یم  مانشد  ار  يرگید  ردام  و  دیوگ ، یم  ازسان  لباقم  رد  يو  ردپ  هب  زین  وا  دیوگ و  یم  ازـسان  يرگید  ردپ  هب  يرآ ، : » دومرف
دـیوگ و مانـشد  يرگید  هب  هک  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ثیدـح  نـیا  رد  دـیوگ .» یم  مانـشد  ار  يو  رداـم  زین  وا 

دیوگ و یم  مانشد  دوخ  ردام  ردپ و  هب  هک  هدناوخ  یسک  هلزنم  هب  دنیوگ  ازسان  ار  وا  نیدلاو  هک  دوش  ببس  وا  ییوگمانشد 

ماجنا صخش  نیا  هک  يراک  رد  نیا ، رب  نوزفا  هک  هچرگ  دروآ ، یم  مهارف  ار  نانآ  رهق  تابجوم 

.تسا نارگید  هب  ندناسر  رازآ  نآ  دراد و  دوجو  زین  يرگید  هانگ  هداد 

وا هارمه  دوب  فـکتعم  دجـسم  رد  هک  ترـضح  نآ  دـمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رادـید  هب  ییح  رتـخد  هیفـص  هک  یناـمز   - 8
هیفص اب  ار  ترضح  نآ  راصنا  زا  نت  ود  هار  رد  .دش  شا  هناخ  هناور  تساخرب و 

قافتا دروم  هک  ثیدح  نیا  رد  .تسا  ییح  رتخد  هیفص  نیا  دیزروم ! باتش  دومرف : نت  ود  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دندید 
تسوا هارمه  هب  هک  ینز  هک  نیا  مالعا  اب  ار  شهارمه  وا و  هب  نت  ود  نآ  ندش  نامگدب  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا ،

.تسب نانآ  رب  تسا  يو  رسمه  هیفص 

یتحلصم يارب  دنچ  ره  ار  وا  هارمه  هب  ندرک  رفس  ای  مرحمان و  ینز  اب  ندرک  تولخ  عراش   - 9

ضرعم رد  هک  نیا  زا  ار  درم  نز و  ددـنبب و  دـیآ  رد  نآ  زا  دـناوت  یم  ناطیـش  هک  ار  یهار  هلیـسو  نیدـب  ات  هدرک  مارح  دـشاب  ینید 
.دزاس رود  دنریگ  رارق  نامدرم  ياوران  ياه  هتفگ  تمهت و 

نیا ندرکن  تاعارم  هک  داد  ربخ  زین  و  دوش ، شـشخب  نادنزرف  هب  ربارب  تروص  هب  داد  نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   - 10
زاب هب  ار  یـششخب  نینچ  هدـنهد  ماجنا  دـیزرو و  يراددوخ  يدروم  نینچ  رد  نداد  یهاوگ  زا  نینچمه  وا  .تساوران  یمتـس  يربارب 
نب نامعن  تیاور  هک  نانوچ  دومرف -  شرافـس  اوقت  تلادـع و  هب  تفگ و  زردـنا  ار  وا  داد و  ناـمرف  تسا  هدیـشخب  هچنآ  ندـنادرگ 

بسانم هدامآ و  رایسب  يا  هنیمز  راک  نیا  هک  ارچ  دنک -  یم  حیرصت  قیاقح  نیا  همه  هب  نیخیش  لقن  هب  ریشب 

.تسا نانآ  نیب  یگداوناخ  ياهدنویپ  نتسسگ  نادنزرف و  نایم  يزرو  هنیک  ینمشد و  يارب 

نآ دوجو  اب  دنا ، هدرک  قافتا  تشک  رفن  کی  لتق  صاصق  هب  ار  هورگ  کی  ناوت  یم  هک  مکح  نیا  رب  ناهیقف  مومع  هباحص و   - 11
هب یتروص ، نینچ  رد  ندرکن  صاصق  دابم  هک  تسا  نآ  قافتا  نیا  لیلد  اما  .دنک  یم  عنم  ار  يزیچ  نینچ  صاصق  باب  رد  هدعاق  هک 

.دوش هدافتسا  صاصق  زا  ندنام  ناما  رد  نارگید و  نوخ  نتخیر  يارب  یهار  ناونع 

يزیواتسد هناهب و  نیا  ات  دومرف  یهن  رافک  اب  گنج  ماگنه  رد  ناناملـسم  رب  دودح  يارجا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   - 12
.دوشن نارفاک  هب  نتسویپ  رد  نانآ  يارب 
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هب هزور  نیا  هک  نآ  رگم  دوـمرف  یهن  هزور  زور  ود  اـی  کـی  اـب  ناـضمر  نتخادـنا  شیپ  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ   - 13
هک نآ  میب  زا  رگم  تسین  نیا  .درک  یهن   (1)« کشلا موی   » هزور زا  ترضح  نآ  .دریگ  تروص  ناضمر  ناونع  هب  هن  يداع و  تروص 

.بجاو هب  تسین ، بجاو  هک  يزیچ  ندرک  همیمض  يارب  دوش  يا  هلیسو  هعیرذ و  نتفرگ  هزور  نینچ 

کی ره  رگا  هک  یلاح  رد  دومرف ، یهن  دریذپ  تروص  رگیدکی  هارمه  یفلس  عیب و  هک  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 14
رگیدکی اب  ود  نیا  ندرک  هارمه  زا  یهن  لیلد  اما  .تسین  نآ  رد  یلاکشا  تسا و  حیحص  دریذپ  تروص  يرگید  زا  يادج  ود  نیا  زا 

يراک نینچ  ضرق ، لباقم  رد  هک  تسا  نآ 

هنومن يارب  هدنریگ ؛ ضرق  هیحان  زا  هدنهد  ضرق  هب  یعفن  ندیسر  يارب  دشاب  يا  هلیسو  دناوت  یم 

نآ تمیق  نییعت  ماگنه  رد  دنک  همیمـض  ضرق  نیا  هب  مه  ار  يرگید  يالاک  شورف  دـهد و  ضرق  رانید  رازه  يرگید  هب  یـسک  رگا 
ماو دـشاب  هتـشاد  اهب  رانید  دـص  الاک  نآ  ـالثم  رگا  هجیتن  رد  درک و  دـهاوخ  نییعت  نآ  يارب  شا  یعقاو  ياـهب  زا  شیب  ییاـهب  ـالاک 

ياهب هب  رانید  دص  ماو ، رانید  رازه  ربارب  رد  هدنهد  ماو  هک  دش  دهاوخ  نآ  هجیتن  و  دـیرخ ، دـهاوخ  رانید  تسیود  هب  ار  نآ  هدـنریگ 
عنم دقع  ود  نیا  ندرک  هارمه  زا  عراش  يور  نیمه  زا  .تسابر  یعون  تقیقح  رد  نیا  و  هدوزفا ، الاک 

.دشاب هتشادن  دهد  یم  هک  یضرق  ربارب  رد  تعفنم  هب  ندیسر  دصق  يراک  نینچ  زا  هدنهد  ماو  دنچ  ره  درک ،

وا هچنآ  زا  رتمک  یتمیق  هب  ار  نآ  رادیرخ  هب  ییالاک  شورف  زا  سپ  هک  نیا  زا  هدنشورف   - 15

نیا زا  ًالصا  يو  دنچ  ره  تسا -  هنیع  عیب  نامه  نیا  و  تسا -  هدش  یهن  درخب  وا  زا  تسا  هدیرخ 

هلیسو لمع  رد  يدتسوداد  نینچ  هک  تسا  نآ  عنم  نیا  لیلد  اما  .دشاب  هتشادن  ابر  دصق  دوخ  راک 

.دقن رانید  هد  ربارب  رد  هیسن  رانید  هدزناپ  هلدابم  ًالثم  يارب  تسا  يراکشآ 

وزج ار  هیده  هک  نیا  رگم  تسا ، هدش  هتشادزاب  هدنریگ  ماو  هیده  نتفریذپ  زا  هدنهد  ماو   - 16

نآ نایم  يا  هیده  نینچ  نداد  ندناتس و  نداد ، ضرق  نیا  زا  شیپ  هک  نآ  ای  دنک ، باسح  وا  یهدب 

ناونع هب  نداد  هیده  نیا  زا  هک  نآ  میب  زج  تسین  يزیچ  زین  مکح  نیا  لیلد  .دشاب  هدوب  لومعم  ود 

.دشاب ابر  دوخ  تقیقح  رد  انعم و  رد  دوش  یم  هداد  هچنآ  هجیتن  رد  دوش و  هدافتسا  ضرق  ربارب  رد  شاداپ  يارب  يا  هلیسو 

هعیرذ و هچنآ  و  تسا ، هدسفم  دوخ  هچنآ  تسا : هنوگود  تامرحم  هک  نآ  نخس  هاتوک 
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.م .دنیوگ -  کشلا » موی   » دشاب دیدرت  ناضمر  نابعش و  هب  نآ  قلعت  نایم  هک  ار  نابعش  هام  زور  نیرخآ  - 1
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نآ هب  همدـقم  هعیرذ و  هچنآ  و  تسا ، تحلـصم  دوـخ  هچنآ  تسا : هنوـگ  ود  رب  زین   (1) تابرق هک  نانوچ  .تسا  هدسفم  هب  هدـنناسر 
ره نیا  و  تسا ، مود  هنوگ  رد  تامدقم  عیارذ و  باب  نتسب  دننامب  تسرد  تسخن  هنوگ  رد  عیارذ  باب  ندوشگ  يوس ، نآ  زا  .تسا 

.دراد يراگزاسان  هدروآ  تعیرش  هچنآ  اب  ود 

هلیح تمرح  رب  هدعاق  نیا  تلالد 

نیا ربانب  .تسا  هدش  عنم  تدشب  عراش  هاگدـید  زا  دـشاب  مارح  هب  ندیـسر  همدـقم  هعیرذ و  هچنآ  هک  دـنک  یم  تلالد  نیا  رب  هدـعاق 
ماجنا هلیسو  هعیرذ و  دناوت  یم  هاگ  ار  هچنآ  عراش  هک  یماگنه 

اه و هعیرذ  یلوا  قیرط  هب  تسیاب  یم  دنکن ، دصق  مارح  هاوخ  دنک و  دصق  مارح  نآ  زا  صخـش  هاوخ  هتـسناد ، مارح  دوش  مارح  راک 
طاقسا اهمارح ، ندرک  لالح  دصق  هب  زج  هک  ار  ییاه  همدقم 

يور نیا  زا  .دشاب  مارح  دریگ  یمن  ماجنا  نامدرم  قوقح  یهلا و  قوقح  نتفرگ  يزاب  هب  تابجاو و 

یم ار  مارح  ماجنا  مارح و  هب  ندیـسر  ياههار  هلیـسو  ره  اب  عراش  هچ ، تسا ؛ ضقانت  رد  عیارذدـس  اـب  اراکـشآ  هلیح  نتـسناد  زیاـج 
تسا هتشاد  ررقم  عرـش  هچنآ  زج  يراک  ات  دوش  یم  لسوتم  هلیح  هب  نکمم  هویـش  ره  هب  دیوج  یم  هرهب  هلیح  زا  هک  یـسک  اما  ددنب ،

ياههاگرذگ اههار و  دنک و  یم  عفد  ار  دسافم  هک  مالسا  لماک  نییآ  هراب  رد  ناوت  یم  هنوگچ  فصو  نیا  اب  .دهد  ماجنا 

رذگهر زا  یناسک  ات  دشاب ، هداشگ  ار  گنزین  ورکم  ياههار  هلیح و  ياهرد  هک  تشاداور  ار  نامگ  نیا  ددنب  یم  ار  نآ  هب  ندیـسر 
نآ نتشادرب  نایم  زا  يارب  عرش  تسا و  هدسفم  هچنآ  هب  ندیسر  يارب  دنرامشب و  لالح  ار  وا  تامرحم  دننک و  طقاس  ار  تابجاو  نآ 

؟ دنیوج هرهب  هعیرذ  کی  هلیسو و  کی  ناونع  هب  هلیح  زا  هدمآ ،

اهراک رد  تین  دصق و  رابتعا   : 3

، تسا كالم  اهراک  همه  رد  تین  دصق و  تسا و  تین  هب  اهراک  همه  دید  دهاوخ  دزرو  یلمأت  نآ  دراوم  عیرشت و  عبانمرد  سک  ره 
ناوارف و رایـسب  دـنک  یم  یهاوگ  هدـعاق  نیا  رب  هدـمآ و  تنـس  باتک و  رد  هچنآ  .تسا  تداع  هچنآ  هاوخ  يدابع و  ياـهراک  هاوخ 

هب ناوت  یم  هدعاق  نیا  هلدا  هلمج  زا  اما  .تشذگ  هلیح  تمرح  هلدا  رد  اهیهاوگ  نیا  زا  يرایسب  .تسا  رامش  زا  نوریب  ًابیرقت 

ص:315

.م .دوش -  دنوادخ  هب  ناسنا  برقت  بجوم  هک  تسا  یتعاط  تدابع و  ره  هبُرق »  » عمج تابرق »  » زا دوصقم  - 1
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: درک هراشا  ریز  دراوم 

»(2)؛ نیدلا َُهل  ًاِصلُْخم  َهّللا  ُدبْعاَف   » »(1) و نیدلا َُهل  َِنیِصلُْخم  َهّللا  اُوُدبِْعَیل  ِّالا  اوُِرُماامَو   » ياه هیآ  - 1

»(3)؛ ِناِمیْالِاب ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرُْکا َو  ْنَم  ِّالا  ِِهناِمیا  ِدَْعب  ْنِم  ِهّللِاب  َرَفَک  ْنَم   » هیآ  - 2

»(4)؛ َنوُهِراک ْمُه  ِّالا َو  َنوُقِْفُنی  یلاسُک َو ال  ْمُه  ِّالا َو  َهالَّصلا  َنُوتْأَی  َو ال   » هیآ  - 3

»(5)؛ اوُدَتْعَِتل ًارارِض  َّنُه  وکسُمت  َو ال   » هیآ - 4

؛» (6) ٍراضُم ْریَغ  ٍْنیَدْوَا  اِهب  یصُوی  ٍهَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم   » هیآ  - 5

؛» (7) ًهاُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَا  ِّالا  ٍ ء  ْیَش یف  ِهّللا  َنِم  َْسیَلَف  َکلذ  ْلعْفَی  ْنَم  َنینِ�وُْملا َو  ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَا  َنیِرفاْکلا  َنُونِ�وُْملا  ِذِخَّتَی  ال   » هیآ  - 6

(8) ؛» ...يَونام ٍيرما ء  ِلکلامَّنا  ِتاینلاب و  ُلامعالا  اّمنا   » قافتا دروم  ثیدح   - 7

نآ ننس  نابحاص  دمحا و  هک  «، (9) مکل ْدَُصی  ْوَا  ُهوُدیصَت  َْملام  ٌمُرُح  ُمْتنَا  ٌلالَح و  ْمُکل  ِّرَبلا  ُدیـص   » قافتا دروم  حیحـص  ثیدح   - 8
؛ دنا هدرک  لقن  ار 

؛» (10) هّللا ِلِیبَس  یف  وُهَف  اْیلْعلا  َیِه  ِهّللا  هِملَک  َنوُکَیل  َلَتاق  ْنَم  حیحص «  ثیدح   - 9

ص:316

.دنزرو یم  صالخا  وا  نید  رد  هک  یلاح  رد  دنتسرپب ، ار  يادخ  هک  دندادن  نامرف  نیا  زج  ار  نانآ   : 5 هنیب / - 1
.تسرپب نید  رد  صالخا  اب  ار  يادخ   : 2 رمز / - 2

نیا هب  روز  هب  ار  وا  هک  نآ  رگم  تسا ،] نانآ  رب  ادخ  مشخ   ] دنوش رفاک  يادخ  هب  ندروآ  نامیا  زا  سپ  هک  یناسک   : 106 لحن / - 3
.تسا راوتسا  نامیا  هب  شلد  هک  یلاح  رد  دنا  هتشاداو 

.دنهد یمن  تاکز  يدنیاشوخان  تهارک و  هب  زج  دنوش و  یمن  رضاح  زامن  هب  یتبغر  یب  اب  زج   : 54 هبوت / - 4
.دیرادن هگن  ندناسر  نایز  يارب  متس و  رس  زا  ار  نانآ   : 231 هرقب / - 5

.دناسر یمن  نایز  ار ] هثرو   ] هک ییهدب  ای  دنک  یم  تیصو  نادب  هک  یتیصو  زا  سپ  : 12 ءاسن / - 6
، تسین يدنویپ  چیه  يادخ  اب  ار  وا  دنک  نینچ  هک  ره  دـنریگ ؛ یتسود  هب  نانموم  ياج  هب  ار  نارفاک  نان�وم  دابم  : 28 نارمع / لآ  - 7

.دیرب میب  یتخسب  نانآ  زا  هک  نیا  رگم 
.تسا هدش  ثحب  ًالصفم  ثیدح  نیا  هرابرد  رتشیپ  تسا -  هدرک  تین  هک  تسا  يزیچ  نآ  ار  یسک  ره  تسا و  ّتین  هب  اه  هدرک  - 8

هژیوب ار  نآ  ای  دیشاب  هدرکن  راکش  ار  نآ  دوخ  هک  ینامز  ات  تسا ، لالح  امـش  رب  دیتسه  مارحا  رد  هک  یلاح  رد  یکـشخ  راکـش  - 9
.تسا هتشذگ  رتشیپ  زین  ثیدح  نیا  هراب  رد  ثحب  .دنشاب  هدرکن  راکش  امش  يارب 

باب 15. داهجلا ، باتک  ، يراخب حیحص  ك.ر : تسادخ .  هار  هتشک  دهد  هبلغ  ار  يادخ  مان  هک  دگنجب  نآ  يارب  هک  ره  - 10
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لقن ار  نآ  ملسم  هک  « (1) هکرش هتکرت و  يریغ  یعم  كرشا  ًالمع  لمع  نم  كرشلا ، نع  ءاکرـشلا  ینغأ  امنا  یـسدق «  ثیدح  - 10
؛ تسا هدرک 

؟ تسا یهانگ  هچ  ار  لوتقم  اما  تسین ، ینخـس  هک  لتاق  هرابرد  دـنتفگ : «. (2) ِراّنلا یف  ُلوتقملا  ُلتاقلا و   » قافتا دروم  ثیدـح   - 11
؛» (3) ِهبِحاص ِْلتَق  یلَع  ًاصیرح  َناک  هَّنا  : » دومرف

تیاور هب  « (4) هیلا َهلومْحَملا  اهَلماح و  اهَرِـصَتعم و  اهَرِـصاع و  اهعئاب و  اهعاتبم و  اهیقاس و  اَهبراش و  رمخلا و  هللا  نعل   » ثیدح  - 12
زا اما  هدرـشف ، ار  روگنا  رـصاع »  » ثیدح نیا  رد  اهَنَمَث .» َلکآ  و   » تسا هدوزفا  هدرک و  لقن  ار  ثیدـح  نیمه  زین  هجام  نبا  .دووادوبا 

دناسر یمن  يدوس  وا  هب  تسا  روگنا  بآ  نتفرگ  اهنت  هک  شراک  رهاظ  هدوب  بارش  ندروارف  روگنا  بآ  هیهت  زا  وا  تین  هک  اجنآ 

؛ درب یمن  نوریب  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هک  ینعل  لومش  زا  ار  وا  و 

سبح نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  شردـپ  زا  هدـیرب ، نب  هللادـبع  زا  هطب ، نبا  هللادـبع  وـبا  تیاور   - 13
دقف ًارمخ  هذختی  نم  وأ  ینارصن  وأ  يدوهی  نم  هعیبی  یتح  فاطقلا  مایا  بنعلا 

نمم وا   » تراـبع زا  سپ   ] ریخا هدروآ و  یقهیب  نینچمه  طـسوالا و  مجعملا  رد  يربـط  ار  تـیاور  نـیا  «. (5) هریـصب یلع  رانلا  محقت 
؛» ًارمخ هذختی  نأ  ملعی  نمم  وأ  : » تسا هدوزفا  ًارمخ ] هدختی 

قادـصب هأرما  جّوزت  نم  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هدرک و  لقن  دوخ  دنـس  هب  ار  نآ  يربکع  صفحوبا  هک  هریرهوبا  عوفرم  تیاور   - 14
هک ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیاور  نیا  رد  «. (6) قراس وهف  هی�ویالا  يونی  ًانید  نادا  نم  ٍناز و  وهف  هی�ویـال  نا  يونی 

زین درادن و  رهم  نداد  دصق  دریگ و  یم  نز 

ص:317

کیرـش نامه  اب  ار  وا  دریگ  کیرـش  ار  ریغ  نآ  رد  دـهد و  ماجنا  يراک  سک  ره  منک ؛ یم  زاین  یب  کیرـش  زا  ار  ناکیرـش  نم  - 1
باب 46. دهزلا ، باتک  ملسم ، حیحص  .ك.ر :  .مراذگ  یماو 

باب 14 و 15. نتفلا ، باتک  ملسم ، حیحص  .ك.ر :  .دنشتآ  رد  ود  ره  لوتقم  لتاق و  - 2
.دوب دنمزآ  يرگید  نآ  نتشک  هب  وا  - 3

هک ار  یسک  و  ار ، هدننک  لمح  ار ، هدننک  هیهت  ار ، هدنشورف  ار ، رادیرخ  ار ، یقاس  ار ، روخ  بارش  ار ، بارـش  دنک  تنعل  دنوادخ  - 4
باب 2. هبرشالا ، باتک  دووادوبا ، ننس  .ك.ر :  دوش : یم  لمح  شیارب  بارش 

نآ زا  هک  دـشورفب  یـسک  ای  یحیـسم  ای  يدوهی  هب  ار  نآ  ات  دزرو  يراددوخ  نآ  ندـیچ  زا  روگنا  ندـیچ  ياهزور  رد  سک  ره  - 5
.تسا هدنکفا  رد  شتآ  هب  هناهاگآ  ار  دوخ  دریگ ، یم  بارش 

دصق هک  دریگ  یـضرق  سک  ره  تسا و  راکانز  درادن  شنداد  دصق  هک  دهد  رارق  يرهم  وا  يارب  دنک و  جاودزا  ینز  اب  سک  ره  - 6
.تسا دزد  درادن  شنداد  سپزاب 
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سومان هب  قحانب  هک  هتسناد  یسک  هلزنم  هب  درادن  نآ  تخادرپزاب  دصق  دریگ و  یم  ماو  هک  ار  یسک 

اب رهاظ  رد  تروص و  رد  دنچ  ره  تسا ، دزد  راکانز و  دننامه  رما  تقیقح  رد  انعم و  رد  هجیتن  رد  دـنک و  یم  زواجت  نامدرم  لام  ای 
اهءادأ دـیری  سانلا  لاوما  ذـخأ  نم  : » هک تسا  هدـش  تیاور  يراخب  زا  اـنعم  نیمه  هب  يرگید  عوفرم  ثیدـح  .دراد  تواـفت  ود  نیا 

؛» (1) هللا هفلتأ  اهفالتأ  دیری  اهذخأ  نم  هنع و  هللا  اهادأ 

هدش يراج  صخـش  نابز  رب  دصق  نودب  هک  ار  یظافلا  عراش  دید  دـهاوخ  دـنک  ربدـت  ماکحا  هلدا  رد  سک  ره  اهنیا ، رب  نوزفا   - 15
دصق هجوت و  اب  یصخش  هک  ار  یظافلا  زین  و  دوش ، یم  رداص  صخـش  زا  یتسم  نایـسن و  تلاحرد  ای  باوخ  رد  هچنآ  دننامه  تسا ،

يرذع هطساو  هب  اما  نابز ، رب 

ای ناوارف و  مشخ  ای  يداشرس  زا  هک  دوش  یم  رداص  یـسک  زا  ای  هرکم و  ای  لهاج  زا  هچنآ  دننامه  تسا ، هدرکن  هدارا  ار  اهنآ  يانعم 
هتسنادن و ربتعم  دیوگ ، یم  يزیچ  هابتشا  هب  يرامیب  هطساو  هب 

تـسا هتفگ  يداش  تدـش  زا  هتفای و  ار  نآ  نآ ، نتفاـی  هب  تبـسن  يدـیمون  زا  سپ  هدرک و  مگ  دوخ  ناوراـک  هک  ار  یـسک  نینچمه 
.تسا هدرمشن  رفاک  ماوت » راگدرورپ  نم  ینم و  هدنب  وت  ایادخ  »

عبات لمع  هک  دراد  تحارص  نیا  رد  میدشن  ناشروآ  دای  هک  اهنیا  ربارب  دنچ  ینوتم  نوتم و  نیا 

.راک رهاوظ  هن  قیاقح و  عبات  زین  ماکحا  و  صخش ، دصق  عبات  يراک  ره  تسا و  تین 

هلیح نالطب  رب  هدعاق  نیا  تلالد 

ماکحا هک  تسا  نآ  يایوگ  هدعاق  نیا  هچ  درب ؛ یم  نایم  زا  دنک و  یم  رب  ار  هلیح  ناینب  هدعاق  نیا 

هن تسا  دـقع  نطاب  عبات  و  نآ ، تروص  هن  تسا  راـک  تیعقاو  تقیقح و  عباـت  داـسف  تحـص و  و  رفیک ، شاداـپ و  تمرح ، تیلح و 
عرش مکح  لاثتما  هلیح  رهاظ  تسا  نشور  هک  یلاح  رد  .نآ  رهاظ 

عرش مکح  تسیاب  یم  هدعاق  نیا  ياضتقم  هب  نیا  ربانب  تسا و  يزارف  ندرگ  ینامرفان و  شنطاب  و 

یظفل و يا  هنیرق  رگا  تسا و  نینچ  زین  ام  دزن  .دشاب  رثا  یب  لطاب و  مارح و  دـنوادخ  دزن  هلیح  دوش و  بترتم  راک  تقیقح  انعم و  رب 
ناکما هک  ییاج  ات  ار  وا  راک  دـنادرگرب و  يو  دوخ  هب  ار  وا  هلیح  رکم و  تسیاـب  یم  دـیآ  تسد  هب  صخـش  دـصق  زا  یظفل  ریغ  اـی 
دننامه تسین ، زیاج  هک  دنک  دصق  يزیچ  نآ  زا  دروآ و  نابز  رب  ار  يدقع  هغیص  یسک  رگا  هنومن ، يارب  تخاس ؛ وغل  رثا و  یب  دراد 

، دیوگب تیرتشا »  » و تعب »  » ابر دصق  هب  ای  دیوگب ، تجوزت »  » و تحکن »  » لیلحت دصق  هب  هک  نآ 
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يزیچ سک  ره  دنکادا و  وا  بناج  زا  ار  نآ  دنوادخ  دشاب  هتشاد  شنداد  سپزاب  دصق  دریگب و  يزیچ  مدرم  ییاراد  زا  سک  ره  - 1
باب 2. ضارقتسالا ، باتک  يراخب ، حیحص  ك.ر : .درب  نایم  زا  ار  نآ  دنوادخ  دشاب  هتشاد  شندرب  نایم  زا  دصق  دریگب و 
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« یتأرما تعلاخ   » دـیآ مزال  دـنگوس  نتـسکش  هک  نآ  یب  هدروخ ، دـنگوس  شکرت  رب  هک  يراک  ماجنا  فدـه  هب  هلیح و  دـصق  هب  ای 
هعفش قح  طاقسا  يارب  ای  تاکز  زا  رارف  هلیح و  دصق  هب  ای  دیوگب ،

، دـنک يراج  نابز  رب  اهنآ  تقیقح  فلاخم  يدـصق  اب  لیبق  نیا  زا  ییاه  هغیـص  ای  دـیوگب و  تکلم »  » و تقدـصت »  » و تبهو »  » عیفش
دوش یمن  ببس  دروآ و  یمن  رب  ار  وا  دوصقم  ییاه  هغیص  نینچ 

هدنرادرب رد  دوخ  نیا  دوش  هدروآ  رب  وا  دوصقم  دهاوخب  رگا  هچ  دـشاب ؛ شدوصقم  هب  وا  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  لعف  ظفل و  رهاظ 
لیلد نادب  نیا  .تسا  شیوخ  يزرو  متـس  هانگ و  ماجنا  رب  زرو  هلیح  هب  ندرک  کمک  زین  يو و  فدـه  عراش و  اب  راکـشآ  یـضقانت 

اهنت بابسا  قرط و  هک  تسا 

ود نیا  نایم  یتوافت  چیه  يوس  رگید  زا  ،و  دنوش یم  دصق  ریغ  هب  ندیسر  يارب  دنتسه و  هلیسو » »

رهاظ و ندوب  یکی  عرش و  اب  راکشآ  تفلاخم  قیرط  زا  ای  دسرب و  مارح  هب  هلیح  زا  نتـسج  هرهب  اب  صخـش  هک  درادن  دوجو  تروص 
یم رب  ار  دوخ  فده  ریخا  هار  نیا  زا  هک  یـسک  دیاش  هکلب  دسرب ، مارح  هب  هدروآ  نایم  هب  هک  يدصق  ظفل و  ناهنپ و  ادیپ و  نطاب و 

يرگید نآ  ربارب  رد  دروآ 

هلیح ورکم  هار  هدنریگ  شیپ  هک  نانوچ  دشاب ، رتمک  زین  دنک  یم  هچنآ  رطخ  هتشاد و  يرتهب  ماجرف 

تسا و مشخ  دروم  رتشیب  دهد  یم  ماجنا  ار  شیوخ  راک  دوخ  هار  نامه  زا  اراکـشآ و  هک  یـسک  نآ  هب  تبـسن  زین  مدرم  هاگدید  زا 
بویا هک  تسا  يور  نیا  زا  .دزیگنا  یم  رب  رتشیب  ار  نانآ  هنیک 

رگا دنهد ، بیرف  ار  ناکدوک  هک  نانوچ  دنهد ، یم  بیرف  ار  ادـخ  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  نیعبات ، نارومان  ناگرزب و  زا  ینایتخس ،
دندوب هداد  ماجنا  تسه  هک  تروص  نامه  هب  اراکشآ و  دننک  یم  هچنآ 

«. دوب رتناسآ  نانآ  يارب 

اهنآ خساپ  ههبش و  دنچ 

زا ار  ام  تسا و  ینطاب  يا  هلأسم  دصق  تین و  هک  دنا  هدرک  لاکـشا  نینچ  اهراک » رد  تین  دصق و  رابتعا   » هدـعاق رب  ناملاع  زا  یخرب 
؛ تسا دـنوادخ  دزن  رد  اهنت  نآ  و  بیغلا » ملع   » نآ نتـسناد  بیغ و  قیداصم  زا  تین  هک  ترورـض  نیا  مکح  هب  تسین ، یهاـگآ  نآ 

ناوت یم  هنوگچ  سپ 

ُْلق ال : » تسا هدومرف  شیوخ  ربمایپ  هب  باطخ  یهلا  باتک  رد  دـنوادخ  هک  نآ  اب  تسناد  دـصق  رب  بترتم  تین و  هب  طونم  ار  ماکحا 
و « (1) َهّللا َِّالا  َبیَْغلا  ِضرَْالا  ِتاومَّسلا َو  یف  ْنَم  ُمَْلعَی 

: هدومرف زین  و  « (2) مهنوطب قشا  سانلا و ال  بولق  نع  بقنا  نا  ر�وأ  مل  ینا   » هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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.ادخ رگم  دناد  یمن  بیغ  نیمز  اهنامسآ و  رد  سک  چیه  وگب  : 65 لمن / - 1
باب 61. يزاغملا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .مفاکشب  ار  نانآ  هنیس  ای  مسررب  ار  مدرم  ياهلد  هک  مرادن  نامرف  نم  - 2
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و « (1) هللا یلع  مهباسح  مالسالا و  قحبالا  مهلاوما  مه و  ءامد  ینماومصع  اهولاق  اذاف  هللاالا ، هلاال  اولوقی  یتح  سانلا  لتاقا  نا  ترما  »
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تسا  هتـشاذگاو  دـنوادخ  هب  ار  نانآ  راک  نطاب  هدرک و  هدنـسب  ناـمدرم  رهاـظ  هب  ساـسا  نیا  رب 
یم راکـشآ  نانآ  هچنآ  درک و  راتفر  نینچ  زین  دـندروآ  ییاه  هناـهب  دـندیزرو و  يراددوخ  داـهج  رد  وا  اـب  یهارمه  زا  هک  یناـسک 

مالسا تفرگ و  شیپ  رد  ار  هویش  نیمه  زین  ناقفانم  اب  وا  .تشاذگاو  دنوادخ  هب  ار  ناشراک  نطاب  تفریذپ و  دنتشاد 

نیا و  ملع » هب  کل  سیلام  فقتالو  : » تسا هدومرف  زین  دنوادخ  .تشاذگاو  دنوادخ  هب  ار  ناشراک  نطاب  تفریذپ و  ار  نانآ  يرهاظ 
.دشاب اهنآ  هب  طونم  يویند  ماکحا  ات  تسا  هدادن  رارق  اهدصق  اهتین و  زا  نتفای  یهاگآ  هب  یهار  ام  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد 

لوسر زا  رداص  ماکحا 

زا ار  مدرم  دوخ  وا  هدش و  يراج  ساسا  نیمه  رب  ماکحا  رگید  قوقح و  دودح و  زا  معا  ناگدنب ، نایم  ردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
زا یثیدـح  رد  .تسادـخ  اب  ناشراک  نطاب  دـنزاس و  یم  راکـشآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  هتـسب  اهنآ  ماـکحا  همه  هک  هدـیناهاگآ  نیا 

هتجحب نحلا  نوکی  نا  مکضعب  لعل  ّیلا و  نومصتخت  مکنا  رشب و  انا  امنا  : » دومرف هک  تسا  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هل یضقاف  ضعب  نم 

رب تنس  باتک و  یتقو  نیا  ربانب  «. (2) رانلا نم  هعطق  هل  عطقا  امناف  هذخأی  الف  ًائیش  هیخا  قح  نم  هل  تیـضق  نمف  عمـسا  امم  وحن  یلع 
يدقع رگا  تفگ : دیاب  دنک  یمن  دساف  ار  نآ  دـقع  ياهفرط  تین  دـنوش و  یم  تباث  ناشرهاظ  نامه  هب  دوقع  هک  دـننک  تلالد  نیا 

هدارا نآ  زا  دقع  ياهفرط  هچنآ  هب  تبـسن  دـقع -  ياهفرط  زا  ریغ  رگید -  ناسک  مهوت  هطـساو  هب  دریذـپ  تروص  حیحـص  رهاظ  رد 
.دشاب تسس  یمهوت  مهوت  نیا  هک  یماگنه  هژیوب  دوش ، یمن  دساف  دنا  هدرک 

دنراد لد  رد  هچنآ  رب  هدننک  تلالد  فّرعم و  ناونع  هب  ناگدـنب  نایم  ار  ظافلا  یلاعت -  دـنوادخ -  هک  تسا  نآ  لاکـشا  نیا  خـساپ 
دراد لد  رد  ار  هچنآ  دوخ و  هتـساوخ  ظافلا  نیمه  کمک  هب  دـهاوخ  یم  يزیچ  يرگید  زا  یـسک  هک  یماـگنه  تسا و  هدرک  عضو 

بترتم دنوش  یم  زاربا  ظفل  هلیسو  هب  هک  دصاقم  اه و  هدارا  نیا  رب  ار  یماکحا  دنوادخ  .دزاس  یم  راکشآ  بطاخم  يارب 

نآ رب  یلعف  ای  ظفل  چیه  تسا و  صخش  لد  رد  هچنآ  رب  ًافرص  ار  ماکحا  هک  نیا  هن  تسا ، هتخاس 

ص:320

یناملـسم قح  هب  ار  دوخ  لام  ناج و  دـنتفگ  ار  نیا  نوچ  .هللاالا  هلاال  دـنیوگب : هک  یماگنه  ات  منک  راکیپ  نامدرم  اب  مراد  نامرف  - 1
باب 3. هباتتسالا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .تسا  دنوادخ  اب  نانآ  باسح  اما  دنا ، هتشاد  ساپ  نم  ربارب  رد 

هل تعطق   » ترابع هیخا » قح  نم  هل  تیضق   » ياج هب  مالـسلا  لبـس  تیاور  رد  هک  دش  نایب  اجنآ  تشذگ و  ثیدح  همجرت  رتشیپ  - 2
.م .تسا -  هدمآ  هیخا » قح  نم 
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هدرکن دصق  ار  اهنآ  ای  درادن و  یهاگآ  اهنآ  یناعم  زا  ملکتم  هک  یظافلا  رب  ًافرص  ای  و  هدرکن ، تلالد 

دنرواین و نابز  رب  ای  دـننکن و  لمع  نادـب  یلو  دـنروآ  لد  رد  هچنآ  زا  تما  نیا  يارب  وا  يور ، نیمه  زا  .دـشاب  هتخاس  بترتم  تسا 
رد  ] هک نیا  هچ  هتـشذگ ؛ رد  دنروآ  نابز  رب  ظفل  يانعم  زا  یهاگآ  مدع  ای  هارکا و  ای  نایـسن ، يور  زا  ای  هابتـشا  هب  هچنآ  زا  نینچمه 

یهاگآ هدروآ  نابز  رب  هچنآ  ياـنعم  زا  زین  ریخا  تروص  رد  هدرواـین و ] ناـبز  رب  يزیچ  هدادـن و  ماـجنا  يراـک  درف  تسخن  تروص 
رد یلوق  ای  یظفل  تلالد  دصق و  هک  دوش  یم  بترتم  یعرـش  مکح  یتروص  رد  اهنت  نیا ، ربانب  .تسا  هدرکن  دـصق  ار  نآ  هتـشادن و 

هک تسا  یهقف  ماکحا  رایعم  هدعاق و  نیا  .دنیآ  لصاح  مه  رانک 

.دنک یم  تلالد  اهنآ  رب  هلدا 

ای تسا  هدرک  هدارا  ار  نآ  يانعم  ایآ  هک  نیا  وا و  تین  ملکتم و  دصق  اب  یتقو  ظفل  مییوگ : یم  یلک  هدعاق  نیا  ندش  نشور  زا  سپ 
هتشاد ار  تلاح  هس  نیا  زا  یکی  دناوت  یم  دوش  هدیجنس  هن 

: دشاب

یلاح و نیارق  زین  هسفن و  یف  مالک  تیهام  بسح  رب  دوخ  روهظ  نیا  .دشاب  رهاظ  ظفل  يانعم  اب  ملکتم  دصق  تقباطم  هک  نیا  کی : 
نیرتالاب هک  دراد  یبتارم  نآ ، دننامه  یماقم و  یلاقم و 

.تسا ملکتم  دارم  هب  ندرک  لصاح  عطق  نیقی و  اهنآ 

لامتحا مه  دشاب و  هدرک  هدارا  ار  رهاظ  يانعم  نیا  هدـنیوگ  هک  دراد  دوجو  نآ  لامتحا  مه  اما  تسا ، رهاظ  ظفل  يانعم  هک  نیا  ود :
هدنیوگ دارم  انعم  ود  نآ  زا  یکی  هک  نیا  زا  یکاح  زین  یلیلد  چـیه  نیا  رب  نوزفا  .دـشاب  هدرکن  هدارا  ار  رهاظ  يانعم  نیا  يو  هک  نآ 

تلالد هل  عوضوم  يانعم  رب  دوخ  يدوخ  هب  هدش و  هدروآ  نابز  رب  رایتخا  يور  زا  ظفل  هک  یلاح  رد  دشابن ، تسد  رد  تسا 

.دنک یم 

هب تسا  نیقی  اهنآ  نیرتـالاب  دراد و  یبتارم  دوخ  زین  روهظ  نیا  تسا ، هدرکن  هدارا  ار  ظـفل  ياـنعم  ملکتم  دـشاب  رهاـظ  هک  نیا  هس : 
: دوش یم  روصت  تروص  ود  دوخ  تلاح  نیا  رد  هتبلا  .دنام  یمن  نایم  رد  يدیدرت  کش و  چیه  هک  يا  هنوگ 

؛ رگید ییانعم  هنو  دنک  هدارا  ار  ظفل  رهاظ  يانعم  هن  صخش  هک  نیا  فلا - 

.دنک هدارا  ظفل  رهاظ  يانعم  فلاخم  ییانعم  صخش  هک  نیا  ب - 

تروص زا  ییاـه  هنومن  دوش  یم  رداـص  تسا  ندرک  یخوـش  ماـقم  رد  هک  یـسک  تسم و  هناوـید ، هدـیباوخ ، هرَکم ، زا  هک  یظاـفلا 
ای ناتسیچ و  و  هیروت ، هیانک ، دصق  هک  یسک  زا  هچنآ  و  تسخن ،

.دنتسه مود  تروص  زا  ییاه  هنومن  تسا  نآ  لَّ�وم  يانعم  شدوصقم  دراد و  یمالک  نتفگ 
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هک ییانعم  نامه  رب  ار  ظفل  تسیاب  یم  تسخن  تروص  ود  رد  هتفگ  شیپ  تلاح  هس  نایم  زا 

ص:321
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دروم هدعاق  رب  لاکشا  ماقم  رد  هک  مه  يا  هلدا  .تسناد  انعم  نادب  درک و  لمح  دراد  روهظ  نآ  رد 

یتقیقح نیا  دنک و  یم  تلالد  هلأسم  نیمه  رب  تسد  نیازا  يرگید  لیالد  زین  و  هدمآ ، ام  ثحب 

نآ تسا و  موس  تلاح  رد  تسه  هک  یعازن  اهنت  .درادن  یتفلاخم  عازن و  نآ  رد  سک  چیه  هک  تسا 

ای دـشاب ، هتـشاد  نآ  فالخ  رب  يروهظ  صخـش  تاین  دـصاقم و  دـنچ  ره  تسا  دوقع  ظافلا و  رهاوظ  تسا  ربتعم  هچنآ  اـیآ  هک  نیا 
دراد ریثأت  نانچ  تین  دصق و  تسا و  تین  دصق و  تسا  ربتعم  هچنآ 

.تفرگ رایعم  ار  نآ  درک و  هجوت  نآ  هب  تسیاب  یم  هک 

دوقع رد  هچنآ  هک  دنک  یم  تلالد  نیا  رب  رگیدکی  اب  وسمه  عرش  دعاوق  هلدا و  ام  هاگدید  زا 

لالح هاگ  نآ ، عبت  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دراذگ  یم  ریثأت  تسین  دـقع  هک  مه  هچنآ  رد  دـصق  تسا و  دـقع  ياهفرط  دـصق  تسا  ربتعم 
دساف حیحص  هاگ  حیحص و  دساف  هاگ  لالح ، مارح  هاگ  ،و  مارح

هب رگا  لالح و  دوش  حبذ  دنوادخ  هب  برقت  دصق  هب  ناویح  رگا  هک  تسا  هنومن  کی  حبذ  .دوش  یم 

ار یناویح  و  دشابن ] مه  مرح  رد  و   ] دـشابن مرُِحم  یـسک  رگا  هک  نآ  رگید  هنومن  دوب ، دـهاوخ  مارح  دوش  حـبذ  اهتب  هب  برقت  دـصق 
یم لالح  دنک  راکش  تسین  مارحا  رد  هک  یسک  يارب  ار  ناویح  نامه  رگا  یلو  دوش  یم  مارح  ناویح  دنک  راکـش  مرُحم  کی  يارب 

ناسنا هک  دوش  یم  هاگ  هکلب  .دوش 

هب ار  راک  نامه  دوش و  یم  نامیا  زا  یقادصم  هدرک  هچنآ  دروآ و  یم  ياج  هب  يدصق  هب  ار  يزیچ 

دشاب تب  يارب  رگا  تسا و  نامیا  دشاب  ادخ  يارب  رگا  هک  هدجس  دننامه  دوش ، یم  رفک  زا  یقادصم  دهد و  یم  ماجنا  يرگید  دصق 
.دنک هدنسب  ار  یفاصنا  بحاص  ره  هک  میدروآ  هدعاق  نیا  تابثا  رب  لیلد  هزادنا  نآ  نیا ، زا  شیپ  .رفک 

هب ات  دنگنجب  نارفاک  اب  داد  نامرف  وا  تسا ؛ تعیرـش  نیرتلماک  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  دوش  یم  نشور  ناس  نیدـب 
زگره اما  دنهن ، ندرگ  وا  لوسر  ادخ و  زا  يربنامرف  هب  دنورگ و  مالسا 

ترخآ ماـکحا  ندوب و  ناملـسم  رب  بترتـم  يویند  ماـکحا  هچ  دوـش ؛ شیتـفت  دـنراد  تین  رد  لد و  رد  هچنآ  هراـبرد  هک  تساوـخن 
یفن ار  نانآ  ندوب  ن�وم  اما  تفریذپ ، ار  هیداب  بارعا  یناملسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يور  نیمه  زا  .تسا  ندوب  ن�وم  رب  بترتم 

رهاظب ار  ناقفانم  مالسا  هک  نانوچ  درک ،

، دناسر یمن  يدوس  تمایق  رد  ار  نانآ  مالسا  هب  رهاظت  نیا  هک  داد  ربخ  يوس  نآ  زا  یلو  تفریذپ ،

.دنخزود بتارم  نیرت  نییاپ  رد  و 
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رهاظ ناگدنب  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  رب  ینتبم  ایند  نیا  رد  یهلا  ماکحا  هک  نآ  نخس  هاتوک 

رهاظ هچنآ  هک  دنک  تلالد  نیا  رب  دیآ و  نایم  هب  یظفل  ریغ  ای  یظفل  یلیلد  هک  نآ  رگم  دوش ، یم 

.دنا هتشاد  ناهنپ  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  دنا  هدرک 
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نآ ّدر  ام و  خساپ  هب  هدننک  لاکشا  داریا 

: تسا تسردان  تهج  ود  زا  ضرتعم  خساپ  نیا  دیوگ : یم  میداد  هک  یخساپ  ّدر  رد 

؛ ظافلا هب  دنتسم  هن  تسا و  نیارق  هب  دنتسم  هک  دشاب  يدصاقم  رب  بترتم  ماکحا  تسیاب  یم  خساپ  نیا  يانبم  رب  هک  نآ  تسخن 

نیا فالخ  رب  یلقن ، هلدا  هک  یلاح  رد  دنشاب ، وغل  دنراد  ضراعت  رهاظ  نیارق  اب  هک  یظافلا  دیآ  یم  مزال  انبم  نیا  رب  هک  نآ  يرگید 
: حیضوت نیدب  تسا ، هدرک  تلالد  امش  خساپ  همزال  ود 

نایم رد  نانآ  ینطاب  رفک  قافن و  رب  یلیلد  هک  نیا  اب  درکن  مکح  نانآ  رفک  هب  ناقفانم  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ًالوا :
.تسا ناشیا  قافن  رب  راگدرورپ  یهاوگ  نانآ و  هرابرد  دنوادخ  نداد  ربخ  نآ  و  درادن ، دوجو  نآ  زا  رتیوق  هک  دوب 

: مییوگ یم  داریا  زا  شخب  نیا  خساپ  رد 

هکلب هتخاسن ، ینتبم  دوخ  ملع  رب  ار  ناگدنب  نایم  رد  يویند  ماکحا  یلاعت -  دنوادخ -  فلا - 

هچنآ فالخ  يزیچ  نانآ  دنادب  دوخ  دنچ  ره  تسا ، هداد  رارق  ماکحا  نآ  رب  يا  هلدا  ار  بابسا  نآ  هتسناد و  یبابسا  رب  ینتبم  ار  اهنآ 
نیا دنشاب ، هتـشاد  یهاگآ  نطاب  رهاظ و  تفلاخم  نیا  رب  وا  لوسر  دنوادخ و  هک  اجنآ  هچ  دنراد ؛ یم  ناهنپ  لد  رد  دنا  هتخاس  رهاظ 

یعرش مکح  دنوادخ  هک  نآ  هنومن  .تسا  هتخاس  ینتبم  دوخ  صاخ  بابسا  رب  هدرک و  عیرشت  ار  نآ  هک  تسین  یمکح  هدننک  ضقن 
نآ اب  انز  هب  مهتم  هک  یسک  هب  دنزرف  تهابـش  قیرط  زا  ار  نان�وم  دوخ و  لوسر  سپـس  تخاس و  يراج  ناعل  فرط  ود  رب  ار  يرهاظ 

هدرک هماقا  رتراوتـسا  ار  دوخ  هنیب  هک  یـسک  يارب   ] وا يارب  نم  : » دومرف هک  نآ  رگید  هنومن  .دیناهاگآ  نز  نآ  تیعـضو  زا  دوب ، نز 
هچنآ دننامه  تسا ]

هک دریگن  ار  نآ  مدرک  مکح  شردارب  قح  زا  يزیچ  هب  وا  يارب  هک  ره  سپ  منک ؛ یم  مکح  ما  هدینش 

دنوادخ تسا  نکمم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  ما ،» هدرک  ادج  وا  يارب  هک  تسا  شتآ  زا  يا  هراپ  نیا 

يارجا عنام  نیا  اما  دشاب ، هتخاس  هاگآ  تسین  لالح  وا  يارب  هک  یلام  هدنریگ  تیعضو  زا  ار  ربمایپ 

.دوش یمن  وا  يوس  زا  رهاظ  هلدا  بسح  رب  مکح 

زیرگ ببـس  راک  نیا  دابم  هک  دـیزرو  یم  يراددوخ  يور  نیا  زا  دوب  تحلـصم  ياراد  هک  نآ  اب  ناـقفانم  لـتق  زا  مرکا  ربماـیپ  ب - 
ناگدیورگ مه  دش  یم  شخپ  مدرم  نایم  رد  ینخس  نینچ  رگا  هچ  دشک ؛ یم  ار  دوخ  باحصا  دمحم  دنیوگب  دوش و  وا  زا  نامدرم 

ندنار رد  هک  يا  هدسفم  يوس  رگید  زا  .دنار  یم  نآ  زا  دندوب  هدیورگن  نییآ  نیا  هب  زونه  هک  ار  یناسک  مه  مالسا و  هب 

.تسا لتق  تحلصم  زا  شیب  بذج  تحلصم  و  ناقفانم ، نتشک  تحلصم  زا  رتشیب  دراد  دوجو  مالسا  زا  مدرم 
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یماهتا نینچ  هب  نز  هن  درک و  ءامحس  نب  کیرـش  اب  انز  هب  مهتم  ار  دوخ  رـسمه  هیما  نب  لاله  هک  ینامز  يراخب ، تیاور  هب  انب  ًایناث :
هدروآ اـیند  هب  یکدوک  رگا  دـیرگنب  : » دومرف سپـس  درک و  مکح   (1) ناـعل هب  ود  نآ  ناـیم  ربماـیپ  دروآ ، يا  هنیب  وا  هـنو  درک  رارقا 

دنزرف تسا  هایس  ینامشچ  ياراد 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  دروآ و  ایند  هب  تفـص  نیمه  اب  یکدوک  نز  تشذـگ و  ینامز  تسا .» ءامحـس  نب  کیرش 
ناوت یمن  هنیب  اـی  فارتـعا  هب  زج  هک  دوبن  یهلا  مکح  نآ  رگا  ینعی  نأـش ؛» اـهل  یل و  ناـکل  هللا  باـتک  نم  یـضم  اـم  ـالول  : » دوـمرف

.مدرک یم  راسگنس  ار  وا  درک  تواضق 

یم غورد  ناعل  فرط  ود  زا  یکی  تسناد  یم  دوخ  هک  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  رد  ثیدح  نیا  یهاوگ 
رتیوق نآ  زا  هک  ار  یتلالد  لامعتسا  ناس  نیدب  درک و  يراج  ار  ناعل  دنیوگ 

ای نز  نآ  ضرتعم  چـیه  درک و  رثا  یب  لاطبا و  دوب ، هدومرف  دوخ  وا  هک  اهتهابـش  نآ  اـب  يدـنزرف  ندروآ  ناـمه  ینعی  تفاـی ، ناوتن 
.دشن کیرش  ضرتعم 

و تسا -  نآ  نأش » اهل  یل و  ناکل  هللا  باتک  نم  یـضم  ام  ـالول   » هک هتفگ  نیا  زا  ترـضح  دوصقم  مییوگ : یم  داریا  نیا  خـساپ  رد 
مکح رگا  هک  تسا -  هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا 

ینعی تشاد ؛ اـضتقا  رگید  یمکح  تسا  هدـش  اـنز  هب  مهتم  هک  يدرم  هب  دـنزرف  تهابـش  دوبن  يا  هلأـسم  نینچ  رد  ناـعل  هب  دـنوادخ 
ار ناعل  هک  شارف  اجنیا  رد  هچ ، تسا ؛ هدرک  اغلا  ار  تهابـش  نیا  مکح  هلأسم  نیا  رد  ناعل  هب  دنوادخ  مکح  اما  .نز  ندـش  راسگنس 
زا یکی  عراش  صن  مکح  هب  دنا و  هدرک  ضراعت  رگیدکی  اب  هک  دنتسه  لیلد  ود  تسا  مجر  یضتقم  هک  تهابـش  دنک و  یم  باجیا 

.دوش یم  لمع  نآ  هب  زین  يور  نیمه  زا  تسا و  رتیوق  تهابش  ینعی  يرگید  زا  شارف  ینعی  ود  نآ 

لاطبا دـشاب  هتـشاد  تلالد  نآ  رب  ضراـعم  نودـب  نیارق  هک  یتروص  رد  ار  تین  دـصق و  هک  تسا  يزیچ  ارجاـم  نیا  ياـجک  رد  اـما 
اب یمکح  ره  نالطب  هب  هک  دیآ  یم  مزال  تسا  هدرک  ضراعت  نآ  اب  رتیوق  یلیلد  هک  يا  هنیرق  هطـساو  هب  مکح  نالطب  زا  ایآ  و  دنک ؟

؟ مینک مکح  هنیرق  هنوگ  ره 

يور نیا  زا  درک  يراج  نانآ  نایم  ار  ناعل  فرط ، ود  زا  یکی  ندوب  وگغورد  هب  ملع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نیا  اما 
اهنآ زا  یکی  ریزگانو  دراد  دوجو  یعـضو  نینچ  یعدم  ود  نایم  هرامه  تسین و  ریذپ  ناکما  یموس  ضرف  ًاعرـش  اجنیا  رد  هک  تسا 

نیااب لطاب و  رب  يرگید  تسا و  قح  رب 

لطاب لاطبا  قحم و  قح  تابثا  هب  هاگ  نیا  دوش و  یم  ارجا  اهنآ  هرابرد  دنوادخ  مکح  دوجو 
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هک دیآ  یم  شیپ  ببـس  ود  هب  ناعل  .دننک  نعل  ار  رگیدـمه  هژیو  يا  هغیـص  هب  درم  نز و  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  هنعالم  ای  ناعل  - 1
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.م .تسا -  درم  ای  نز  يوس  زا  دنزرف  راکنا  يرگید  انز و  هب  نز  ندرک  مهتم  یکی 
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.نآ زج  هب  دشاب ، هتشادن  دوخ  ياوعد  تابثا  رب  یلیلد  قحم  هک  یتروص  رد  هاگ  تسوگغورد و 

یکدوک منز  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ  هک  دونشب  ار  يزازف  درم  نآ  نخس  سک  ره  ًاثلاث : 

هدروآ هیانک  دوخ  نخس  نیا  رد  وا  هک  تفای  دهاوخ  ار  نامگ  نیا  تسا » هدروآ  ایند  هب  تسوپ  هایس 

رب تلالد  رگا  هک  یلاح  رد  درکن ، يراج  درم  نآ  رب  فذقّدح  ربمایپ  دوجو  نیا  اب  اما  .تسانز  هب  شرـسمه  ندرک  مهتم  شـضرغ  و 
دنک ضارتعا  یسک  رگا  .درک  یم  يراج  فذقّدح  درم  نآ  رب  ترضح  نآ  تشاد  رابتعا  حیرـص  ظافلا  زج  يزیچ  هلیـسو  هب  دصاقم 

ییاه هیانک  رد  رمع  دیوگب : و 

درک و تروشم  هباحص  اب  هراب  نیا  رد  يو  هک  دینش  دهاوخ  خساپ  درک ، یم  يراج  ّدح  نینچ  نیا 

.دنک یم  دییأت  ار  نیمه  میدرک  رکذ  ام  هک  مه  یلیالد  دنتخادرپ و  تفلاخم  هب  وا  اب  یخرب 

: دراد هراشا  دادخر  ود  هب  ضرتعم  مالک  میوگ :  یم  زین  داریا  نیا  خساپ  رد 

: تفگ دمآ و  ادـخ  ربمایپ  دزن  هزازف  ینب  زا  يدرم  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  نارگید  ملـسم و  يراخب و  هچنآ  فلا - 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  .درک  یم  یفن  شیوخ  زا  ار  دنزرف  هیانک  هب  نخس  نیا  اب  هتبلا  تسا و  هدروآ  ایند  هب  تسوپهایـس  يدنزرف  منز 

يرتش اهنآ  نایم  رد  ایآ  دیسرپ : .خرس  تفگ : دنتسه ؟ گنر  هچ  تیاهرتش  دیسرپ : .يرآ  تفگ : وا  يرادرتش ؟ ایآ  دیـسرپ : وا  زا  هلآ 
دیاش داد : خساپ  دنا ؟ هدمآ  اجک  زا  نارتش  نیا  سپ  دیـسرپ : .تسه  گنر  نیا  هب  رتش  دـنچ  اهنآ  نایم  رد  تفگ : تسه ؟ يرتسکاخ 

ناس نیدب  دشاب و  گر  کی  هبلغ  زا  مه  وت ] دنزرف   ] نیا دـیاش  دومرف : .دـشاب  هتفرگ  همـشچرس  اهنآ ] ناردـپ  رد   ] یگر کی  زا  نیا 
.دنک یفن  دوخ  زا  ار  دنزرف  درم  نآ  دادن  هزاجا 

تـسین يزیچ  چیه  يزازف  درم  نآ  ياه  هتفگ  رد  هچ ، دراد ؛ روهظ  دـیوگ  یم  ضرتعم  نیا  هچنآ  زج  يزیچ  رد  تسرد  ثیدـح  نیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  تیعقاو  اهنت  درم  نآ  هکلب  دنک ، تلالد  هیانک  هب  ای  حیرـص  تروص  هب  وا  يوس  زا  فذق  هدارا  رب  هک 

مکح هب  ای  تسوا  هب  قحلم  تسوپ  گنر  رد  توافت  دوجو  اب  دنزرف  نیا  ایآ  تسا : هتـساوخ  ار  دـنزرف  نیا  یعرـش  مکح  هداد و  ربخ 
یمن تسوا و  دـنزرف  كدوک  نآ  هک  درک  مکح  نینچ  وا  خـساپ  رد  زینهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوش ؟ یم  یفن  وا  زا  تواـفت  نیا 

مهف و هب  مکح  نیا  ندش  رتکیدزن  يارب  نینچمه  ترضح  نآ  .دنک  یفن  ار  يو  دناوت 

ساسارب هداشگ و  يا  هنیس  اب  دریذپ و  رتناسآ  يو  ات  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  هک  دروآ  یلاثم  وا  نهذ 

یسک زا  ار  فذقّدح  دناوت  یم  اجک  ثیدح  نیا  اما  .هتسب  مشچ  هندهن  ندرگ  نآ  هب  ندش  عناقو  مهف 

رازآ رایـسب  هک  تسد  نیا  زا  رگید  ياه  هیانک  اـی  و  مرداـم » هن  مراـکانز و  نم  هن   » هک دـهد  یم  مانـشد  نینچ  ار  يرگید  هک  درادرب 
هچنآ تسا و  يزیچ  نیا  حیرص ؟ مالک  کی  روهظ  هلزنم  هب  يا  هدنونش  ره  يارب  نآ  روهظ  تسا و  حیرـصت  زا  رت  تشز  رت و  هدنهد 

رب نوزفا  .رگید  يزیچ  هدمآ  تیاور  رد 
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رظن مه  وا  اب  مکح  نیا  رد  هباحص  همه  درک و  یم  يراج  ّدح  مه  هیانک  هب  ِفذق  هلأسم  رد  رمع  نیا 

.دندوب

رگیدـکی نت  ود  رمع  تفالخ  نامز  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نمحرلادـبع  رتخد  هرمع  شردام  زا  لاجرلاوبا ، زا  کلام  هچنآ  ب - 
[ هباحـص زا   ] هراب نیا  رد  رمع  سپ  .مردام  هن  مراکانز و  نم  هن  دنگوس ، دـنوادخ  هب  تفگ : يرگید  هب  یکی  دـنتفرگ و  مانـشد  هب  ار 
زج یهار  شردام  ردپ و  شیاتس  يارب  دنتفگ : رگید  یخرب  ،و  تسا هدرک  شیاتس  ار  دوخ  ردام  ردپ و  وا  تفگ : یکی  .تساوخ  رظن 

داتـشه ار  درم  نآ  یهاوخ  رظن  نیا  زا  سپ  زین  رمع  .ینز  هنایزات  وا  ینک و  يراج  ّدـح  وا  رب  هک  میرظن  نیا  رب  ام  .تسا  هدوب  زین  نیا 
.دز هنایزات 

تفلاخم رمع  اـب  دوخ  نخـس  اـب  هدرک -  تشادرب  هدـننک  لاکـشا  هک  ناـنوچ  تسخن -  هدـنیوگ  نآ  هک  درادـن  تلـالد  تیاور  نیا 
فذق يو  دوصقم  هک  دیمهف  تسا  هتـشاد  زین  نیا  زج  یهار  شردام  ردپ و  ندوتـس  يارب  دش : هتفگ  وا  هب  نوچ  اریز  تسا ؛ هدـیزرو 

قیرط هب  نیا ، رب  نوزفا  .تفلاخم  هب  ات  تسا  رتکیدزن  وا  اب  تقفاوم  هب  نیا  .دیزگ و  توکس  زین  يور  نیمه  زا  و  هدوب ،

یعازوا و هنیدم و  ياهقف  رظن  نیمه ، .تسا  هدرک  يراج  دح  زین  ضیرعت  هیانک و  رد  هک  تسا  هدیـسر  رمع  هراب  رد  دـنچ  یحیحص 
ظفل نایم ، نیا  رد  .هیانک  هب  مه  دوش و  یم  عقاو  حیرـص  ظفل  هب  مه  راهظ ، فقو و  قتع ، قالط ، هک  ناـنوچ  تسا ، ساـیق  ياـضتقم 

يارب هک  تسا  يزیچ 

دنک یمن  ینادنچ  توافت  دشاب  رهاظ  ًالماک  انعم  یتقو  نیاربانب ، تسا و  هدش  عضو  انعم  رب  تلالد 

.ضیرعت هیانک و  ای  دشاب  حیرص  ظفل  هک 

یـسک دـننامه  دـنک  يراج  ار  عوجر  قالط و  حاـکن و  ياـه  هغیـص  یخوشب  هک  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ًاـعبار :
هغیـص هک  ار  يدوقع  تقیقح  صخـش  هک  تسا  نشور  اج  نیا  رد  هک  نآ  اب  دزاس ، یم  يراـج  ار  اـه  هغیـص  نیا  ّدـِجب  هک  هدادرارق 

هراب نیا  رد  .تسا  هدرکن  هدارا  هدروآ  نابز  رب  ار  اهنآ  ياه 

ربمایپ نآ  ساسارب  هک  هدمآ  تسا  هدناوخ  نسح  ار  نآ  يذمرت  دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  ننـس  نابحاص  هک  هریرهوبا  روهـشم  ثیدـح 
قالط و حاکن و  هراـبرد  هک  نونکا  « (1) هعجرلا قالطلا و  حاکنلا و  دـج : نهلزه  دـج و  نهدـج  ثالث  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رب ینخـس  وگ  هدوهیب  هک  تسا  نآ  ثیدـح  نیا  زا  یهقف  تشاد  رب  .دوش  یم  ساـیق  هس  نیا  رب  زین  اـهراک  رگید  تسا  نینچ  عوـجر 

رب یعرش  ماکحا  بترت  اما  .تسا  هدشن  دنبیاپ  نآ  مکح  هب  هدرکن و  دصق  ًادج  ار  نآ  يانعم  هک  هدروآ  نابز 
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ج3، مالـسلا ، لبـس  .ك.ر : .عوجر  قالط ، جاودزا ، تسا : یخوش  زین  اهنآ  یخوش  تسا و  يدـج  اهنآ  يدـج  هک  تسا  زیچ  هس  - 1
.م ص 175 - .
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داجیا ار  ببس  صخش  هک  ینامز  يور  نیمه  زا  .دروآ  یم  نابز  رب  ار  دقع  هغیص  هک  یسک  تسد  هب  هن  تسا  عراش  تسد  هب  بابسا 
.هن هاوخ  دشاب و  هتساوخ  شدوخ  هاوخ  دیآ ، یم  مزال  وا  رب  شمکح  دنک 

هچنآ نالطب  هب  هک  هدوب  نآ  هدعاق  ياضتقم  دروم  هس  نیا  رد  مییوگ : یم  لاکشا  نیا  خساپ  رد 

ار نآ  رب  بترتم  مکح  دـصق  انعم و  دـصق  دـنک  یم  تلالد  یلاح  نیارق  هک  ناـنوچ  يو ، اریز  دوش ؛ مکح  تسا  هداد  ماـجنا  صخش 
هتفرگ يدج  ار  وا  یخوش  هتفگ  اج  نیا  رد  عراش  اما  .تسا  هتشادن 

هللا قح  هدـنرادرب  رد  عوجر  قـالط و  حاـکن و  هک  تسا  نآ  زین  تلع  نیا  .تسا  هدـیبلط  یم  نینچ  هک  تسا  یتـلع  هطـساو  هب  نیا  و 
بترتم بابـسا  نآ  رب  ار  اهنآ  تابجوم  ماکحا  نیا  هدننک  باجیا  ببـس  ندروآ  دـیدپ  اب  دـناوت  یمن  صخـش  يور  نیمه  زا  تسا و 

دناوت یمن  يو  هک  نانچ  دزاسن ،

شیوخ يادخ  اب  هک  دسرن  ار  هدـنب  هچ ، دـنکن ؛ راب  اهنآ  رب  ار  نانخـس  نیا  تابجوم  دروآ و  نابز  رب  یخوشب  ار  رفک  رب  لاد  نانخس 
لام رد  فرـصت  هک  نآ  لاثما  عیب و  باب  فالخرب  تسرد  دریگب ، يزاب  هب  ار  وا  دودـح  دنخـشیر و  هب  ار  وا  تایآ  اـی  دـنک ، یخوش 

هاگ .دـهدب  يرگید  هب  ضوع  نودـب  ای  ضوع  اـب  ار  دوخ  لاـم  دراد  قح  زین  ببـس  نیمه  هب  و  تسا ، یمدآ  ضحم  قح  نآ  تسا و 
هک یماگنه  تسا  نشور  و  دیوگ ، یم  حازم  دنک و  یم  یخوش  شردارب  اب  هنیمز  نیا  رد  ناسنا 

.تسین راب  وا  رب  تسا  هتفگ  دجب  ینخس  هک  یسک  مکح  دیوگب  ینخس  ناونع  نیدب 

مکح کی  ياراد  هلوقم و  کی  زا  باب  ود  نیا  رگا  هک  تسا  نآ  دـنک  یم  دـییأت  ار  عیب  باب  اب  حاکن  باب  نایم  توافت  دوجو  هچنآ 
نیا زا  رگید  یترابع  اـی  و  « (1) ءاوس هلزه  هدـج و  هلک -  مالکلا  وا  اـهلک -  دوقعلا  : » دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب  یم 
یتح نیا  رب  نوزفا  .دـنک  نایب  ار  دوصقم  دـناوت  یم  رتهب  تسا و  رتایوگ  رتهاـتوک و  رتنـشور ، تراـبع  نیا  هک  ارچ  دروآ ؛ یم  تسد 

راکدب اب  دروخ  رب  باب  زا  دناد -  یم  ار  روما  تقیقح  دوخ  دنوادخ  هتبلا  نیا -  میریذـپب  ار  سایق  نیا  تحـص  تاشامم  باب  زا  رگا 
یخوش يزاب و  هب  ار  اـه  هغیـص  نیا  دـهاوخ  یم  دروآ  ناـبز  رب  ار  يدـقع  هغیـص  یخوشب  هک  یـسک  هچ ، تسوا ؛ دوصقم  ضیقن  هب 

ناـبز رب  یخوش  اـب  هک  يا  هغیـص  هب  شنداد  رفیک  يارب  هدـنادرگرب و  شدوـخ  هب  ار  وا  دـصق  نیا  عراـش  زین  يور  نیمه  زا  دریگب و 
هداد يدج  هغیص  مکح  هدروآ 

هلیح هب  هک  یـسک  اـب  دـنک  یم  باـجیا  هک  تسا  يزیچ  تسرد  شدوـصقم ، ضیقن  هب  راکدـب  اـب  دروـخ  رب  ینعی  هلأـسم  نیا  .تـسا 
.دوش هدنادرگرب  وا  دوخ  هب  شگنرین  ورکم  و  مکح ، شدوصقم  ضیقن  هب  هدش  لسوتم 
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.تسا ربارب  شا  يدج  یخوش و  همه -  مالک  ای  همه -  دوقع  - 1
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هلیح لاطبا  يارب  نآ  هب  لالدتـسا  دریگ و  یم  رب  رد  زین  ار  هلیح  اهراک » رد  تین  دـصق و  رابتعا   » هدـعاق دوش  یم  نشور  ناـس  نیدـب 
(1) .تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  و  تسا ، داریا  هشدخ و  هنوگ  ره  زا  ملاس 

یفرع طرش  دننامه  یظفل  طرش  دقع و  نمض  طرش  دننامه  دقع  رب  مدقتم  طرش   : 4

سپ دننک و  قفاوت  يزیچ  رب  دقع  ياهفرط  رگا  تسا و  دقع  نراقم  طرش  دننامه  دقع  رب  مدقتم  طرش  هک  دنرظن  نیا  رب  ناملاع  هدوت 
ناهیقف بهذـم  نیا ، .ددرگ  یم  رب  تسا  مولعم  ناشدزن  دـنا و  هدرک  قاـفتا  نآ  رب  رتشیپ  هچنادـب  نیا  دـنزاس ، دـقعنم  ار  دـقع  نآ  زا 

رهَم رد  هک  تسا  یعفاش  بهذـم  رد  لاوقا  زا  یکی  نینچمه  نارگید و  دـمحا و  نوچ  ثیدـح  لـها  ناـهیقف  بهذـم  رهاـظ  هنیدـم ،
وا بهذم  روهشم  هچرگ  دنا ، هداد  لقن  نآ  زج  لیلحت و  مدقتم  طرش  هلأسم  هب  ار  هلأسم  نیا  هدش و  حیرـصت  نآ  هب  ناهنپ  راکـشآ و 

چیه دقع  رب  مدقتم  طرش  هک  تسا  نیا  هفینحوبا  بهذم  و 

: دیوگ یم  هیمیت  نبا  .تسا  لاوقا  زا  یکی  زین  دمحا  بهذم  رد  نیمه  و  تسا ، قلطم  هدعو  دننامه  درادن و  يرثا 

رب مدقتم  طرـش  هک  تسا  نیا  زا  دنا  هدوب  نآ  رب  هباحـص  يامدـق  هچنآ  زین  وا و  لوصا  ياضتقم  دـمحا و  تاحیرـصت  رد  روهـشم  اما 
زین هنیدم  نامدرم  هک  هنوگ  نآ  تسا ، نراقم  طرش  دننامه  دقع 

(2) .دنراد یهاگدید  نینچ 

رد تین  دصق و  رابتعا   » هدعاق و  عیارذ » دس   » هدعاق ناگدنب ،» حلاصم و  رب  تعیرـش  يانب   » هدعاق لیلد  هب  هلدا و  توق  رابتعا و  رظن  زا 
: دیامن یم  رت  هدیزگ  ناهیقف  هدوت  هاگدید  نامه  میروآ  یم  ار  اهنآ  زا  یخرب  ریز  رد  هک  رگید  ناوارف  لیالد  هب  زین  و  اهراک »

زا هتشاد و  رذح  رب  ییافو  یب  ینکـش و  نامیپ  زا  هداد و  نامرف  دوقع  هب  ندرک  افو  هب  ار  ام  باتک  زا  يرایـسب  تایآ  رد  دنوادخ   - 1
ُثُْکنی امَّنِاَف  َثَکَن  ْنَم  َو   » و « (4) ًالُ�وْسَم َناکَدْهَْعلا  ّنإِدْهَْعلِاب  اُوفْوَا  «، » (3) ِدوُقُعلِْاب اُوفْوَا  اُونمآ  َنیذَّلا  اهُّیَا  ای   » ياـه هیآ  تسا  هلمج  نآ 

نیا رد  «. (5) ِهِسْفَن یلَع 
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مالعا و  ناسحتـسالا ؛» لاطبا  باتک  ، » ،ج 7 یعفاش مالا  زا  فرـصت  اب  هارمه  تسا  يا  هدـش  هصـالخ  نآ  ياهخـساپ  ههبـش و  نیا  - 1
.411 ص 77 -  ج3 ، نیعقوملا ،

ص 349. ج3 ، هیمیت ، نبا  يواتف  - 2
.دینک افو  دوخ  ياهنامیپ  هب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   : 1 هدئام / - 3

.دنسرپ یم  نامیپ  زا  هک  دینک  افو  نامیپ  هب   : 34 ءارسا / - 4
.دنکش یم  دوخ  نایز  هب  دنکش  نامیپ  هک  ره  : 10 حتف / - 5
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رد سک  ره  میناد  یم  يوس  رگید  زا  .تسا  هداهنن  توافت  رگید  دـهع  اب  يدـهع  نایم  رگید و  دـقع  اب  يدـقع  نایم  دـنوادخ  تایآ 
دقع نمض  رد  فصو  نآ  رکذ  نودب  یلبق و  قفاوت  نامه  ربانب  سپس  دنراد و  قافتا  نآ  رب  هک  دنک  طرش  ار  یفصو  یحاکن  ای  یعیب 

نیا دننک ، دقع  داقعنا  هب  مادقا 

هتسناوت یم  هن  دمهفب و  هتسناوت  یم  هن  نیا  زج  برع  تسا و  نانآ  دهع »  » و دقع »  » زا یقادصم 

هب افو  دننامه  مدقتم  طرـش  هب  افو  مییوگ : یم  همدقم  ود  نیا  هب  رظن  اب  کنیا  .تسا  هدش  لزان  یبرع  نابز  هب  زین  نآرق  درادـب و  رواب 
دنکشب ار  نراقم  طرش  سک  ره  هک  نانوچ  تسا ، نکش  نامیپ  دنکشب  ار  مدقتم  طرـش  سک  ره  تسا و  عرـش  بولطم  نراقم  طرش 

.دهن یمن  یتوافت  ود  نیا  نایم  برع  تسا و  نکش  نامیپ  زین 

نامرف دهع  هب  ندرک  افو  هب  دوب ، هداد  نامرف  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  ثیداحا ، زا  يرایـسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 2
: دومرف هک  دـنا  هدرک  لقن  نارگید  دووادوبا و  هک  یعوفرم  تیاور  تسا  هلمج  نیا  زا  .تشاد  رذـح  رب  ییافو  یب  گنرین و  زا  داد و 

نآرب دـقع  زا  شیپ  هچنآ  هک  تسا  نیا  طرـش  زا  مدرم  تشادرب  «. (1) ًالالح مرح  وا  ًامارح  لحا  ًاطرشالا  مهطورش  یلع  نوملـسملا  »
هب هعزانم  ماگنه  رد  هک  اجنآ  ات  تسا ، طرـش  زین  دـننک  قفاوت  نآ  رب  دـقع  اب  نراقم  هچنآ  هک  هنوگ  نامه  تسا ، طرـش  دـننک  قفاوت 
رد نیا  رب  نوزفا  .تسا  رییغت  مدع  لقن و  مدع  تغل  رد  لصا  يوس ، رگید  زا  دوبن ؟ زیچ  نالف  ام  نایم  طرش  ایآ  دنیوگ : یم  رگیدمه 

لاقیف هتردغ  ردقب  هتسا  دنع  همایقلا  موی  ٌءاول  رداغ  لکل  بصنی  : » تسا هدمآ  نینچ  نیحیحـص  رد  رمع  نبا  زا  لقن  هب  عوفرم  ثیدح 
اب ار  دوخ  دـقع  هک  دـننک  قفاوت  دـنک و  طرـش  ار  يزیچ  يرگید  اب  سک  ره  میناد  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  . (2)« نالف هردغ  هذه 

گنرین و يرگید  اب  دنکن  افو  دوخ  طرش  هب  طرش  هدننک  هاگنآ  دنزاس و  دقعنم  مه  ار  دقع  سپـس  دنزاس و  دقعنم  طرـش  نآ  هب  رظن 
نیا .تسا  هدیزرو  تنایخ  وا  هب 

غارس يزیچ  تغل  لها  زا  هن  نایم  نیا  رد  .دسر  یم  ناشلقع  هب  دنمهف و  یم  مدرم  هک  تسا  يزیچ 

تسا تجح  ماکحا  باب  رد  ناشنخس  هک  یناسک  زا  هن  دنک و  تیاکح  مالک  يانعم  رد  تلاح  ود  نیا  نایم  نداهن  قرف  زا  هک  میراد 
نانآ نداهن  توافت  رگناشن  هک  میراد  تسد  رد  يزیچ 
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ننـس .ك.ر :  .دـنک  مارح  یلالح  ای  دـنک  لـالح  یمارح  هک  یطرـش  رگم  دـنل�وسم  دـننک  یم  هک  ییاهطرـش  ربارب  رد  ناناملـسم  - 1
باب 17. ماکحالا ، باتک  يذمرت ،

حیحـص .ك.ر :  .تسا  ینالف  تنایخ  هلیح و  نیا  دنیوگ : دنزارفا و  شتنایخ  هزادـنا  هب  یمچرپ  راکتنایخ  ره  سپ  رد  تمایق  زور  - 2
باب 21. نتفلا ، باتک  باب 9 و  لیحلا ، باتک  يراخب ،
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.دشاب اهنآ  یعرش  مکح  رظن  زا  تلاح  ود  نیا  نایم 

، دوش یم  هدرمـش  نانآ  تیاضر  لیلد  دقع  ياهفرط  نخـس  دنوش و  یم  دـقعنم  نآ  ياهفرط  تیاضر  دانتـسا  هب  تقیقحرد  دوقع  - 3
ندوب نکر  رب  « (1) ْمُْکنِم ٍضارَت  ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَا  ِّالا  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَا  اُولُکأَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   » همیرک هیآ  هک  نانوچ 

سپس دننک و  طرش  ار  يزیچ  نآ  ماجنا  زا  شیپ  دقع  ياهفرط  یتقو  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنک ، یم  تلالد  دوقع  رد  تیاضر 

رس رب  هدش  قفاوت  شیپ  زا  طرش  نامه  هب  طورشم  هک  تسا  یضار  يدقع  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  نشور  دنزاس ، دقعنم  ار  دقع 
، نیا ربانب  .تسا  مولعم  ترورـض  هب  شیاعدا  نالطب  هداد ، تیاضر  طرـش  نآ  نودب  قلطم و  دقع  هب  دنک  اعدا  سک  ره  و  دشاب ، نآ 

لبق هک  یطرش  يانبم  رب  یتقو 

رد كالم  یتقو  يوس  رگید  زا  و  هتخاس ، دقعنم  ار  دقع  دنا  هداد  تیاضر  نادب  دنا و  هدرک  قفاوت  رگیدـکی  اب  نآ  دروم  رد  دـقع  زا 
طرش هب  طورشم  دقع  نامه  ینعی  دنا =[  هتشاد  تیاضر  نآ  هب  تبـسن  هک  دشاب  يزیچ  نامه  دقع  تسیاب  یم  تسا ، تیاضر  دوقع 
نایم رد  يرایخ  دقع ، داقعنا  زا  سپ  دریگ و  یم  رارق  قفاوت  دروم  رتشیپ  نآ  طرش  ًاتداع  هک  حاکن  دننامه  يدوقع  رد  هژیوب  مدقتم ،]

هک یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يور  نیمه  زا  .دوش  كرادت  هتفر  تسد  زا  هچنآ  نآ  هلیسو  هب  ات  تسین 

یثیدح نیا  و  »(2) ؛ جورفلا هب  متللحتسا  ام  هب  اوفوت  نا  طورشلا  قحا  نا  : » دومرف تسا  قافتا  دروم 

.تسین نآ  رد  یگدیشوپ  چیه  تسا و  نشور 

رد هکلب  و  رگیدـکی ، اب  نامدرم  همه  ياهوگ  تفگ و  رد  هک  تسا  يزیچ  نراقم ، طرـش  مدـقتم و  طرـش  نایم  نداـهنن  تواـفت   - 4
نایب ار  دوخ  هتساوخ  نآ  هلیسو  هب  دراذگ و  یم  شراک  يارب  ییانبم  هک  یسک  هچ ، دوش ؛ یم  هدهاشم  نخس  نیرتحیـصف  نیرتغیلب و 

نخس نآ ، زا  سپ  دنک ، یم 

رتشیپ هک  »ي  دّیقم  » نامه زج  يزیچ  نآ  زا  هتبلا  دروآ  یم  همدقم  انبم و  نآ  رکذ  نودب  ار  شیوخ 

وا دیقم  ریغ  مالک  زا  نیا  زج  يزیچ  مه  هدنونش  .دنک  یمن  هدارا  تسا  هدروآ  همدقم  رد  هتفگ و 

یم هک  نیا  هچ  تسین ؛ وا  مالک  بطاخم  دشاب ، ییهن  ای  رما و  هدـنرادرب  رد  عراش ، مالک  یتقو  وا  دـننامه  هناوید و  هتبلا  .دـمهف  یمن 
یمکح عرش  رد  ار  هناوید  هک  تسا  هدش  نایب  رگید  ییاج  رد  میناد 

رد شا  هتفگ  نیا  هچرگ  تحکنا ،»  » ای و  تعب » : » دیوگ یم  يرگید  هب  یسک  یتقو  نیاربانب ، .تسین 
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تیاضر نادـب  هک  دـشاب  یتراجت  هک  نآ  رگم  دـیروخم  اورانب  ار  رگیدـمه  لاوما  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا   : 29 ءاسن / - 1
.دیراد
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، يراخب حیحص  .ك.ر :  .دیا  هدرک  لالح  دوخ  رب  ار  یمرحم  ان  نماد  نادب  هک  تسا  يزیچ  ندرک  افو  يارب  اهطرـش  نیرتاوازـس  - 2
باب 6. طورشلا ،  باتک 
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رگیدـکی اب  شا  هرابرد  هدرک و  طرـش  ار  نآ  رتشیپ  هچنآ  هب  تسا  دـیقم  عقاو  رد  اما  تسا ، دـیق  هنوگره  نودـب  قلطم و  ظفل ، رهاـظ 
رگیدـکی اب  نآ  ياهطرـش  هرابرد  هک  یـشورف  نامه  متخورف ، وت  هب  هک  تسا  نیا  کتعب »  » یقیقح يانعم  نیارباـنب  .دـنا  هدرک  قفاوت 

همه اـب   ] نآ هراـبرد  رتـشیپ  هـک  مروآ  یم  رد  یجاودزا  هـب  ار  وـت  هـک  تـسا  نآ  زین  کـتحکنا »  » یقیقح ياــنعم  .مـیا  هدرک  قـفاوت 
ره رظن  دروم  ياهطرـش  هدـمآ و  لمع  هب  یلبق  ياهقفاوت  هک  نآ  یپ  رد  ار ، دوخ  مـالک  سک  ره  سپ  .میا  هدرک  قفاوت  شیاـهطرش ]

نتفگ نخـس  رد  مدرم  فرع  هچنآ  زا  دنادب  قلطم  نانچمه  زین  تقیقح  رد  ار  نآ  دروایب و  قلطم  تسا ، هدش  حرطم  ياهفرط  زا  کی 
.تسین هدیشوپ  نآ  ياج  چیه  هک  نشور  تسا  يا  هلأسم  نیا  .تسا  هتفر  نوریب  تسا  رگیدمه  اب 

: دیوگ یم  نیعقوملا  مالعا  رد  وا  .میروایب  تسا  هتفگ  هاگدید  نیا  دییأت  رد  يزوج  میق  نبا  ار  هچنآ  اج  نیا  رد  تسین  تبسانم  یب 

هکلب دور ، یمن  نایم  زا  نآ  ندروآ  رتشیپ  مدـقت و  هب  نراقم  طرـش  هدـسفم  هچ ، تسین ؛ یتوافت  نراقم  طرـش  مدـقتم و  طرـش  نایم 
هک یماگنه  دور  یم  نایم  زا  طرش  مدقت  هب  يا  هدسفم  هچ  .تسا  مدقت  تلاحرد  نآ  هدسفم  دننامه  نراقت  تلاح  رد  طرـش  هدسفم 

ًارهاظ هتبلا  دنا و  هتخاس  دقعنم  ار  دقع  لطاب  دساف و  طرـش  نآ  يانبم  رب  هک  دننادب  زین  نارـضاح  دنوادخ و  دـننادب و  دـقع  ياهفرط 
عقاو رد  هک  یلاح  رد  دنا ، هدروآ  طرش  دیق و  رکذ  نودب  قلطم و  تروص  هب  ار  دقع 

حاکن حاکن ، دقع  هک  دننک  قفاوت  دقع  زا  لبق  رگا  هنومن  يارب  .تسا  مارح  طرش  نامه  هب  دیقم 

رس رب  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  رتشیپ  هچ  نامه  ياکتا  هب  دنزاس و  عقاو  ار  دقع  انبم  نیمه  رب  دشاب و  راغـش  ای  هعتم ، ای  لیلحت ،
ندوب راغش  ای  هعتم  ای  لیلحت ، دقع  زا  راک  نیا  اب  دقع  دننکن ، رکذ  دقع  نتم  رد  ار  طرـش  نآ  نادب ، يدنبیاپ  اب  دنا و  هدرک  قفاوت  نآ 

جراخ تسا  نآ  تقیقح  هک 

ار تفص  نامه  دقع  زا  لبق  هک  دنناوتان  نآ  نیفرط  هنوگچ  دنا ، هدرک  مارح  تفص  نادب  ار  نآ  لوسر  وادخ و  هک  يدقع  .دوش  یمن 
هدروآ رب  ایآ  دوش ؟ هدروآ  رب  دنا  هتساوخ  یم  هچنآ  بیترت  نیدب  ات  دنیامن  يراددوخ  دقع  نتم  رد  نآ  رکذ  زا  سپس  و  دننک ، طرش 

ياهفرط هتساوخ  ندش 

دقع داسف  تحـص و  رد  يریثأت  مدقتم  طرـش  هک  هدعاق  نیا  ایآ  و  تسین ؟ عراش  هتـساوخ  دوصقم و  ندرب  نایم  زا  نیع  يدقع  نینچ 
زیچ ود  نایم  عرش  هنوگچ  تسین ؟ هلیح  هاگتـساخ  ساسا و  لصا و  دوخ  نیا  ایآ  هکلب  تسا ؟ هلیح  باب  ندوشگ  يانعم  هب  زج  درادن 

رد هک  نیا  فرص  هب  اهنت  دنتسه  یکی  نیدقاعتم  دصق  انعم و  تقیقح و  رد  دنرگیدکی و  دننامه  تهج  ره  زا  هک 

نیا ایآ  و  دراذگ ؟ یم  توافت  دوش  هدروآ  لابند  هب  ظفل  نامه  يرگید  رد  هدمآ و  ولج  یظفل  یکی 

هک تسا  يزیچ  نآ  لوصح  يارب  هعیرذ  هلیسو و  نیرت  سرتسدرد  نیرتکیدزن و  زج  يزیچ 
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ياه هعیرذ  اههار و  عراش  اجک ...؟ تاـمرحم  عیارذدـس  هدـعاق  اـجک و  هدـعاق  نیا  تسا ؟ هتـساوخ  ار  نآ  نتـشادرب  ناـیم  زا  عراـش 
.دنک یم  رتدنمنوناق  رتنشور و  دیاشگ و  یم  ار  اههار  نآ  هدعاق  نیا  اما  ددنب ، یم  نکمم  هویش  ره  هب  ار  مارح  هب  ندیسر 

ای تمرح  هدـعاق  نیا  هک  تفای  دـهاوخ  رد  دـنک  لمأت  دـقع ] رب  مدـقتم  طرـش  نتـشادن  ریثأت  هدـعاق   ] هدـعاق نیا  رد  يدـنمدرخ  رگا 
تمرح دـیکأت  تهج  ود  زا  دوخ  نیا  .تسا  یقاب  نانچمه  بوجو  ای  تمرح  یـضتقم  تلع و  هک  یتلاـح  رد  دراد ، یم  رب  ار  بوجو 

ینعی نآ  هجیتن  و   ] هدعاق نیا  هک  نآ  رگید  و  دوش ، یم  كرت  بجاو  دریذپ و  یم  ماجنا  مارح  نآ  رذـگهر  زا  هک  نآ  تسخن  تسا :
شیوخ ناگدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  ار  یتعیرـش  تسا  نیا  ياـنعم  هب  بیرف و  گـنرین و  رکم و  سیلدـت و  هدـنرادرب  رد  هلیح ] زاوـج 

نامه هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  هتخاس ، راوتسا  هدیدنسپ و 

.تسا هتشادزاب  اهنآ  ماجنا  زا  ار  نامدرم  هدرک و  مارح  دوخ  وا  هک  دنهد  رارق  ییاهزیچ 

رگیدکی اب  ود  نآ  تیدض  تفلاخم و  هک  يا  هنوگ  هب  راکشآ ، یقیقح و  دشاب  یقرف  مارحو  لالح  نایم  تسیاب  یم  هک  تسا  نشور 
يدـصاقم یناعم و  تسا  ربتعم  هچنآ  اریز  يرثا ؛ هن  دراد و  يرابتعا  هن  زیچ  ود  ناـیم  يروص  تواـفت  اـما  .دـیآ  نشور  لـقع  رظن  رد 

راتفر راتفگ و  رد  هک  تسا 

ای اهنآ و  لکش  اهنت  دنشاب و  دحاو  تقیقح  انعم و  ياراد  ظافلا  هک  یماگنه  هچ ، دراد ؛ دوجو 

دنـشاب و یکی  رگیدـمه  اب  ظافلا  رگا  سکع  رب  و  تشاد ، دـنهاوخ  مکح  کی  اهنت  دوش ، شیپ  سپ و  دـنک و  توافت  اهنآ  هاـگیاج 
.تسا نینچ  زین  لاعفا  رد  .تشاد  دنهاوخ  توافتم  یمکح  دشاب  توافتم  اهنآ  يانعم 

مدـقت هلیح  نآ  ندرک  حیحـص  يارب  هک  يراک  .تفای  دـهاوخ  رد  ار  تقیقح  نیا  یتسرد  دزرو  هتـسیاب  یلمأت  تعیرـش  رد  سک  ره 
ار هیضق  تروص  دیابن  نیاربانب  .تسا  لطاب  مارح و  زا  هک  نآ  زا  دوصقم  اما  لالح ، عورـشم و  شتروص  هدش ، هتفرگ  شیپ  رد  طرش 

مارح اب  تقیقح  انعم و  هب  مه  تروص و  هب  مه  ار  راک  نیا  رگا  هکلب  رواین ، رامش  هب  ار  دوصقم  تقیقح و  تسیرگن و 

هک تسا  نآ  زا  رتراوازـس  میزاس ، قحلم  لطاب  هب  ار  نآ  دنراد  دوخ  تقیقحرد  دصق و  رد  هک  ییدـننامه  هطـساو  هب  مینادـب و  یکی 
(1) .مینک قحلم  لالح  هب  ار  نآ  عورشم ، لالح و  اب  راک  نیا  يروص  يدننامه  دانتسا  هب  اهنت 

نراقم و طرـش  دننامه  ندوب  رثا  یب  ندرک و  افو  داسف و  تحـص و  رظن  زا  دـقع  زا  شیپ  طرـش  هک  دـش  تباث  همه  نیا  اب  هک  کنیا 
دننامه یفرع  طرش  هک  دوش  یم  نشور  زین  نیا  تسا  دقع  نمض 
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تخر دزم  يازا  رد  دـنناد  یم  مدرم  هک  دـهدب  ییوشتخر  هب  ار  دوخ  هماـج  یـسک  رگا  دـنا : هتفگ  يور  نیمه  زا  .تسا  یظفل  طرش 
يازا رد  مومع  هدافتـسا  يارب  هک  دور  یمامح  هب  یـسک  رگا  نینچمه  .دوش  یم  بجاو  وا  رب  ترجا  تخادرپ  فرع  ربانب  دیوش ، یم 
، تسا هدش  هداهن  رایتخا  رد  هیارک  تخادرپ  يازا  هب  ندش  راوس  يارب  ًافرع  هک  دوش  راوس  ییتشک  رب  ای  دنا  هدوشگ  دزم  تخادرپ 

هژاو نآ  زج  ای  حلـص  ای  حاکن  ای  عیب  دـقع  رد  رگا  هک  تسین  یفالتخا  نیا  رد  نینچمه  .دـشاب  یم  مزال  ترجا  تخادرپ  فرع  رباـنب 
هدش و هتخانـش  دقع  ياهفرط  نایم  هک  يا  هکـس  دـقن و  هب  دوشن ، صخـشم  نآ  عون  دوش و  هدروآ  قلطم  تروص  هب  رانید » مهرد و  »

فارصنا تسا  جیار  نانآ  رهش  رد 

نآ قلطم  يانعم  هب  رانید » مهرد و   » تسین زیاج  تسا و  ظفل  دّیقم »  » فرع اج  نیا  رد  و  دراد ،

دقن و هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص  تسا  رانید  مهرد و  يامـسم  تخادرپ  هب  مزلم  اهنت  صخـش  هک  دوش  مکح  نینچ  هجیتن  رد  هتفرگ و 
، دراد فارـصنا  ملاس  دارفا  ای  درف  هب  قالطا  نیا  دوش  هدروآ  قلطم  نمثم  اـی  نمث  هچناـنچ  عیب  باـب  رد  نینچمه  .دـشاب  ینزو  هچ  اـی 

هچنآ ربانب  .تسا  قلطم  رهاظب  ملاس و  ریغ  ملاس و  زا  معا  ظفل  هک  هچرگ  تسا ، فرع  قباطم  ملاس  درف  هک  هدعاق  نیاربانب 

فارـصنا بجوم  فرع  هک   ] هلأسم نیا  رد  دیآ ، یم  تسد  هب  یعرـش  ماکحا  رگید  تیـصو و  فقو و  رذن و  دنگوس و  یهقف  باوبا 
.تساراد ار  ماع  فرع  مکح  زین  صاخ  فرع   [ دوش یم  قلطم 

وا دزن  ار  ینز  هاگنآ  و  دوش ، یم  للحم  دـهد و  یم  ماجنا  لیلحت  حاکن  هک  دـشاب  نیا  هب  فورعم  مدرم  نایم  رد  يدرم  رگا  نیا  ربانب 
لیلحت ندرک  طرش  مکح  رد  دوخ  وا ، دزن  ندرب  نیمه  دنرب ،

رگا هک  تسا  مهف  نیمه  ساسارب  دنمهف و  یمن  نیا  زج  مدرم  و  تسا ، نز  نآ  اب  وا  حاکن  دقع  رد 

ینکـش نامیپ  تنایخ و  گنرین و  رکم و  مدرم  هاگدـید  زا  شراک  دـنکن  لمع  دـنا  هدرک  طرـش  وا  اب  هچنآ  هب  دـقع  زا  سپ  درم  نآ 
دقع زا  لبق  نآ  ندرک  طرش  تهج  زا  و  لیلحت ، تین  تهج  زا  دوش : یم  لطاب  تهج  ود  زا  لیلحت  دقع  ناس  نیدب  .دوش  یم  هدرمش 

رگا انبم ، نیمه  رب  .فرع  هب  ای  ظفل  هب 

وا رب  هچنآ  اریز  تسا ؛ لطاب  وا  دقع  دزاس  دقعنم  رگید  یتین  هب  ار  نز  نآ  اب  حاکن  دـقع  وا  دـننک و  لیلحت  طرـش  درم  اب  ًافرع  ای  ًاظفل 
ًاعرش يور  نیمه  زا  هدادن و  تیاضر  نادب  دنوادخ  دنا  هدرک  طرش 

، ود نآ  تیاضر  مدـع  هطـساو  هب  ینعی  رظن  نیا  زا  هدوبن و  وا  ّیلو  نز و  تیاضر  دروم  هدرک  دـصق  للحم ]  ] درم هچنآ  تسا و  لطاب 
، هدرمش زاجم  دنوادخ  هچنآ  هدوبن و  زاجم  دنوادخ  بناج  زا  دنا  هتشاد  تیاضر  نادب  نانآ  هچنآ  نخـس ، رگید  هب  .تسا  لطاب  دقع 

تیاضر و نآ  رب  نانآ 

تین للحم  نآ  رد  هک  يدقع  هدرک و  لیلحت  تین  للحم  نآ  رد  هک  يدقع   ] دقع ود  نیا  زا  مادک  چـیه  نیا  ربانب  دـنا و  هدرکن  قفاوت 
باب رد  هک  تسا  يراج  نخـس  نیمه  تسرد  نآ  دـننامه  نید و  هراجا ، عیب ، لیبق  زا  دوقع  رگید  رد  .دنتـسین  حیحـص  تسا ] هدرکن 

.تسه حاکن 
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رد يدنتـسم  چیه  تسا و  ساسا  یب  ییاعدا  مدقتم ، طرـش  هن  و  تسا ، نراقم  طرـش  اهنت  دـقع  رد  ر�وم  طرـش  هک  اعدا  نیا  نیاربانب ،
نآ نالطب  رب  میتفگ ، حرش  رتشیپ  هک  نانوچ  تسه ، عبانم  نیا  رد  هچنآ  هکلب  درادن ، دوجو  نآ  يارب  حیحص  سایق  تنـس و  باتک و 

(1) .دنک یم  تلالد 

هلیح لاطبا  تمرح و  رب  هدعاق  نیا  تلالد 

، دنتسه حیحص  دناسر  یم  لالخا  تحـص  هب  هچنآ  اب  ندوبن  هارمه  هطـساوب  رهاظ  رد  هک  تسا  يدوقع  رب  ینتبم  اه  هلیح  زا  يرایـسب 
دنک و یم  اضتقا  ار  اهنآ  فرع  ای  هدش و  قفاوت  اهنآ  رـس  رب  دقع  زا  شیپ  هک  دـنادساف  یطورـش  هب  دـیقم  تقیقح  رد  انعم و  رد  یلو 

دقع هب  اهنآ  ساسارب 

.تسا هدش  هداد  تیاضر 

نآ دننامه  تسا ، يراج  فرع  رد  هچنآ  زین  تسا و  نآ  اب  نراقم  طرـش  دننامه  دـقع  رب  مدـقم  طرـش  هنوگچ  هک  میتخاس  نشور  ام 
نیا نایم  نداهن  توافت  .دننک  طرش  ار  نآ  ًاظفل  هک  تسا  يزیچ 

رب رگیدکی  اب  وسمه  اهنیا  همه  هکلب  فرع ، هن  تغل و  هن  لقن ، هن  دـنک ، یم  تلالد  ینداهن  توافت  نینچ  رب  لقع  هن  تسا و  لطاب  ود 
، تسین طرش  ياه  هنوگ  نیا  نایم  یتوافت  چیه  هک  دنراد  تلالد  نیا 

اهـسوه و اهنت  تسا و  ضقانت  رد  اهنآ  هفـسلف  یهلا و  ماکحا  اـب  تعیرـش و  هب  تناـها  هک  ییاـه  هلیح  زا  يرایـسب  هار  ناـس  نیدـب  و 
ْنَع َكُوِنتْفَی  ْنَا  ْمُهْرَذْـحاَو  ْمُهَءاوْهَا  ِْعبَّتَت  ُهّللا َو ال  َلَْزنَا  امب  ْمُهَنَیب  ْمُکْحا  ِنَا  َو  « ؛ دوش یم  هتـسب  دـناوخ  یم  اهنادـب  یناسفن  تـالیامت 

ِهَِّیلِهاْجلا َمْکحَفَا  .َنوُقِـساَفل  ِساّنلا  َنِم  ًاریثَک  َّنِا  ْمِِهبُونُذ َو  ِضْعَِبب  ْمُهَبیـُصی  ْنَا  ُهّللا  ُدیُری  امَّنَا  ْمَلْعاَف  اْوَّلوَت  ْنِاَف  َْکَیِلا ، ُهّللا  َلَْزنَا  ام  ِضَْعب 
«. (2) َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهّللا  َنِم  ُنَسْحَا  ْنَم  َنوُْغبَی َو 

وا دوصقم  ضیقن  هب  راکدب  اب  دروخرب   : 5

، هچ دشاب ؛ عیرشت  رد  عراش  دصق  قفاوم  شیاهراک  رد  وا  دصق  هک  دهاوخ  یم  فلکم  زا  عراش 

ص:334

 ، هیمیت نبا  يواتف  222 ؛ ص219 -  لیلدلا ، هماقا  ص 118 و 119 ؛ ج3 ، نیعقوملا ، مالعا  زا  تسا  يا  هدـش  هصـالخ  شخب  نیا  - 1
ص 349.

ار وت  هک  دابم  زیهرپب  نانآ  زا  نکم و  يوریپ  ناشیاهسوه  زا  نک و  مکح  تسا  هداتسرف  ورف  دنوادخ  هچنآ  هب  اهنآ  نایم  : 4 هدئام / - 2
يازـس هب  ار  نانآ  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  نادـب  دـندش  نادرگیور  رگا  .دـننادرگ  رب  داتـسرف  ورف  وت  رب  دـنوادخ  هچنآ  زا  یخرب  زا 

.دننامرفان نامدرم  زا  يرایسب  دناسرب  ناشناهانگ  زا  یخرب 
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هدیرفآ دنوادخ  شتسرپ  يارب  «، (1) ِنوُُدبْعَِیلِّالا َْسنِْالا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانوچ  فلکم ،
هب هلیسو  نیدب  دنک و  لمع  تعیرش  نداهن  ناینب  رد  عراش  فادها  دصاقم و  قبط  رب  هک  تسا  ریذپ  ناکما  نادب  شتسرپ  نیا  هدش و 

.دسرب يورخا  يویند و  شاداپ 

ضقن ار  تعیرـش  هدش ، عضو  شیارب  فیلاکت  نیا  هک  دیوجب  نآ  زج  يزیچ  یعرـش  فیلاکت  رد  سک  ره  مییوگ : یم  همدقم  نیا  اب 
نیا حرـش  کـنیا.دوش  یم  هدـنادرگرب  وا  دوـخ  هب  شدـصق  و  تسا ، لـطاب  شلمع  دـشاب  تعیرـش  ضقن  ماـقم  رد  سک  ره  هدرک و 

: نخس

هدرک دـصق  عراـش  هچنآ  زج  ار  يزیچ  فلکم  یتقو  هک  تسا  لـیلد  نادـب  تسا  تعیرـش  هدـننک  ضقن  یـسک  نینچ  هک  نیا  فلا - 
هتـسناد رابتعا  یب  لمهم و  عراش  ار  هچنآ  يوس  نآ  زا  هتخاس و  راـبتعا  یب  لـمهم و  ار  عراـش  دوصقم  تقیقح  رد  دـنک  دـصق  تسا 

هدادرارق ربتعم  شیوخ و  دوصقم 

هک ار  یماکحا  یهلا و  تایآ  دراد  يدـصق  نینچ  هک  یـسک  نیا ، رب  نوزفا  .تسا  عراش  اب  راکـشآ  ییورردور  کی  دوخ  نیا  .تسا 
تسا یلاح  رد  نیا  دریگ و  یم  دنخشیر  هب  تسا  هدرک  عیرشت  وا 

قالط و عوجر ، حاکن ، هلمج  نآ  زا  و   ) ماکحا يا  هراپ  عیرشت  زا  سپ  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک 

هب ار  یهلا  ماکحا  یسک  دابم  هک  تسا  نآ  قایس ، هنیرق  هب  هیآ  نیا  زا  دوصقم  و  «، (2) ًاوُزُه ِهّللا  ِتایآ  اوُذِخَّتَت  الَو  : » دیامرف یم  علخ )
زا عراش  هچنآ  زج  يزیچ  یناملـسم  راهظا  اب  هک  ناقفانم  هب  زین  يور  نیمه  زا  .دـهاوخب  تسا  هدـش  عضو  نآ  يارب  هچنآ  زج  یفدـه 
هب تایآ  نتفرگ  دنخشیر  ءازهتسا و  َنُوئِزْهَتْسَت .» ُْمْتنُک  ِِهلُوُسَر  ِِهتایآ َو  ِهّللِابَا َو   » دوش یم  هتفگ  دنتـساوخ  یم  تسا  هدرک  دصق  مالـسا 

دراد و تسود  دوخ  هچنآ  هب  دراذـگاو و  تسا  هدرک  عضو  شیوخ  ملع  ریبدـت و  تمکح و  اب  عراش  ار  هچنآ  صخـش  هک  تسا  نآ 
نیا .دروآ  يور  دنیزگ  یم  رب  شا  یناسفن  ياه  هتساوخ 

(3) .تسا لوسر  ادخ و  اب  ییورردور  دنوادخ و  تمکح  اب  راکشآ  یتیدض 

دهاوش دوش  یم  هدـنادرگرب  وا  دوـخ  هب  شدـصق  تسا و  لـطاب  شلمع  دـیآ  رب  تعیرـش  ضقن  ماـقم  رد  سک  ره  هک  نیا  اـما  ب - 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دراد  يرایسب 

تردق يدنلبرس و  وا  زا  هدیبلط و  يرای  هب  وا  رانک  رد  رگید  ییادخ  هک  ار  یسک  دنوادخ  - 1

هک نانوچ  تسا ، هدش  نوبز  راوخ و  کیرش  نآ  هطساو  هب  يو  هدادرارق و  وا  دض  ار  کیرش  نآ  يارس  نآ  رد  هداد و  رفیک  هتساوخ 
ّالَک ًاّزِع  ْمَُهل  اُونوکِیل  ًهَِهلآ  ِهّللا  نوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  : » دیامرف یم 

ص:335

.دننک شتسرپ  ارم  هک  مدیرفآ  نیا  يارب  اهنت  ار  سنا  نج و   : 56 تایراذ / - 1
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.دنریگم دنخشیر  هب  ار  دنوادخ  ياه  هیآ  : 131 هرقب / - 2
.335 ص 333 -  تاقفاوملا ، یبطاش ، .ك.ر : - 3
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.(1)« ًاّدِض ْمِهیَلَع  َنُونوکَی  ِْمِهتدابِِعب َو  َنُورُفْکَیَس 

، تسا هداد  رفیک  ءازهتسا  هب  ار  وا  تایآو  وا  هب  ءازهتـسا  لها  رکم و  هب  ار  وا  اب  رکم  لها  هعدخ و  هب  ار  وا  اب  هعدخ  لها  دنوادخ  - 2
و « (4) ُهّللَارَکَم اُورَکَم َو  َو  «، » (3) ِِهلْهَابِّالا ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیحَی  َو ال  «، » (2) ْمُهُعدِاخ َوُه  َهّللا َو  َنوُعِداُخی  َنیِقفانُْملا  َّنِا  : » دومرف هک  نانچ 

(5)« ْمِِهب ُئِزْهَتْسَی  ُهّللا  َنوُءِزْهَتْسُم  ُنَْحن  امَّنِا  ْمُکَعَم  اَّنِا  اُولاق  ْمِِهنیطایَش  یِلا  اْوَلَخ  اِذا  َواّنَمآ  اُولاق  اُونَمآ  َنیَّذلا  اوَُقل  اِذا  «َو 

هداد رفیک  شا  ییاراد  ندـش  هابت  نتفر و  نایم  زا  هب  دـیازفا  یم  نآ  رب  دروآ و  یم  درگ  لام  ابر  قیرط  زا  هک  ار  یـسک  دـنوادخ   - 3
«. (6) ِتاقَدَّصلا ِیبُْریَو  ابِّرلا  ُهّللا  ُقَحْمَی  : » دومرف هک  نانچ  تسا ،

ناگدـنب و هدرب  هدـنب و  هک  هدادرارق  نآ  دـننک  یگرزب  دوـخ  وا  زا  يربناـمرف  شتـسرپ و  ربارب  رد  هک  ار  یناـسک  رفیک  دـنوادخ   - 4
.دنوش وا  ناربنامرف 

مهس زا  یلکب  هک  دادرارق  نیا  دنروآ  تسد  هب  يرتنوزفا  مهس  میانغ  هب  ندز  دربتسد  اب  دنتـساوخ  یم  هک  ار  یناسک  رفیک  عراش   - 5
ورمع زا  دوش ؛ هدنازوس  ناشیالاک  دنوش و  مورحم  تیمنغ 

هب هک  ار  یـسک  يالاک  رمع  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  شدـج  زا  شردـپ ، زا  بیعـش ، نب 
رد هدرک و  تیاور  دووادوبا  ار  ثیدح  نیا  دندنازوس ، دوب  هدز  دربتسد  تیمنغ 

«. دندرک مورحم  دوخ  مهس  زا  ار  وا  و  : » تسا هدروآ  هدرک  رکذ  ًاقیلعت  ار  نآ  هک  يرگید  تیاور 

زا تسا ؛ هداد  رفیک  اهراک  نیا  زا  تیمورحم  عنم و  هب  دنـشاب  هتـشاد  تواضق  تراـما و  تیـالو و  صرح  هک  ار  یناـسک  عراـش   - 6
مناگدازومع زا  نت  ود  نم و  تفگ : هک  هدش  لقن  يرعشا  یسوموبا 

رب ار  وت  دنوادخ  هچنآ  زا  يا  هراپ  رب  ار  ام  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  .میدـش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب 
سپ .تفگ  ینخس  نینچ  مه  يرگید  .هد  تراما  نامرف  تسا  هداد  تیالو  نآ 

ص:336

شتسرپ نیا  يدوزب  .تسین  نینچ  زگره  اما  .دنـشاب  نانآ  يزارفارـس  هیام  ات  دنتفرگ  ینایادخ  دنوادخ  ربارب  رد  81 و 82 :  میرم / - 1
.دوب دنهاوخ  نانآ  دض  رب  درک و  دنهاوخ  یساپسان  ار  نانآ 

 . دنک هعدخ  نانآ  اب  هک  تسا  دنوادخ  اما  دننک ،  هعدخ  ادخ  اب  ناقفانم  : 142 ءاسن / - 2
.دریگن رب  رد  ار  نازابگنرین  زج  دب  ياهگنرین  : 43 رطاف / - 3

.درک رکم  نانآ  اب  زین  دنوادخ  دندرک و  رکم  دنوادخ  اب  : 54 نارمع / لآ  - 4
دننیزگ تولخ  شیوخ  ياهناطیـش  اب  نوچ  و  میا ، هدروآ  نامیا  دـنیوگ  دنـسر  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  هب  نوچ  : 14 هرقب / - 5

.دنک دنخشیر  ار  نانآ  دنوادخ  .مینک  یم  دنخشیر  ار  نانآ  ام  مییامش ، اب  ام  دنیوگ 
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.دهد ینوزف  ار  تاقدص  دنادرگ و  زیچان  ار  ابر  دنوادخ   : 276 هرقب / - 6
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(1) «. هیلع صرح  ًادحاوا  هلأسی  ًادحا  لمعلا  اذه  یلونال  هللاو  انا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هتسناد و ربتعم  دروآ  نابز  رب  ار  دوقع  نیا  هغیص  یخوشب  هک  ار  یسک  قتع  عوجر و  قالط ، حاکن ، هدیسر ، هک  یـصن  هب  عراش ،  - 7
.تسا يو  دوخ  هب  وا  دب  دصق  ندنادرگرب  راک  نیا  زا  یهقف  تشادرب 

دزرو تنایخ  میانغ  رد  سک  ره  هب  هک  تسا  هداد  ار  يرفیک  نامه  دنریگ  یم  هیده  مان  هب  ار  هوشر  هک  ینارازگراک  هب  دنوادخ   - 8
دیآ یم  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  یـسک  نینچ  هک  تسا  هداد  ربخ  هیبتللا  نبا  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـهد ، یم 

هب دراد  هارمه  هب  دوخ  اب  تسا  هدوبر  رد  هچنآ  هک 

ایند نیا  رد  هک  تسا  مکاح  رب  و  دوش ، یم  اوسر  نامدرم  نایم  رد  باسح ، هاگیاج  رد  هک  يا  هنوگ 

.دریگ سپ  زاب  وا  زا  هدوبر  رد  وا  ار  هچنآ 

رفیک شا  ییاراد  نتفر  تسد  زا  وا و  زا  شا  يزور  نتـشادزاب  هب  دراد  یم  غیرد  نارگید  زا  ار  شلام  يدایز  هک  یـسک  دنوادخ   - 9
یعویف یعوتال  کیلع و  هللا  یصحیف  یصحت  یقفنا و ال  : » دومرف رکبوبا  رتخد  ءامسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا ؛ هداد 

زا ار  نآ  دنوادخ  هک  نکم  هریخذ  ار  نآ  نک و  قافنا  ار  شیوخ  تورث  يدایز  هک  تسا  نآ  ثیدـح  نیا  زا  دوصقم  . (2)« کیلع هللا 
رد .دریگ  رب  وت 

نالزنی ناکلمالا  هیفدابعلا  حبصی  موی  نم  ام  : » دیامرف یم  هک  تسا  يرگید  ثیدح  نومضم  نیمه 

.(3)« ًافلت ًاکسمم  طعا  مهللا  رخآلا : لوقی  ًافلخ و  ًاقفنم  طعا  مهللا  امهدحا : لوقیف 

اب ندرک  باذع  ار  وا  يورخا  رفیک  و  ناراب ، نتشادزاب  دزرو  یم  يراددوخ  تاکز  نداد  زا  هک  ار  یسک  يویند  رفیک  دنوادخ   - 10
عنم ام  و  : » دومرف هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ؛ هدادرارق  هدرک  یم  يدنلبرس  ساسحا  هتخورف و  یم  رخف  نادب  هک  ییاراد  نامه 

َبَهَّذـلا َو َنوُِزنْکَی  َنیذَّلا  َو  : » تسا هدـمآ  زین  مـیرک  نآرق  رد  «. (4) اورطمی مل  مئاهبلا  الولو  ءامـسلا  نم  رطقلا  اوعنم  ـالا  هاـکزلا  موق 
َهَّضِْفلا َو ال

ْمُهُهابِج َو اِهب  يوُْکتَف  َمَّنَهَجُران  ِیف  اَْهیَلَع  یمُْحی  َمْوَی  میلا  ٍباذِعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِهّللا  ِلیبَس  یف  اهَنوُقْفُنی 
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، يراخب حیحص  .ك.ر :  .دشاب  دنمزآ  نادب  ای  دبلطب  ار  نآ  دوخ  هک  میراذگ  یمناو  یـسک  هب  ار  راک  نیا  ام  دنگوس  دنوادخ  هب  - 1
باب 7. ماکحالا ، باتک 

 : .ك.ر .درادب  غیرد  وت  زا  زین  دنوادخ  هک  رادم  غیرد  نامدرم ] زا   ] و درمشب ، وت  رب  زین  دنوادخ  هک  رامـشم  هتـسویپ  نک و  قافنا  - 2
باب 21. هاکزلا ، باتک  يراخب ، حیحص 

يرگید نآ  و  هد ، نیزگیاج  دنک  قافنا  هک  ار  نآ  ایادخ  دیوگ : یکی  دنیآ و  دورف  هتشرف  ود  دوش  حبـص  نوچ  هک  تسین  يزور  - 3
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.هد یهابت  فلت و  دزرو  يراددوخ  قافنا  زا  هک  ار  نآ  ایادخ  دیوگ :
رد زگره  دندوبن ، نایاپراهچ  رگا  و  دندش ، مورحم  نامـسآ  ناراب  زا  هک  نیا  رگم  دندرکن  يراددوخ  تاکز  نداد  زا  یموق  چیه  - 4

باب 27. هاکزلا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .دمآ  یمن  ناراب  نانآ  نیمزرس 
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رتش و بحاص  هک  تسا  حیحص  ثیدح  رد  نیا ، رب  نوزفا  . (1)« َنوُِزنْکَت ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذَف  ْمُکِسُْفنَِال  ُْمتْزَنَکام  اذه  ْمُهُروُهُظ  ْمُُهبُونُج َو 
هب ار  وا  نارتش  دوش و  یم  هداد  رفیک  هلیـسو  نیمه  هب  باسح  هاگیاج  رد  دـهد  یمن  دوخ  لام  رد  ار  هللا  قح  هک  يدنفـسوگ  واـگ و 

، دننک یم  لام  دگل  دوخ  مس  ریز 

يرپس دوخ  راک  اه  هتـسد  نیا  زا  یکی  هک  راب  ره  دنور و  یم  وا  يور  هب  دوخ  ياهمـس  اب  نادنفـسوگ  و  دننز ، یم  خاش  ار  وا  ناواگ 
دنوادخ هک  ینامز  ات  ددرگ ، یم  زاب  يرگید  دنرذگ  یم  دننک و  یم 

.دنک يرواد  همه  هرابرد  درب و  نایاپ  هب  ار  نامدرم  همه  باسح 

یلص ربمایپ  تسا ، هداد  رفیک  هلیـسو  نیدب  هتخاس و  مورحم  ترخآ  بارـشزا  دشونب  بارـش  ایند  نیارد  هک  ار  یـسک  دنوادخ   - 11
(2) «. هرخآلا یف  اهمرح  اهنم  بتی  مل  مث  ایندلا  یف  رمخلا  برش  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیزرمآ ؛ دهاوخن  ار  نانآ  درک و  دهاوخن  محر  نانآ  رب  هک  هدرک  دیدهت  ار  نالدگنس  دنوادخ  - 12
(3) «. هلرفغی رفغیال ال  نم  محریال و  محری  مل  نم  : » دومرف

دمحا و تیاور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنوش ؛ یم  هتخیگنا  رب  ینوبز  يراوخ و  رد  ناگدیزرو  ربکت  هک  هداد  ربخ  عراش   - 13
(4) «. ناکم لک  نم  لذلا  مهاشغی  لاجرلا  روص  یف  رذلا  لثم  همایقلا  موی  نوربکتملا  رشحی  : » دومرف ورمع  نب  هللادبع  زا  يذمرت 

هک نانوچ  تسا ، هتسناد  تکرب  نتفر  نایم  زا  هیام  نآ  شورف  ماگنه  هب  ار  الاک  بویع  نتشاد  هدیشوپ  گنرین و  غورد و  عراش   - 14
امتک ابذـک و  نا  امهعیب و  یف  امهل  كروب  انّیب  اقدـص و  ناف  اـقرتفی  ملاـم  راـیخلاب  ناـعّیبلا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(5) «. امهعیب هکرب  تقحم 

اب هک  ار  یسک  نینچمه  و  راکانز ، دزرو  گنرین  نز  اب  رهم  هرابرد  هک  ار  یسک  عراش   - 15

ص:338

.هد هدژم  روآدرد  یباذـع  هب  دـننک  یمن  قافنا  ار  نآ  ادـخ  هار  رد  دـنزودنا و  یم  میـس  رز و  هک  ار  یناـسک  و  و 35 :   34 هبوت / - 1
.دـیتخودنا دوخ  يارب  هک  تسا  ناـمه  نیا  .دـننک  غاد  نآ  اـب  ناشتـشپ  ولهپ و  یناـشیپ و  دوـش و  هتخورفا  رب  منهج  شتآ  هک  يزور 

.دیشچب ار  شیوخ  هتخودنا  معط  کنیا 
.دنام مورحم  نآ  زا  ترخآ  رد  دنکن  هبوت  راک  نیا  زا  سپ  دشون و  بارش  ایند  رد  هک  ره  - 2

.دنیاشخبن وا  رب  دیاشخبن  هک  ره  دننکن و  محر  وا  رب  دنکن  محر  هک  ره  - 3
رد ار  نانآ  يراوخ  يوس  ره  زا  دـنوش و  یم  هتخیگنا  رب  هرذ  هزادـنا  هب  ناـسنا و  دـننام  هب  يا  هرهچ  رد  تماـیق  زور  رد  ناربکتم  - 4

.دریگ یم  نایم 
نایب تسه ] ضوع  عیب و  رد  ار  هچنآ   ] دنتفگ و تسار  رگا  سپ  دـنراد ؛ رایخ  دـنا  هدـشن  ادـج  مه  زا  هک  ینامز  ات  عیب  فرط  ود  - 5

.دور نایم  زا  نانآ  عیب  تکرب  دنراد  هدیشوپ  دنیوگ و  غورد  رگا  دوش و  هداد  تکرب  نانآ  عیب  هب  دندرک 
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دنتـسه هقث  نآ  لاجر  هک  يدنـس  هب  ار  نآ  یناربط  هک  یثیدح  رد  هچ  تسا ؛ هدناوخ  دزد  دـنک  هعدـخ  گنرین و  شلام  رد  يرگید 
یف سیل  رثک و  وا  رهملا  نم  ّلق  ام  یلع  هأرما  جوزت  لجر  امیا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  هدرک  لقن 
نا دـیریالوه  ًانید و  نادتـسا  لجر  امیا  و  ناز ، وه  همایقلا و  موی  هللا  یقل  اهقح  اهیلا  �وی  مل  تامف و  اهعدـخ  اهقح  اهیلا  ي�وی  نا  هسفن 

(1) «. قراس وه  هللا و  یقل  هلام  ذخا  یتح  هعدخ  هقح  هبحاص  یلا  ي�وی 

هلیح میرحت  رب  هدعاق  نیا  تلالد 

دب فده  کی  یفده  نینچ  اریز  دنکفا ؛ یم  رب  تسا  یعرـش  ماکحا  ندرک  هنوراو  اهنآ  زا  فده  هک  ار  ییاه  هلیح  ناینب  هدـعاق  نیا 
زین ماکحا و  دزرو و  یلمأت  تعیرـش  رد  سک  ره  هچ  تسا ؛ هدـش  زین  نینچ  درک و  يریگولج  نآ  هب  ندیـسر  زا  تسیاـب  یم  تسا و 

دید دهاوخ  دنادب  ار  اهنآ  هفسلف 

نانآ اب  دنا  هتساوخ  هچنآ  ضیقن  هب  هدرک و  لطاب  ار  هلیح  زا  نایوج  هرهب  دصاقم  تعیرش  هک 

: تسا هلمج  نیا  زا  هک  هتسب  نانآ  يور  رب  دنا  هدوشگ  لطاب  ياه  هلیح  يارب  هک  ار  ییاههار  همه  و  هدش ، يورایور 

ررض يارب   » هکلب دوش ، یم  هتخاس  فده  نادب  دجسم  هک  یفده  نامه  يارب  هن  ار  نآ  شناگدنزاس  هک  ار  رارـض  دجـسم  عراش   - 1
هتخاس  (2)« دندیگنج وا  لوسر  ادخ و  اب  شیپ  زا  هک  یناسک  يارب  ندرک  یناب  هدید  نان�وم و  نایم  ندـنکفا  هقرفت  رفک و  ندـناسر و 

.دز شتآ  شنابحاص  رس  رب  دندوب 

هب دـندوب  هدیـشیدنا  يا  هلیح  شیوخ ، لوصحم  يروآ  عمج  ماگنه  هب  نایاونیب  مهـس  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  ار  یناسک  دـنوادخ   - 2
(3)« ...ِهَّنَْجلا َباحْصَا  انْوََلب  امَک  ْمُهانْوََلب  ّانِا  : » دومرف هک  نانچ  داد ، رفیک  ناشلوصحم  غاب و  ندنازوس 

دیص ناتساد  رد  نایدوهی  اب  هک  ناس  نآ  داد ، رفیک  خسم  هب  دنتسج  لسوت  هلیح  هب  مارح  ندرک  لالح  يارب  هک  ار  نانآ  دنوادخ   - 3
نایم بسانت  هجو  .دنک  نینچ  دنروخ  یم  شمان  نداد  رییغت  اب  ار  بارش  هک  تما  نیا  زا  یناسک  اب  هک  ناس  نآ  درک و  هبنـش  زور  رد 

زین رفیک  نیا  رادرک و  نیا 

ص:339

اب دهدب و  ار  نز  قح  نیا  هک  دشاب  هتـشادن  نیا  دـصق  لد  رد  و  دـنک ، جاودزا  ینز  اب  دایز ، ای  مک  نیعم ، يرهم  رب  هک  يدرم  ره  - 1
راک انز  هک  یلاح  رد  دنک ، تاقالم  تمایق  زور  رد  ار  دنوادخ  دریمب  تسا  هدادن  ار  نز  قح  هک  یلاح  رد  هاگنآ  و  دـنک ، گنرین  نز 

ار يادخ  دناتـسب ، شلام  دنک و  گنرین  وا  اب  و  دهد ، سپ  زاب  شبحاص  هب  ار  نآ  دهاوخن  دناتـس و  ماو  نارگید  زا  سک  ره  و  تسا ،
.تسا هدرک  يدزد  هک  یلاح  رد  دنک ، تاقالم 

.107 هبوت / - 2
.میدومزآ ار  غاب  نآ  نابحاص  هک  نانچ  میدومزآ ، ار  نانآ  ام   : 17 ملق /  - 3
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ار نانآ  زین  دنوادخ  دنداد و  رییغت  ار  شا  هرهچ  دندرک و  خسم  ار  یهلا  تعیرش  نانآ  هک  تسا  نآ 

.دشاب نانآ  رادرک  اب  ربارب  يرفیک  ات  داد  رییغت  ار  ناش  هرهچ  درک و  خسم 

هب ثرا  ندیـسر  ثرا و  زا  يو  ندنام  مورحم  هب  دهدرارق ، ثرا  هب  ندیـسر  يارب  یهار  ار  دوخ  ثّروم  لتق  هک  یـسک  دـنوادخ   - 4
دـشاب هتـشادن  مه  يدـصق  نینچ  دـشکب و  ار  دوـخ  ثّروـم  هک  سک  ره  هراـبرد  هعیرذدـس  يارب  نیا  رب  نوزفا  هداد و  رفیک  نارگید 

.تسا هتشاد  ررقم  ار  مکح  نیمه 

ار یـصوم  يو  هک  یتروص  رد  زین  ار  هل » یـصوم   » يارب تیـصو  دشکب  ار  دوخ  ثّروم  هک  یـسک  دروم  رد  هچنآ  دننامه  عراش   - 5
.تسا هدرک  لطاب  دشکب 

.تسا هتسناد  لطاب  دشکب  ار  شیوخ  يالوم  يدازآ ، نداتفا  شیپ  يارب  يو  هک  یتروص  رد  ار   (1) رَّبدم دبع  ریبدت  عراش   - 6

يارب يا  هلیح  ار  جاودزا  نیا  هدرک و  جاودزا  وا  اب  هّدع  نارود  رد  درم  هک  ار  ینز  عراش   - 7

.تسا هتسناد  دّ�وم  مارح  درم  نآ  رب  هدادرارق  يروص  دقع  کی  یپ  رد  نز  نآ  اب  ندرک  يرتسبمه 

.تسا دمحا  زا  هدیسر  تیاور  ود  زا  یکی  کلام و  باطخ و  نب  رمع  بهذم  نیا 

زا دـشاب  هّدـع  رد  هک  ینامز  ات  تسا  هدـش  هداد  قالط  گرم  يرامیب  رد  هک  ینز  ناهیقف  زا  یهورگ  هاگدـید  زا  عراش  مکح  هب   - 8
شا هّدع  رگا  یتح  رگید  یهورگ  هاگدید  زا  درب ، یم  ثرا  درم  نآ 

رگا یتح  رگید  یناسک  هاگدـید  زا  ماجنارـس  و  درب ، یم  ثرا  درم  نآ  زا  دـنکن  جاودزا  رگید  يدرم  اب  هک  ینامز  ات  دوش  يرپس  مه 
.درب یم  ثرا  دشاب  هدرک  مه  جاودزا 

راک نیا  هک  ارچ  هتسناد ؛ لطاب  شثراو  يارب  یلام  هب  ار  گرم  هب  کیدزن  رامیب  رارقا  عراش   - 9

(2) .دشاب وا  يارب  ندرک  تیصو  يارب  يا  هلیح  دناوت  یم 

رفیک وا  دوخ  تسد  رد  لام  نآ  نتفر  نایم  زا  هب  دهدن  ار  نآ  ضوع  درب و  نایم  زا  ات  دریگب  ار  نامدرم  لاوما  هک  یـسک  عراش   - 10
هفلتا اهفالتا  دـیری  اهذـخا  نم  هنع و  هللا  يدا  اهءادا  دـیری  ساـنلا  لاوما  ذـخا  نم  : » دومرف هک  تسا  يراـخب  ثیدـح  رد  تسا ؛ هداد 

«. (3) هللا

ص:340

تـسا هدش  هداهن  يا  هدعو  نینچ  شیالوم  وا و  نایم  هک  يا  هدرب  هب  .شیالوم  گرم  زا  سپ  هدرب  يدازآ  زا  تسا  ترابع  ریبدـت  - 1
، يدازآ نم  گرم  زا  سپ  وت  دیوگ : یم  قلطم  روط  هب  دوخ  دبع  هب  الوم  هک  انعم  نیا  رد  تسا  يا  هیغـص  ياراد  ریبدت  .دنیوگ  رَّبدم 
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.م .يدازآ -  وت  مدرم  لاسما  ًالثم  رگا  دیوگ : یم  دیقم  روط  هب  ای 
.م .دنناد -  یمن  ذفان  ار  ثراو  يارب  تیصو  هک  تسا  تنس  لها  هاگدید  هیاپ  رب  نیا  هتبلا  - 2

لام سک  ره  دـنکادا و  وابناج  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  دراد ، اـهنآ  نداد  سپزاـب  دـصق  هک  یلاـح  رد  دریگب  ار  مدرم  لاوما  سک  ره  - 3
باب ضارقتسالا ، باتک  يراخب ، حیحـص  .ك.ر :  .دنک  هابت  ار  وا  دنوادخ  دشاب  هتـشاد  ار  اهنآ  ندرب  نایم  زا  دصق  دریگب و  ار  مدرم 

.2
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ره ندش و  هدیناسرت  هب  دناسرتب  ار  شیوخ  ردارب  هک  سک  ره  ندـش ، راوخ  هب  دـنک  راوخ  ار  شیوخ  ردارب  هک  سک  ره  عراش   - 11
هتروع هللا  فشک  ملـسملا  هیخا  هروع  فشک  نم  و  : » هدومرف تسا و  هداد  رفیک  ندـش  اوـسر  هب  دـنک  اوـسر  ار  دوـخ  ردارب  هک  سک 

هرصنی و ملفًان�وم  لذخ  نم   » و « (2) همایقلا موی  عازفا  نم  هن�ویال  نا  هللا  یلع  ًاقح  ناکًانموم  فاخا  نم  «، » (1) هتیب یف  اهب  هحضفی  یتح 
«. (3) همایقلا موی  داهشالا  سو�ور  یلع  هللا  هلذا  هرصن  یلع  رداق  وه 

ص:341

رد نادب  ار  وا  هک  ییاج  ات  دزاس  راکشآ  ار  وا  ناهنپ  بیع  دنوادخ  دزاس  راکشآ  ار  شیوخ  ناملـسم  ردارب  ناهنپ  بیع  سک  ره  - 1
.5 باب دودحلا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  .ك.ر :  .دنکاوسر  زین  شا  هناخ 

.درادن نمیا  تمایق  زور  ياهسرت  زا  ار  وا  هک  تسا  قح  دنوادخ  رب  دناسرتب  ار  ین�وم  سک  ره  - 2
رد ار  وا  دـنوادخ  دـهدن  يرای  ار  وا  دراد  نداد  يرای  ییاناوت  هک  یلاح  رد  دراذـگاو و  ار  کـمک ]  هب  دـنمزاین   ] ین�وم سک  ره  - 3

هدنسع لذُأ  نم  : » تسا نینچ  ثیدح  ردص  ص 487  دمحا ج 3 ، دنسم  رد  .دنک  راوخ  نامدرم  همه  ناگدید  ربارب  رد  تمایق و  زور 
.م ن�وم - .» ... 
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اهنآ ّدر  موزل  عراش و  دصق  اب  فلاخم  ياه  هلیح  تمرح  ندوب  یعطق  مشش : لصف 

تقیقح نیا  .تسا  ریذپان  داهتجا  یعطق و  دنک  یم  ضقن  ار  عراش  دصاقم  هک  ییاه  هلیح  تمرح  هک  دش  نشور  هتشذگ  ياهثحب  زا 
دنک یم  تلالد  اهنآ  رب  صوصن  عبانم و  ءزج  ءزج  یـسررب  هک  يا  یعرـش  دـعاوق  هب  زین  عامجا و  تنـس ، باـتک ، تاـیآ  یهاوگ  هب 

حیضوت نیا  اب  .دش  تباث 

بترتم اب  هتسج و  هرهب  اهنآ  زا  هک  یسک  ررض  رب  دراد  ناکما  هک  ییاج  ات  اه  هلیح  نیا  تسا  بجاو 

.تسا ریذپ  ناکما  صاخ  يا  هنوگ  هب  نآ و  دوخ  بسح  رب  يا  هلیح  ره  رد  نیا  .دوش  لطاب  شا  هتساوخ  ضیقن  نتخاس 

: تسا یساسا  هنوگ  ود  رب  هلیح  مییوگ : یم  یلک  يدنب  هتسد  کی  رد 

طاقسا ای  مارح  نداد  ماجنا  يارب  يا  هلیح  ناونع  هب  هغیص  زا  ای  لوق و  زا  صخش  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  یلوق ، هلیح  تسخن : هنوگ 
: اه هلیح  هنوگ  نیا  .دیوج  هرهب  بجاو 

؛ تسا نکمم  هوجو  همه  زا  نآ  لاطبا  فلا - 

شا هغیـص  اـی  هتفگرب  دـهاوخ  یم  وا  هچنآ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، نینچ  تسا  هدـنیوج  هرهب  ضرغ  دوصقم و  هک  یتهج  زا  اـی  ب - 
.ددرگ یمن  بترتم 

: تسا نکمم  هوجو  همه  زا  اهنآ  لاطبا  هک  ییاه  هلیح  زا  ییاه  هنومن  فلا - 

تسخن و عیب  دقع  مه  نآ  رد  هک  هنیع ، عیب  دننامه  دـنا ، هدرک  قفاوت  ینابت و  نآ  هرابرد  شیپ  زا  دـقع  ياهفرط  هک  يوبر  دوقع   - 1
زینک يارب  هشیاع  هک  نانوچ  دوش ، یم  لطاب  مود  عیب  دقع  مه 

ص:342
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؛ تفگ نخس  هلأسم  نیا  زا  هثراح  نبدیز 

رد هک  دننک ، هارمه  هعرازم  تاقاسم و  تکرـش ، هبراضم ، هراجا ، عیب ، لیبق  زا  تاضواعم  دوقع  زا  یکی  اب  ار  ضرق  دقع  هک  نیا   - 2
؛ دوش یم  مکح  دقع  ود  ره  داسف  هب  تروص  نیا 

يا هبه  رب  ای  و  دننک ، ینابت  تاکز  طاقسا  يارب  يروص  یعیب  ای  هبهرب  دقع  ياهفرط  هک  نیا   - 3

رتسبمه دوخ  هدرب  اب  دهاوخب  نز  هک  نآ  دننامه  دننک ، قفاوت  دساف  یحاکن  ندرک  حیحص  فده  هب 

رد يو  يرـسمه  هب  ار  وا  درم  نآ  اـت  دـشخبب  يدرم  هب  ار  يو  هک  دروآ  ناـیم  هب  ار  هلیح  نیا  دوـصقم  نیا  هـب  ندیـسر  يارب  دوـش و 
درم نآ  بناـج  زا  يا  هبه  ناوـنع  هب  شیوـخ  هب  ار  وا  تـشگرب  راـب  رگید  دروآ  رب  هدرب  نآ  زا  شیوـخ  ماـک  نوـچ  سپـس  و  دروآ ،
.دوش خسف  دوخ  هب  دوخ  تسا  هدوب  هدرب  وا و  نایم  هک  یحاکن  ناس  نیدب  دـشخبب و  نز  نیا  هب  ار  هدرب  زین  درم  نآ  دوش و  راتـساوخ 

.دنتسه لطاب  دساف و  ماکحا  یمامت  رد  دقع  ود  ره  اج  نیا  رد 

لیلحت حاکن  اب  هک  دنک  قفاوت  يرگید  درم  اب  هدرک ، هقالط  هس  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  هک  نیا   - 4

نآ ببـس  هب  نز  تسا و  دـساف  حاکن  تشذـگ -  رتشیپ  هک  ناـنوچ  تروص -  نیا  رد  .دوش  وا  يارب  شرـسمه  هراـبود  تیلح  ببس 
.دوش یمن  لالح  نیشیپ ] رسمه  للحم و   ] درم ود  زا  مادک  چیه  يارب 

: تسا بجاو  هوجو  زا  یخرب  ار  اهنآ  لاطبا  اهنت  هک  یلوق  ياه  هلیح  زا  ییاه  هنومن  ب - 

هب ندناسر  نایز  دصق  هب  ای  دزاسن ، راکـشآ  نز  يارب  ار  دوخ  دصق  اما  دـشاب  هتـشاد  يدـصق  نینچ  لیلحت  حاکنرد  درم  هک  نیا   - 1
نایز دصق  هب  ای  دنک ، عوجر  يو  هب  وا  نداد  قالط  یپ  رد  نز 

تبـسن دقع  دراوم ، نیا  همه  رد  .دزای  تسد  عون  نیا  زا  رگید  ییاهراک  هب  ای  و  دنک ، تیـصو  ای  هبه و  ار  دوخ  لام  هثرو  هب  ندناسر 
رد هجیتن  رد   ] تسا و دساف  لطاب و  دناد  یم  ار  دقع  نیا  زا  رگ  هلیح  ضرغ  هک  یـسک  هب  تبـسن  زین  دراد و  هلیح  دصق  هک  یـسک  هب 
هک یـسک  رگا  و  درب ، یمن  ثرا  وا  زا  يو  دریمب  نز  رگا  تسین و  زیاج  درم  يارب  نز  اب  ندرک  يرتسبمه  بیترتب ] هتفگـشیپ ، لیاسم 

ار تیـصو  هبه و  زا  هدننک  تیـصو  هدنهد و  هبه  ضرغ  تسا  هدش  تیـصو  وا  يارب  ای  هبه  وا  هب  هثرو  هب  ندناسر  نایز  دـصق  هب  لام 
هدش تیصو  ای  هدش و  هبه  لام  هب  تبسن  تیکلم  وا  يارب  دنادب 

لیلحت حاکن  هلأسم  رد  نینچمه  .تسین  زیاج  وا  يارب  لام  نآ  زا  ندرب  هرهب  و  دوش ، یمن  لصاح 

يارب ار  رگیدـمه  للحم ، اب  یحاکن  نینچ  عوقو  فرـص  هب  تسین  زیاـج  ناـشیارب  دـننادب  ار  لـلحم  تین  نز  اـی  نیـشیپ و  رهوش  رگا 
تسا زیاج  نز  يارب  هن  دنادرگرب و  دوخ  هناخ  هب  ار  نز  نآ  هک  تسا  زیاج  نیـشیپرهوش  يارب  هن  هجیتن  رد  دنرمـشب و  لالح  شیوخ 

ضرغ زا  دقع  رگید  فرط  دوش  ضرف  رگا  اهتروص  نیا  همه  رد  .دنک  نیکمت  للحم  ربارب  رد  ای  نیشیپ و  رهوش  ربارب  رد 
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هنوگ نیا  يارب  .دروآ  یم  یپ  رد  ار  حیحص  دقع  راثآ  همه  وا  يارب  تسا و  حیحـص  وا  هب  تبـسن  دقع  هتـشادن ، یهاگآ  دوخ  فرط 
.تسا يرایسب  يدننامه  عرش  رد  لیاسم 

نز زا  ثرا  عنم  هب  تبسن  حیحص و  عضب  کلم  لاوز  هب  تبسن  دهد  یم  قالط  ار  وا  نز  يرب  ثرا  زا  رارف  يارب  هک  یسک  قالط   - 2
هک نیا  زا  اـما  داد ، قـالط  ار  وا  یهن  نیا  فـالخ  رب  دوـب و  هدـش  یهن  نز  يرب  ثرا  زا  رارف  زا  اـهنت  يو  هک  ارچ  تسا ؛ حیحـص  ریغ 

.تسا رثا  ياراد  حیحص و  شقالط  تهج  نیا  زا  اذل  دوب و  هدشن  عنم  دنک  لیاز  دوخ  زا  ار  عضب  کلم 

ای دوش و  یم  لصاح  نز  دادترا  فرص  هب  درم  زا  نز  ییادج  دنیوگ  یم  هک  یناسک  هاگدید  زا   - 3

دوخ حاکن  دقع  خسف  يارب  ینز  رگا  دوش ، یمن  هتشک  دادترا  هب  نز  دنیوگ  یم  هک  یناسک  هاگدید  زا 

زا اما  تسا ، دـترم  رظن  نیا  زا  نز  يراج و  لتق  ای  رفیک  هب  تبـسن  دادـترا ، مکح  مییوگب  تسا  بجاو  دوش  لـسوتم  دادـترا  هلیح  هب 
مکاح ای  یـضاق  رگا  نیا ، ربانب  .تسین  راب  دادـترا  نیا  رب  هتـساوخ  یم  وا  هک  رثا  نیا  دوش و  یمن  هدرمـش  دـترم  حاـکن  خـسف  تهج 

اب یکیدزن  يوس  نآ  زا  هتبلا  و  دنک ، مکح  رگیدمه  زا  درم  نز و  ییادـج  هب  دـیابن  تسا  هدـش  دـترم  یفدـه  نینچ  هب  نز  هک  دـنادب 
زا هک  یبابـسا  هطـساو  هب  نز  اب  ندرک  یکیدزن  هاگ  هچ ، تسین ؛ زیاج  رهوش  يارب  تسا  یقاب  دوخ  دادترا  رب  هک  ینامز  ات  ینز  نینچ 
زا شیپ  نز  رگا  هلأـسم  نیا  رد  نـینچمه  .ددـنب  مارحا  نز  هـک  نـیا  دـننامه  دوـش ، یم  مارح  درم  رب  دـیآ  یم  شیپ  وا  دوـخ  بناـج 

.تسه وا  زا  ندرب  ثرا  قحتسم  درم  دوش  هتشک  ای  دریمب  مالسا  هب  نتشگرب 

نکمم ییاهـضرف  هنوگ  نیا  يارب  .دـیوج  هرهب  هلیح  ناونع  هب  لعف  کی  زا  صخـش  هک  تسا  یماـگنه  نآ  و  یلعف ، هلیح  مود : هنوگ 
: تسا

هزور رد  تصخر  ای  زامن  ندناوخ  هتسکش  دصق  هب  ندرک  رفس  دننامه  دشاب ، صخش  يارب  تصخر  یضتقم  رهاظب  هلیح  رگا  فلا - 
(1)؛ دوش یمن  لصاح  تسا  هدوب  شا  یپ  رد  صخش  هک  یتصخر  نآ  تروص  نیا  رد  نتفرگن ،

اب وا  دوخ  حاکن  ات  دنک  یکیدزن  شیوخ  رسپ  رسمه  اب  ای  ردپ و  نز  اب  هک  نآ  دننامه  دشاب ، ریغ  قح  طوقس  یضتقم  هلیح  رگا  ب - 
نیا هک  یناسک  هاگدید  زا  هتبلا  ددرگ -  خسف  شرسمه 
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 - تیصعم رفس  ریغ  رگید -  رفـس  ره  دننامه  هزور  زا  يراددوخ  ای  زامن  ندناوخ  هتـسکش  دصق  هب  رفـس  هعیـش  هقف  هاگن  رد  هتبلا  - 1
هک يا  هنوگ  هب  تسا  دوخ  تیعضو  نداد  رییغت  اهنت  هداد  ماجنا  صخش  نایم  نیا  رد  هچنآ  دروآ و  یم  یپ  رد  ار  رفس  ماکحا  راثآ و 

.م .تسا -  هدمآ  رد  رگید  مکح  عوضوم  لومش  هب  هدش و  جراخ  عرش  ماکحا  زا  یکی  عوضوم  لومش  زا 
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وا کچوک  رسمه  يدرم  ِگرزب  رتخد  ای  رسمه و  هک  نآ  دننامه  ای  دنناد -  یم  شیوخ  رهوش  رب  رسمه  تمرح  بجوم  ار  یکیدزن 
هب ای  لتق  هب  تسا  کلم  فالتا  مکح  رد  هلیح  ییاهتروص ، نینچ  رد  دوش ، خسف  دوخ  يدوخ  هب  نز  نآ  اب  درم  حاکن  ات  دهد  ریش  ار 

هچ ات  دوش  یمن  طرش  لقع  دنتسه  میرحت  بجوم  هک  لاعفا  نیا  رد  هچ ، تسین ؛ ریذپ  ناکما  ًاعرش  نآ  رثا  یفن  لاطبا و  هک  بصغ 

قح هن  تسا  هللا  قح  هطساو  هب  اجنیا  رد  تمرح  نیا ، رب  نوزفا  .دوش  طرش  دصق  هک  نآ  هب  دسر 

زا هک  یعیام  ندرک  سجن  يارب  صخش  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  هلیح  زا  هنوگ  نیا  نینچمه  .ناگدنب 

سجن نیا  هلیـسو  هب  عیاـم  نآ  اـجنیا  رد  .دـنکفیب  عیاـم  نآ  رد  تسا  تساـجن  بجوم  هک  يزیچ  دـنک و  هلیح  تسا  يرگید  درف  ِنآ 
دوش یم  تباث  یسح  يرما  هب  هک  تسا  یمکح  تساجن ، اب  اهنآ  ندش  هتخیمآ  هلیـسو  هب  تاعیام  ندرک  سجن  اریز  دوش ؛ یم  سجن 

.تسا هللا  قوقح  زا  هک  ارچ  هدشن ؛ رابتعا  دصق  نآ  رد  و 

دناوتب ات  دشکب  ار  يرگید  درم  يدرم  هک  نآ  دننامه  دشاب ، وا  ریغ  ای  وا  دوخ  يارب  یمارح  ندـش  لالح  ببـس  رهاظب  هلیح  رگا  ج - 
یسک جاودزا  هب  ار  وا  رسمه  ای  دنک  جاودزا  وا  رسمه  اب 

دصق لتاق  هک  یسک  يارب  هن  دوش و  یم  لالح  لتاق  يارب  هن  نز  نآ  اج  نیا  رد  دروآ ، رد  رگید 

وا اـب  دـناوت  یم  ود  نیا  زج  يرگید  درم  ره  تسا و  لـالح  نارگید  يارب  نز  نـیمه  اـما  تـسا ، هتـشاد  وا  يرـسمه  هـب  شندروآرد 
ای هدیسر و  لتق  هب  صاصق  ای  دح  يارجا  ناونع  هب  ای  هدرم ، شرهوش  هک  تسا  ینز  مکح  رد  نارگید  يارب  وا  اریز  ؛(1)  دنک جاودزا 

.تسا هدش  هتشک  ادخ  هار  رد 

: هلمج نآ  زا  تسا و  تعیرش  رد  ییاهدننامه  ياراد  مکح  نیا 

مرحم يارب  اهنت  نآ  تشوگ  ندروخ  دنک  راکش  هتسب  مارحا  هک  يدرف  يارب  ار  یناویح  تسین  مارحا  رد  هک  یـصخش  رگا  هک  نیا  - 
.تسا لالح  نارگید  يارب  و  مارح ،

.ددرگ یمن  رگید  ندرب  ثرا  عنام  اما  دوش ، یم  مورحم  وا  ثرا  زا  دشکب  ار  دوخ  ثروم  صخش  رگا  هک  نیا  - 
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عنتمم نز و  ندوب  رهوش » یب   » دریذپ یم  ققحت  درم  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هچنآ  اریز  تسین ؛ نشور  ام  يارب  یلیـصفت  نینچ  هجو  - 1
هک درادـن  نیا  رب  یفقوت  تسا  نز  اـب  جاودزا  ناـکما  تحـص و  كـالم  هک  ناونع  نیا  قـقحت  تسا و  نارگید  اـب  وا  جاودزا  ندوـبن 

يارب وا  نیشیپ  رـسمه  تمرح  هب  مکح  زا  ار  لتاق  ندوب  راکهانگ  هب  مکح  فلوم  دوب  رتهب  .دشاب  هتفر  نایم  زا  هنوگچ  نز  نآ  رهوش 
.م .دزیهرپب -  ریخا  نیا  زا  دنک و  ادج  لتاق 
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هب عراش  دوب  یم  لتاق  رب  لوتقم  نز  ندش  مارح  بجوم  يدصق  نینچ  اب  نتشک  رگا  دییوگب : میتفگ  هچنآ  رب  یلاکشا  ناونع  هب  دیاش 
.تسا ثرا  زا  لتاق  ندش  مورحم  بجوم  ثِّروم  لتق  هک  درک  حیرصت  هلأسم  نیا  رب  هک  نانوچ  درک ، یم  حیرصت  نآ 

اب لتاق  جاودزا  يارب  نآ  ندوب  عنام  هب  هدرک و  حیرـصت  ثرا  يارب  لتق  ندوب  عنام  هب  اهنت  تهج  نآ  زا  عراـش  مییوگ : یم  خـساپ  رد 
ثِّروم لام  هب  ناثراو  نتـشاد  مشچ  اب  هسیاقم  رد  نارگید  رـسمه  هب  درم  کی  نتـشاد  مشچ  هک  تسا  هدرکن  حیرـصت  لوتقم  رـسمه 

زا و  تسا ، رتردان  رتمک و 

هب هدرک ، حیرصت  لوتقم  زا  يرب  ثرا  يارب  لتق  ندوب  عنام  هب  هک  نآ  فالخ  رب  عراش  يور  نیمه 

حور همه  نیا  اـب  اـما  .دوش  یم  مارح  لـتاق  رب  لوـتقم  رـسمه  دـشکب  ار  يرگید  درم  يدرم  رگا  هک  تسا  هدرکن  حیرـصت  مکح  نیا 
.دشخب یم  ماهلا  ار  یمکح  نینچ  عیرشت  هفسلف  رارسا و  تعیرش و 

مکح هب  هدمآ و  دیدپ  تسا  نز  نآ  زا  وا  تیمورحم  بجوم  هچنآ  دنک  جاودزا  وا  رسمه  اب  ات  دشکب  ار  يرگید  يدرم  رگا  نیاربانب ،
اـضتقا ار  یمکح  نینچ  زین  عیارذدس  هدعاق  هک  نیا  رب  نوزفا  .داد  رفیک  شا  هتـساوخ  ضیقن  هب  ار  درم  نآ  تسیاب  یم  بجوم  نیمه 

(1) .دنک یم 

عضوم زا  هتفایرد و  ار  عیرشت  هفسلف  رارسا و  هتشاد و  هطاحا  نآ  دعاوق  لقن و  لیلد  هب  هک  ار  یفاصنا  اب  چیه  همه ، نیا  زا  سپ  کنیا 
یهاگآ اه  هلیح  هنوگ  نیا  ربارب  رد  وا  باحصا  ادخ و  لوسر 

نیا زج  دنک و  رگید  یمکح  دنوادخ  دزن  اه  هلیح  نیا  نالطب  هب  مکح  زج  هک  دزسن  دشاب ، هتفای 

ناشیاه هلیح  دنیآ ، یمن  رب  عرش  یهاون  رماوا و  هدهع  زا  چیه  هلیح  هب  ناگتسج  لسوت  هک  دیوگب 

يرثا چیه  دیآ  تسد  هب  هدوب  هلیح  دـنا  هدرک  هچنآ  هک  نیا  رب  نآ  دـننامه  و  رارقا ، تداع ، فرع ، نوچ  يا  هنیرق  رگا  تسا و  لطاب 
داسف یضتقم  اقلطم  یهن  مییوگب  هچ  دوش ، یمن  بترتم  نانآ  هلیح  رب 

رد دراد و  اضتقا  اـهتلاح  زا  یخرب  رد  مییوگب  میروآ و  ناـیم  هب  لیـصفت  هچ  درادـن و  داـسف  ياـضتقا  اـقلطم  یهن  مییوگب  هچ  تسا ،
هرهب نآ  زا  هک  یسک  يارب  مه  هلیح  اریز  هن ؛ رگید  یخرب 

يدب رـش و  زا  ار  ییاهرد  ناناملـسم  يارب  مه  مالـسا و  يارب  مه  هدش ، هتـسج  هرهب  نآ  زا  شنایز  هب  هک  یـسک  يارب  مه  دیوج ، یم 
: تسا هلمج  نآ  زا  تسین و  ریذپ  نایاپ  هک  دیاشگ  یم 

لعف تقیقح  رد  نخس  رگید  هب  تسا و  نآ  ببس  دوجو  اب  بجاو  طوقـس  زین  و  نآ ، بجوم  دوجو  اب  میرحت  عفر  یـضتقم  هلیح   - 1
.دروآ یم  یپ  رد  ار  بجاو  لعف  كرت  دنک و  یم  حابم  ار  مارح 

.تسا ناگدنب  دنوادخ و  اب  سیبلت  بیرف و  گنرین و  هدنرادرب  رد  هلیح   - 2
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.149 ص 146 -  لیلدلا ،  هماقا  - 1
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.تسا هدرک  اضتقا  ار  نآ  تعیرش  نید و  دعاوق  هک  دنایامن  یم  نینچ  دوش و  یم  هداد  تبسن  عراش  هب  هلیح   - 3

هکلب دنک ، یمن  هبوت  نآ  زا  درمش و  یمن  هانگ  ار  دوخ  هدرک  دیوج  یم  هرهب  هلیح  زا  هک  یسک   - 4

.دنیب یم  بوخ  ار  نآ  هدش و  هدنایامن  هتسارآ  وا  هدید  رد  شدب  راک 

هب دـنلفاغ  هلیح  زا  هک  یناـسک  نداد  هجوـت  زین  نآ و  هب  نارگید  ندرک  ییاـمنهار  نآ و  ماد  هب  نارگید  ندـناشک  بجوـم  هلیح   - 5
.دوش یم  نآ  زا  نتسج  هرهب 

دب تسا  هداهن  ناینب  ار  نآ  هک  یسک  تعیرش و  لصا  هب  دنریگ و  هدرخ  نآ  رب  هک  دهد  یم  ار  ناکما  نیا  نید  نانمـشد  هب  هلیح   - 6
.دنوش نامگ 

بوـجو زا  هدرک  بجاو  عراـش  ار  هچنآ  دـشوک  یم  نآ  زا  هدـنیوج  هرهب  هچ ، تسا ؛ عراـش  اـب  راکـشآ  ییوراـیور  کـی  هـلیح   - 7
عراش ار  هچنآ  و  دزاس ، لالح  هدرک  مارح  عراش  ار  هچنآ  دزادنیب ،

.دنکش مهرد  هتخاس  راوتسا 

توافت هب  رگم  درادن  یتوافت  چیه  هانگرب  راکشآ  يراکمه  اب  تسا و  زواجت  هانگ و  ماجنا  رب  یتسدمه  يراکمه و  یعون  هلیح   - 8
هانگ رب  تنواعم  تسا  عونمم  تشز و  شنطاب  عورشم و  حیحـص و  شرهاظ  هک  يا  هلیح  کمک  هب  هلیح  زا  هدنیوج  هرهب  هچ ، هویش ؛
دزن دیوج  یم  هرهب  هلیح  زا  هک  نآ  زین  دیاش  .دماجنا  یم  نآ  رب  نواعت  هانگ و  هب  عقاوب  رهاظب و  هک  يا  هویش  هب  رگید  نآ  دنک و  یم 

.دشاب رتگرزب  رتنیگنس و  شهانگ  دنوادخ 

نآ زا  ندرک  يریگولج  يارب  اـهنت  عرـش  هک  تسا  یناـسفن  ياـه  هتـساوخ  زا  ندرک  يوریپ  رد  يور  هداـیز  طارفا و  یعون  هلیح   - 9
.تسا هدمآ 

قوقح دلسگ ، یم  کی  هب  کی  ار  مالسا  نییآ  ياه  هتشر  دزیگنا ، یم  رب  ار  ینمـشد  هنیک و  دنک ، یم  هابت  ار  حور  لد و  هلیح   - 10
.تسا هتساوخ  مالسا  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  رب  تسرد  نیا  و  دریگ ، یم  يزاب  هب  ار  لاوما  ضارعا و  ءامد و  و 

باجیا میتفگن ، ار  یخرب  میتفگ و  ار  یخرب  هک  تسد ، نیا  زا  رگید  همزال  اههد  اه و  همزال  نیا 

زا ناگتسج  هرهب  دوش و  عفد  ّدر و  و  لاطبا ، ضقن و  عراش  دصاقم  هدننک  ضقن  ياه  هلیح  دنک  یم 

، اهلد حالصا  يارب  دنوادخ  هک  دوش  هتشاد  ساپ  یتعیرش  نآ  رذگهر  نیا  زا  ات  دنوش  ریزعت  اهنآ 

ندرک رتراوتسا  يارب  مدرم ، يوربآ  لام و  ناج و  تشادساپ  يارب  اهناسنا ، حور  ندرک  كاپ  يارب 

هنوگ نآ  دنوادخ ، يرازگرکش  یگدنب و  شتسرپ و  يارب  ماجنارس  و  نانآ ، نایم  رتراوتسا  ياهدنویپ  نتـسب  ای  مدرم و  نایم  اهدنویپ 
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نآ هب  خساپ  ههبش و  کی 

یسک رگا  نیا  ربانب  و  دنراد ، فالتخا  نآ  هرابرد  ناملاع  هک  تسا  یلیاسم  زا  اهنآ  مکح  اه و  هلیح  نیا  دیوگب : یـسک  تسا  نکمم 
لیاسم رد  نارگید  ندرک  موکحم  يوس  يرگید  زا  .دـیوج  هرهب  نآ  زا  دـناوت  یم  دـناد  یم  زیاج  ار  هلیح  هک  دـنک  دـیلقت  یملاع  زا 

هب ار  هلیح  زاوج  هب  لوق  هک  نانوچ  تسا ، عیاـش  اـهقف  زا  یهورگ  يوس  زا  نآ  هب  لـمع  نیا  رب  نوزفا  تسین و  زیاـج  فـالتخا  دروم 
.درک موکحم  ناوت  یمن  دنـشاب  هتـشاد  راهظا  نینچ  ینایاوشیپ  هک  ار  يزیچ  .دنهد  یم  تبـسن  یعفاش  هب  نینچمه  هفینحوبا و  بهذم 

لیاسم زا  هلیح  تمرح  هلأسم  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  نیاربانب 

؟ تسا ینید  نایاوشیپ  رب  يریگ  هدرخ  زج  نیا  ایآ  تسا ؟ ریذپان  داهتجا  یعطق و 

: داد خساپ  ناوت  یم  تهج  دنچ  زا  ههبش  نیا  ّدر  رد 

یمن هک  دـنا  هنوگ  نآ  تسا  وا  رما  اب  تفلاخم  ینامرفان و  اهنآ  نطاب  تقیقح و  عراش و  رما  لاثتما  اهنآ  رهاظ  هک  ییاـه  هلیح  کـی : 
یم روذعم  تسا  هدناسر  يرواب  نینچ  هب  ار  نانآ  ناشداهتجا  هک  ار  یناسک  دنچ  ره  درک ، دیلقت  اهنآ  زاوج  هب  دقتعم  ناملاع  زا  ناوت 

: هتکن ود  نیا  حیضوت  کنیا  .میراد 

يا هلدا  ار  نیا  تسین و  زیاج  دـهد  یم  اوتف  تعیرـش  دـصاقم  هدـننک  ضقن  ياـه  هلیح  زاوج  هب  هک  یملاـع  زا  يوریپ  هک  نیا  فلا : 
و تسا ، یعطق  زین  اهنآ  ندوب  رثا  یب  لطاب و  یعطق و  اه  هلیح  هنوگ  نیا  تمرح  دنک  یم  تباث  هک  يا  هلدا  میدروآ ، رتشیپ  هک  تسا 

نانچ هراب  نیا  رد  هباحص 

.درب یم  نوریب  يداهتجا  لیاسم  هزوح  زا  ار  هلأسم  نیا  هک  دنا  هدنار  نخس  تیعطاق  اب  تدشب و 

.دنا هدرک  يوریپ  هباحص  زا  عضوم  نیا  رد  زین  هقف  ثیدح و  نایاوشیپ 

تیلک قالطا و  نیا  اب  هک  تسا  ینخـس  تسین » زیاـج  فـالتخا  دروم  لـیاسم  رد  نارگید  ندرک  موکحم   » دـییوگ یم  امـش  هک  نیا 
ّدر راکنا و  ناگمه  قافتا  هب  دـشاب  عامجا  ای  تنـس و  ای  باتک  صن ]   ] فلاـخم ییاوتف  هتفگ و  رگا  هچ  دـسر ؛ یم  رظن  هب  تسرداـن 
هک انعم  نیدـب  دوش ، یم  راکنا  مه  زاب  دـشاب  هتـشاد  تفلاـخم  هلدا  رهاـظ  اـب  اـهنت  دـشابن و  نینچ  مه  رگا  تسا و  بجاو  نآ  ندرک 

نانوچ تسا ، بجاو  شراکنا  دـشاب  عامجا  ای  تنـس  ای  باتک  فالخ  رب  زین  يراک  ره  .دوش  یم  نشور  نایب و  نآ  یتسـس  فعض و 
دوجو زین  فالتخا  نآ  هرابرد  هک  ار  يذیبن  هک  یسک  دنا : هتفگ  هک 

زین یـسک  نینچ  یهاوگ  .دشاب  هدرک  لیوأت  ار  ذیبن ] برـش  زا  یهن   ] ثیدح دنچ  ره  دروخ ، یم  ّدح  ثیدح  ناهیقف  دزن  دشونب  دراد 
تیاور زین  دمحا  زا  نیمه  تسین و  هتفریذپ  کلام  هاگدید  زا 

ره دوش ، یم  ضقن  دـشاب  عامجا  ای  تنـس  ای  باتک  فلاخم  هچنانچ  فیاوط  رگید  ناهیقف  هاگدـید  زا  مه  مکاح  مکح  .تسا  هدـش 
.دشاب هدرک  دیلقت  زین  یملاع  زا  دوخ  مکح  رد  يو  دنچ 
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هدرک داهتجا  نآ  رد  هک  ار  یـسک  ناوت  یم  هن  و  تسا ، داهتجا  دراوم  زا  هلأسم  نآ  دـشابن  یعامجا  ای  یـصن  هلأسم  رد  هک  ییاج  اـما 
دوخ دهتجم  زا  هلأسم  نیا  رد  هک  ار  یسک  هن  درک و  موکحم  تسا 

.تسا هدرک  دیلقت 

، دنتـسه يداهتجا  لیاسم  نامه  یفالتخا  لیاسم  هک  هتفایرد  نینچ  يو  هک  تسا  نآ  هدش  ههبـش  نیا  هدننک  حرطم  هابتـشا  أشنم  هچنآ 
هبتشم زین  ناملاع  زا  ییاههورگ  رب  رما  نیا  هک  نانوچ 

دـنیادج و مه  زا  ود  نیا  هک  تسا  نیا  دـننآ  رب  ناـیاوشیپ  هک  یتسرد  هاگدـید  اـما   (1) .دنزیچ کی  ود  نیا  هک  دنا  هتـشادنپ  هدـش و 
رد تسا  بجاو  ًارهاظ  نآ  هب  لمع  هک  ضراعم  نودـب  حیحـص  ثیدـح  دـننامه  یلیلد  اهنآ  رد  هک  دنتـسه  یلیاسم  يداهتجا  لیاسم 

درادن دوجو  یلیلد  ًالصا  ای  تسا و  ناهنپ  هدیشوپ و  اهنآ  تلالد  ای  دنضراعت ، رد  رگیدکی  اب  هلدا  هک  يدراوم  رد  سپ  .دشابن  رایتخا 
ای دـننک  یم  يراـج  ار  رگید  لـصا  مکح  یخرب  لـصا و  کـی  مکح  یخرب  هک  تسا  دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  .درک  داـهتجا  ناوـت  یم 

.دنریگ یم  شیپ  رد  دنتسه -  زین  رظن  فالتخا  دروم  ًاعبط  هک  لیبق -  نیا  زا  رگید  ییاههار 

میراد یم  روذعم  دنا  هداد  اوتف  لیاسم  یخرب  رد  هلیح  زاوج  هب  هک  ار  ینایاوشیپ  ام  هک  نیا  ب : 

روما قیاقح  هب  تعیرش و  هب  سک  ره  هک  تسا  يور  نآ  زا  میریگ  یمن  هدرخ  ببس  نیدب  نانآ  رب  و 

نیا هطساو  هب  هکلب  تسا و  هدوشخب  وا  رب  هک  دوش  شزغل  راتفرگ  تسا  نکمم  هاگ  يدرمگرزب  ره  هک  دناد  یم  دشاب  هتشاد  یهاگآ 
وا تلزنم  وربآ و  تسین  زیاج  هک  ناس  نآ  درک ، يوریپ  وا  زا  یـشزغل  نینچ  رد  تسین  زیاج  اما  دراد ، زین  شاداپ  دوخ  ياطخ  داهتجا 

نان�وم و ياهلد  رد 

هب یلیلد  ای  هدیسرن ، وا  هب  یلیلد  هک  هدرک  یـشزغل  نانچ  هداد و  ییاوتف  نانچ  يور  نآ  زا  اهنت  وا  هچ ، درب ؛ ل�وس  ریز  زین  ار  وا  تماما 
اب ار  نآ  دوجو  نیا  اب  اما  هتفایرد ، مه  ار  نآ  تلالد  تهج  هدیسر و  وا  هب  یلیلد  ای  و  هتفاین ، رد  ار  نآ  تلالد  تهج  وا  اما  هدیـسر  وا 

هاگدید زا  رتیوق -  یلیلد 

اهرذع نیا  هعومجم  هیمیت  نبا  .تسا  هتشاد  لیبق  نیا  زا  يرذع  ای  و  هدید ، ضراعت  رد  شدوخ - 

.تسا هدرک  حرش  هدروآ و  درگ  مالعالا  همئالا  نع  مالملا  عفر  دوخ  باتک  رد  ار 

شزغل زا  ار  ام  دنا  هدرک  لقن  وا  هباحص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نارگید  ربلادبع و  نبا  هک  يروهشم  راثآ  اهتیاور و  رد 
یمیت نامیلس  .دنا  هداد  رادشه  نآ  هب  تبسن  هتشاد و  رذح  رب  ملِاع 

کلام و .دـمآ  دـهاوخ  درگ  وت  رد  اهیدـب  همه  ینک  لمع  نادـب  يوش و  دـنبیاپ  تسا  هداد  ملاع  ره  هک  یتصخر  هب  رگا  دـیوگ : یم 
هک تسین  سک  چیه  هک  دنا  هدرک  حیرصت  نیا  رب  فلس  نایاوشیپ  رگید 
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.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگم  دوش ، هتشاذگاو  شیاه  هتفگ  زا  یخرب  هتفریذپ و  شیاه  هتفگ  زا  یخرب 

زا یکی  زا  تسـس  يرظن  هتفگ و  رگا  تسا  بـجاو  دـشاب  هدوـشگ  مالـسا  يارب  ار  شا  هنیـس  دـنوادخ  هـک  سک  ره  رب  يور  نـیا  زا 
تبـسن هکلب  دنکن ، لقن  دننک  یم  دیلقت  وا  زا  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  تسا  هدش  تباث  شیارب  لقن  تحـص  هچنانچ  دیـسر ، نایاوشیپ 

هچنانچ دنیزگ و  توکس  نآ  هب 

چیه دوش و  یم  لقن  نایاوشیپ  زا  هک  ییارآ  تسا  رایـسب  هچ ، دـنک ؛ فقوت  نآ  شریذـپ  رد  هدـشن  تباث  شیارب  لـقن  تحـص  لـصا 
زا دوخ  ياوشیپ  یهقف  یلوـصا و  یناـبم  ساـسا  رب  یهقف  بهذـم  کـی  ناوریپ  هک  تسه  زین  لـیاسم  زا  يرایـسب  و  درادـن ، یتـقیقح 

وا هب  دننک و  یم  طابنتسا  وا  بهذم 

نینچ هب  شا  یهقف  ای  یلوصا  يانبم  نالف  هک  دید  یم  اوشیپ  نآ  رگا  هک  یلاح  رد  دنهد ، یم  تبسن 

.دش یمن  دنبیاپ  نآ  هب  زگره  دماجنا  یم  يا  هجیتن 

دندید یم  ار  اه  هلیح  نیا  نانآ  رگا  هک  دبای  یم  رد  دـشاب  هتـشاد  یهاگآ  نانآ  یکاپ  اورپ و  زا  نایاوشیپ و  تهاقف  زا  سک  ره  هکلب 
رد هچنآ  رگا  و  دـنداد ، یم  یعطق  ياوتف  اهنآ  تمرح  هب  تسا  هدـش  نید  ندادرارق  هچیزاب  هیاـم  هنوگچ  هک  دـندرک  یم  هدـهاشم  و 

نیا زا  .دنتشگ  یم  رب  دوخ  رظن  زا  نیقیب  دیـسر  یم  نانآ  هب  تسا  هدیـسر  شباحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هلیح  شهوکن 
راوید هب  ارم  هتفگ  دیسر  امش  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم ] رظن  ربارب  رد   ] یحیحـص ثیدح  یتقو  دیوگ : یم  یعفاش  ور 
هتفاین رد  هک  ینامز  ات  تسیناور  سک  چیه  يارب  دـیوگ : یم  هفینحوبا  هک  نانوچ  تسه ، زین  نایاوشیپ  رگید  لاح  نابز  نیا  .دـیبوکب 

هدـش لقن  نایاوشیپ  زا  يرایـسب  زا  نیا  دـننامه  ییاه  هتفگ  .دـهد  اوتف  ام  هتفگ  هب  میا  هداد  ییاوتف  لـیلد  مادـک  ساـسا  رب  اـجک و  زا 
.تسا

باوبا  ] رد هکهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  ياه  هتفگ  هک  تسا  نآ  ناهیقف  دزن  ررقم  دعاوق  لوصا و  زا  یکی  نینچمه 
میرحت و رب  يا  هلدا  نانچ  نونکات  ام  هباحـص .] زا  رگید  یکی  هتفگ   ] نآ دننامه  هطـساو  هب  رگم  دوش  یمن  هتـشاذگاو  هدنکارپ ، هقف ]

زین یهقف  نایاوشیپ  زا  یناسک  بتک  .دـنام  یمن  اهنآ  اب  تفلاـخم  رد  یتجح  سک  چـیه  يارب  هک  میدروآ  هلیح  ندوب  رثا  یب  لـطاب و 
ياضتقم اب  هک 

.دـنا هدرک  لیوأت  ار  هلدا  اهنآ  هدیـسر و  نانآ  هب  هلدا  دوش  هتفگ  ات  تسا  هدوبن  هلدا  نیا  هدـنرادربرد  دـنا  هدـیزرو  تفلاخم  هلدا  نیا 
دیلقت یسک  زا  هراب  نیا  رد  تشاد  دهاوخن  يرذع  چیه  دنوادخ  دزن  دسرب ، وا  هب  درادن  یضراعم  چیه  هک  هلدا  نیا  سک  ره  نیاربانب 

یحیحـص ثیدـح  یتـقو  تفگ : یم  دوخ  درک و  یم  یهن  وا  زا  دـیلقت  زا  ار  نارگید  دوـخ  دیـسر ] یم  وا  هب  هلدا  نیا  رگا   ] هک دـنک 
.دیزروم ییانتعا  نم  هتفگ  هب  دسرب 

دنرـشف یم  ياپ  نآ  رب  نانچمه  ناشیاوشیپ  بهذـم  فالخ  رب  صوصن  تلالد  مغر  هب  هک  یناسک  رب  مالـسلادبع  نب  نیدـلازع  خـیش 
تسا نآ  اهیتفگش  تفگش  تسا : هتفرگ  هدرخ  نینچ 
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عفد يارب  یلیلد  خساپ و  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دنرب ، یم  یپ   [ يا هلأسم  رد   ] دوخ ياوشیپ  دنتسم  یتسـس  هب  دلقم  ناهیقف  زا  یخرب  هک 
نآ رب  تنـس  باتک و  هک  ار  یناسک  هاگدید  دننک و  یم  دیلقت  وا  زا  هلأسم ] نآ  رد   ] نانچمه دوجو  نیا  اب  اما  دنبای ، یمن  یتسـس  نآ 

اب ار  اهیهاوگ  نیا  دـننک  یم  دـیلقت  وا  زا  ینامـسآ  يربمایپ  نانوچ  هک  دوخ  ياوشیپ  زا  عاـفد  رد  دـنراذگ و  یماو  دـهد  یم  یهاوگ 
چیه هـک  يزیچ  تـسا و  یتـسرد  باوـص و  زا  ندـش  رود  قـح و  زا  نـتفرگ  هلـصاف  نـیا  .دـننک  یم  هیجوـت  رود  رایــسب  ییاـهلیوأت 

.تسین دونشخ  دنسرخ و  نادب  يدنمدرخ 

نآ رد  هک  يرظن  دـنچ  ای  ود  زا  یکی  یتسرد  هرابرد  ام  دـنا و  هدرک  فالتخا  نآ  رد  هک  تسین  يا  هلأـسم  نیتسخن  هلیح  هلأـسم  هتبلا 
هعتم و حاکن  هکم  ياهقف  نارس  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  دنرایسب و  دنتسه  تسد  نیا  زا  هک  یلیاسم  هچ ، میا ؛ هدیـسر  نیقی  هب  هدش  زاربا 

لالح دماجنین  یتسم  هب  هک  هزادنا  نآ  ات  ار  ذـیبن  ندیـشون  یفوک  ياهقف  نارـس  ای  دـنناد ، یم  زیاج  ار  هلماعم ) رد  يابر   ) لضف يابر 
زیاج اهنآ  رد  ناشدـیلقت  و  تسا ، هدـمآ  لصاح  نیقی  شناگدـننک  راـهظا  ياـطخ  هب  هک  رگید  یلیاـسم  تسد  نیا  زا  دنرمـش و  یم 

اوتف نادب  هک  ار  يراک  نانچ  هک  ره  تسا  بجاو  هکلب  تسین ،

ار یناینیـشیپ  نیا ، دوجو  اب  دنچ  ره  دوش ، موکحم  دنک  مکح  نادب  هک  ره  زین  دهد و  اوتف  نآ  ساسارب  هک  ره  دهد و  ماجنا  دنا  هداد 
دنا هدیسر  اهزیچ  هنوگ  نیا  هحابا  هب  دوخ  داهتجا  ساسارب  هک 

اوتف یلماعم  يابر  هعتم و  زاوج  هب  هک  یناسک  هتبلا  .میریگ  یمن  هدرخ  ناشیارب  نآ  ببس  هب  میراد و  یم  روذعم  مینک و  یمن  موکحم 
امنا  » ابر ثیدح  (1) و  تسا خوسنم  هعتم  زاوج  زا  یکاح  ثیدح  اما  دنا ، هتشاد  رایتخا  رد  دنتـسم  ناونع  هب  حیحـص  یتنـس  دنا  هداد 

رب ًاحیرص  هک  یثیداحا  هلیسو  هب  دنا ] هتسناد  زیاج  لالح و  ار  یضرق  ریغ  يابر  هدرک و  دانتسا  نآ  موهفم  هب  هک   ] زین هئیسنلا » یف  ابرلا 
رد هیـسن  رد  ابر  رـصح  هک  دراد  یم  نایب  نینچ  ثیداـحا  نیا  دوش و  یم  ریـسفت  دراد  تلـالد  یلماـعم ) ياـبر   ) لـضف ياـبر  تمرح 

رت و تخـس  عاونا  رگید  زا  هک  ییابر  هب  نداد  هجوت  فده  هب  یقیقح و  ریغ  تسا  يرـصح  هکلب  تسین ، یقیقح  رـصح  الاب  ثیدـح 
رب نیقیب  دنک  دانتسا  لضف  يابر  تیلح  يارب  هتفگ  شیپ  ثیدح  هب  یسک  رگا  نیا  ربانب  . (2) تسا رتدیدش  زین  نآ  تمرح 
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رد .تسا  خسن  لیلد  نآ  تمرح  رب  رمع  مکح  دـیوگب  یـسک  هک  نآ  رگم  تسا ، هدادـن  تسد  هب  یلیلد  خـسن  نیا  هرابرد  فلؤم  - 1
هلدا هراب  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسین -  تنـس  ای  باتک  خسان  یباحـص  لوق  تنـس  لها  دزن  هدش ، هتفریذپ  ینابم  هیاپ  رب  هک  یلاح 

.م . - 153 ص 138 -  ج 3 ، ناربمایپ ، متاخ  هب  دینک  عوجر  اهنآ  دقن  هعتم و 
ریـسفت هیاپ  نیا  رب  لمح و  وج  اب  مدنگ  ای  کمن ، اب  امرخ  عیب  دننامه  دوخ ، سنج  ریغ  هب  يوبر  عیب  رب  ار  ثیدـح  زین  دـیناوت  یم  - 2

« دـیب ادـی  ناک  اذا  متئـش  فیکاوعیبف  فانـصالا  هذـه  تفلتخا  اذاف   » ثیدـح اب  هئیـسنلا » یفابرلا  امنا   » ثیدـح تروص  نیا  رد  .دـینک 
.دش دهاوخ  یقیقح  رصح  تسه  ابرلا » امنا   » ثیدح رد  هک  يرصح  هیاپ ، نیا  رب  تفای و  دهاوخ  ییوسمه 
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هکلب حیحـص ، یـسایق  رد  هن  عامجا و  رد  هن  تنـس ، رد  هن  تسه ، باتک  رد  نآ  رب  یلیلد  هن  هک  هلیح  زاوج  هب  دـسر  هچ  ات  تساطخ ،
رب رگا  یتح  .دنراد  تلالد  دیوج  هرهب  هلیح  زا  هک  یـسک  ندوب  راکهانگ  هلیح و  ندوب  رثا  یب  لطاب و  ندوب ، هدـیهوکن  رب  همه  اهنیا 

یلیلد باب  نیا  رد  ضرف 

هک دنا  هدوبن  یناسک  زا  زگره  وا  هباحص  زین  وهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسناد  یم  ترورض  هب  ین�وم  ره  تشادن ، دوجو  مه 
رد هلیح  باکترا  يارب  مزال  یعاود  اه و  هزیگنا  هک  نیا  دوجو  اب  دـنهد ، اوتف  اهنآ  زاوج  هب  ای  دـنزومایب و  نارگید  هب  ار  اه  هلیح  نیا 

تسین نیا  .تسا  هتشاد  دوجو  زین  نامز  نامه 

زج يزیچ  هب  نتسناد ، زا  هزادنا  نیا  تسین و  یهلا  نید  هتسیاش  زگره  هلیح  هک  يور  نآ  زا  رگم 

دنمزاین ددرگ  یم  ریذپ  ناکما  نادب  اهنت  ترخآ  ایند و  یتسرد  هدیدنسپ و  شیوخ  ناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  ینید  تقیقح  تفرعم 
.تسین

زا رتنـشور  یهاوگ  تقیقح  نیا  رب  و  تسا ، تسرداـن  یتبـسن  هر ) ) یعفاـش هفینحوبا و  هب  اـه  هلیح  هنوگ  نیا  زاوـج  نداد  تبـسن  ود :
: تسین میروآ  یم  ریز  رد  هک  ینوتم 

: دیوگ یم  تسا  هیفنح  نایاوشیپ  زا  دوخ  هک  طوسبملا  بحاص  - 1

يا هلیح  نآ  اهنت  .تسا  هدیدنـسپ  دسر  یم  لالح  هب  نآ  هلیـسو  هب  ای  دـیوج  یم  ییاهر  مارح  زا  نآ  هلیـسو  هب  صخـش  هک  يا  هلیح 
دنک و هلیح  یلطاب  رد  ای  دربب ، نایم  زا  ار  قح  نآ  هلیح  کمک  هب  دزرو و  هلیح  رگید  یناسنا  قح  هرابرد  یـسک  هک  تسا   (1) هورکم

دومناو قح  ار  نآ 

يا هویش  رب  هچنآ  و  تسا ، دنـسپان  دشاب  هویـش  نیا  رب  هچنآ  .دوش  دراو  قح  نادب  يا  ههبـش  هک  اجنآ  ات  دنک  هلیح  یقح  رد  ای  دزاس ،
.درادن یلاکشا  میتفگ  تسخن  هک  دشاب 

: دیوگ یم  تسا  هیفنح  نایاوشیپ  زا  مه  وا  هک  طیحملا  بحاص   - 2

زا ندـش  رود  مارح و  زا  رارف  رگا  هک  تسا  نآ  زین  شرایعم  تسا و  « (2) َثَنْحَت الو  ِِهب  ْبِرْضاَف  ًاثْغِض  ِكدَِیب  ْذُخَو   » هیآ هلیح  دنتـسم 
ندرب نایم  زا  يارب  رگا  اما  تسا ، هدیدنسپ  دشاب  هانگ 

.تسا زواجت  هانگ و  هکلب  هن ، دشاب ، یناملسم  قح 
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رد یناوارفب  ار  ریبعت  نیا  ام  .دننک  یم  دـصق  ار  تمرح  نآ  زا  دـنرب و  یم  راک  هب  تهارک »  » هژاو رگید  یخرب  هیفنح و  نامدـقتم  - 1
دور یم  نایم  زا  هتفگ  ود  نیا  نایم  ضراعت  هتکن  نیا  هب  تیانع  اب  .میبای  یم  دوش  یم  لقن  نارگید  دمحا و  یعفاش ، کلام ، زا  هچنآ 
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.تسا هانگ  زواجت و  مییوگب  مه  رگید  ییوس  زا  تسا و  هورکم  هلیح  مییوگب  هک 
.نکشم دوخ  دنگوس  نزب و  نآ  اب  ریگ و  تسد  رد  کیراب  ياهبوچ  زا  يا  هتسد   : 44  / ص - 2
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گرزب يراختفا  ياراد  هفینحوبا و  هباحـص  ناگرزب  زا  هک  نسح  نب  دمحم  زا  یفاکلا  دوخ  باتک  رد  تسا  هیفنح  زا  هک  یفـسن   - 3
: تسا هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  تسوا  بهذم  رشن  ندمت و  رد 

.تسین نان�وم  قالخا  زا  دماجنا  یم  قح  لاطبا  هب  هک  ییاه  هلیح  هلیسو  هب  دنوادخ  ماکحا  زا  نتخیرگ 

عمجی عمتجم و ال  نیب  قرفیال   » ثیدح ندروآ  زا  سپ  جارخلا  باتک  رد  فسویوبا  یضاق   - 4

: دیوگ یم  نینچ  هقدصلا » هیشخ  قرفتم  نیب 

دوخ کلم  زا  ار  نآ  ای  دزرو ، يراددوخ  تاـکز  تخادرپ  زا  هک  تسین  لـالح  دراد  ناـمیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  هک  یـسک  يارب 
ار دوخ  لام  ناس  نیدب  ات  دروآ  رد  یتعامج  کلم  هب  دنک و  جراخ 

تعامج نآ  زا  درف  ره  تسد  رد  هک  دنفسوگ  واگ و  رتش و  زا  رادقم  نآ  هجیتن  رد  دنک و  هدنکارپ 

لاطبا رد  .دوش  هتـشادرب  وا  لام  زا  تاکز  بوجو  بیترت  نیدـب  دـشاب و  نوریب  تاکز  لومـش  زا  باصن و  ّدـح  زا  رتمک  هتفرگ  رارق 
تاـکز نداد  زا  هک  یـسک  : » تفگ هک  تسا  هدیـسرام  هب  دوعـسم  نـب  هللادـبع  زا  .درک  هـلیح  دـیابن  یببـس  هـجو و  چـیه  هـب  تاـکز 

وا هب  تاـکز  نداد  زا  هک  یماـگنه  زین  رکبوـبا  تسین .» يزاـمن  وا  يارب  دـهدن  تاـکز  سک  ره  تسین و  ناملـسم  دزرو  يراددوـخ 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  یکلم  رگا  : » تفگ دـید  اور  لـالح و  ار  ناگدـننک  يراددوخ  اـب  گـنج  دـندرک و  يراددوـخ 
: دومرف هک  دـنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  زین  ریرج  مگنج .» یم  نانآ  اـب  دـنرادب  زاـب  نم  زا  دـنا  هداد  یمهلآ 

(1) «. ضار وه  ردصی و  نیح  مکنع  قدصملا  ردصیل  »

دنک یم  لطاب  ضقن و  ار  عرش  دصاقم  هک  ییاه  هلیح  تمرح  رد  دنک ، یم  مالعا  مارح  تاکز  رد  ار  هلیح  گرزب  ياوشیپ  نیا  یتقو 
تاکز باب  نایم  یتوافت  دراد  يراگزاسان  عیرشت  هفسلف  اب  و 

.تسین باوبا  رگید  اب 

هک هدرک  دوخ  نآ  زا  ار  یتاراختفا  نادنچ  یفنح  بهذم  شرتسگ  رد  دوب و  قلطم  روط  هب  هفینحوبا  درگاش  نیرت  هتسجرب  فسویوبا 
.تسا هدش  هتخانش  نشور و  بهذم  نیا  ناملاع  دزن 

: دیوگ یم  نینچ  يرابلا  حتف  رد  تسا  یعفاش  بهذم  نایاوشیپ  زا  هک  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح   - 5

زا يو  دوصقم  دـنا  هتفگ  وا  ناوریپ  زا  یخرب  .تسا  هدرک  حیرـصت  نارگید  قوقح  ندرب  ناـیم  زا  يارب  هلیح  ندوب  هورکم  رب  یعفاـش 
نیا وریپ  ناققحم  زا  يرایسب  اما  تسا ، هیزنت  تهارک  تهارک ،
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هعبطم جارخلا ، باتک  فسویوبا ، .ك.ر : .تسا  دونشخ  هک  دورب  دیوگ و  دوردب  ار  امـش  یلاح  رد  دیاب  دهد  یم  تاکز  هک  نآ  - 1
 . ص 80 هیفلسلا ،
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هدومرف تقیقح  نیا  لیلد  .دنک  یم  هانگ  هلیح  ماجنا  اب  صخـش  تسا و  میرحت  تهارک  وا  دوصقم  دنا : هتفگ  یلازغ  دـننامه  بهذـم 
هداتفا ابر  رد  دـنک  ابر  دـصق  عیب  دـقع  هب  سک  ره  نیا  ربانب  يونام .» ئرما  لکل  اـمنا  و   » هک تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ 

هراب رد  هک  یتنعل  لومشم  تسا و  لّلحم  دنک  لیلحت  دصق  حاکن  دقع  هب  هک  ره  و  دناهر ، یمن  هانگ  نیا  زا  ار  وا  عیب  تروص  تسا و 
.دناهر یمن  مکح  نیا  زا  ار  وا  حاکن  تروص  و  هدمآ ، للحم 

تـسا هدرک  مارح  دـنوادخ  هک  يزیچ  ندرک  لالح  اـی  هدرک و  لـالح  دـنوادخ  هک  يزیچ  ندرک  مارح  نآ  زا  فدـه  هک  يزیچ  ره 
مارح نامه  يارب  هک  دوش  هتـسج  هرهب  يزیچ  زا  مارح  لعف  ماجنا  يارب  هک  تسین  یتوافت  چـیه  هانگ  لوصح  رد  تسا و  هاـنگ  دـشاب 

يزیچ زا  ای  هدش و  هداهن 

يارب يا  هعیرذ  ار  نآ  صخش  اما  هدش  عضو  مارح  ریغ  يارب  هک  دوش  هتسج  هرهب  هلیح  ناونع  هب 

.دهد یم  رارق  مارح  هب  ندیسر 

گرزب ياوشیپ  ود  نیا  هاگدـید  زا  دروآ  یم  یپ  رد  ار  نید  ماکحا  نتخاس  هچیزاـب  هک  ییاـه  هلیح  یتقو  تشذـگ ، هچنآ  دانتـسا  هب 
هک نآ  دانتسا  هب  دنچ  ره  دوش ، هداد  تبـسن  نانآ  هب  هلیح  زاوج  هب  مکح  تسین  تسرد  زگره  دشاب ، مارح  یعفاش  هفینحوبا و  یهقف ،

ار ن�وم  لعف  دیاب  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  دوش و  یم  هتشاذگاو  ادخ  هب  تسا  نطاب  هچنآ  تسا و  ربتعم  تسا  رهاظ  هچنآ  ام  يارب 

مکح هچ ، دنشاب ؛ هدرک  مکح  لیاسم  رثکا  رد  ای  يرایسب  رد  نآ  ندوبن  رثا  یب  زرو و  هلیح  راک  ندوب  ذفان  هب  درک ، تحـص  رب  لمح 
نتـشاد رثا  ندوب و  ذـفان  زا  هن  و  رگید ؛ يزیچ  راک  نآ  ندوب  ذـفان  نتـشاد و  رثا  هب  مکح  تسا و  زیچ  کـی  يراـک ، ندوب  لـالح  هب 

هیفنح و هنومن ، يارب  مکح ؛ رهاـظ  رد  نآ  ندوب  رثا  یب  ندوب و  لـطاب  دـقع ، کـی  رد  هاـنگ  تمرح و  زا  هن  دـیآ و  یم  مزـال  تیلح 
هیعفاش

گنرین رکم و  دروآ و  يور  هلیح  هب  سک  ره  دنیوگ : یم  لاح  نیع  رد  دنناد و  یم  زیاج  رهاظ  ربانب  اهنآ  يویند  ماکحا  رد  ار  دوقع 
.تسا هدش  گرزب  یهانگ  بکترم  دنوادخ  دزن  دزرو 

ییاهزیچ دوش  هداد  تبسن  نارگید  هب  ای  یعفاش و  هفینحوبا و  هب  تسا  زیاج  هچنآ  نیا  ربانب 

بتک رد  نوچ  يرایسب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنا  هداد  رظن  اهنآ  تمرح  مدع  تیلح و  هب  هک  تسا 

یم مهرد  ار  ود  نیا  دنریگ و  یم  هابتشا  نتـشاد » رثا  ندوب و  ذفان  يانعم  هب  زاوج   » اب ار  تیلح » يانعم  هب  زاوج   » دنرگن یم  نایاوشیپ 
دنهد یم  تبسن  نایاوشیپ  هب  ار  يزیچ  ساسا  نیمه  رب  دنزیمآ و 

.تسا هدوبن  نانآ  رظن  هک 

يویند ماکحا  رد  هلیح  زا  ناگدـنیوج  هرهب  ياهراک  نـالطب  هب  مکح  تسا  هدیدنـسپ  هتـسیاش و  اـم  هاگدـید  زا  هچنآ  اـجنیا  رد  هتبلا 
، ظفل نوچ  راکشآ  يا  هنیرق  هک  نآ  رب  طورشم  تسا ،
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تسا و هدوب  هلیح  دصق  هدوب و  راک  رد  يا  هلیح  هک  نیا  رب  نآ  دننامه  ماع و  فرع  صاخ ، فرع 
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زین نیمه  و  دـنا ، هدـیورگ  نادـب  ثیدـح  هقف و  نایاوشیپ  رتشیب  دـمحا و  کلام و  هک  تسا  ییانبم  ساـسارب  نیا  .دـشاب  هتـشاد  دوج 
.درادن دوجو  نآ  ریغ  لامتحا  ًابیرقت  دنک و  یم  اضتقا  ار  نآ  هلدا  هک  تسا  يزیچ 

زا دنـشاب و  هتـشاد  توافتم  ییاههاگدـید  هلیح  ياهتروص  زا  یخرب  هراب  رد  نادـهتجم  تسا  نکمم  هک  درب  دای  زا  دـیابن  همه  نیا  اب 
دـننک و مکح  نآ  میرحت  هب  دـننیب  یم  تعیرـش  دـصاقم  هدـننک  ضقن  ار  هلیح  زا  تروص  نالف  هک  ساسا  نیا  رب  یخرب  يور  نیمه 

رد ار  نآ  رگید  یخرب 

، دنا هدید  شرترب  هچنآ  دنا و  هتفای  هلدا  رد  هک  يروهظ  بسح  رب  کی  ره  دننک ، مکح  نآ  زاوج  هب  دننیبن و  عرـش  دصاقم  اب  ضقانت 
یم ضقن  ار  عرـش  دـصاقم  هک  ییاه  هلیح  هک  دـنراد  رظن  قافتا  یلک  هدـعاق  نیا  رد  هتفگ -  شیپ  صوصن  دانتـسا  هب  همه -  هچرگ 

.تسا دیدش  یتمرح  هب  موکحم  دنک 

کی ناوریپ  هک  تسه  لـیاسم  زا  یناوارف  رامـش  تسین و  یتـقیقح  چـیه  ياراد  دـننک  یم  لـقن  ناـیاوشیپ  زا  هچنآ  زا  يرایـسب  هس : 
نیا اب  دننک ، یم  یفرعم  بهذم  نآ  مکح  ناونع  هب  طابنتسا و  شبهذم  زا  وا  یهقف  یلوصا و  ینابم  دعاوق و  ساسارب  یهقف  ياوشیپ 

تسناد یم  اوشیپ  نآ  رگا  هک 

اهسوه و هچیزاب  ار  ینید  ماکحا  نید و  هک  دماجنا  یم  ییاه  هلیح  نینچ  هب  وا  ياوتف  انبم و 

.دنیب یمن  بیاغ  هک  دنیب  یم  ار  يزیچ  نآ  رضاح  يور ، ره  هب  دش و  یمن  دنبیاپ  نادب  زگره  دهد ، یم  رارق  یناسفن  ياه  هتساوخ 

؛ درک مکح  ناوت  یم  نآ  ساسارب  تسا و  قح  یعرـش  صوصن  همزال  هک  هچرگ  تسین ، اوتف  انبم  اـی  اوتف  کـی  همزـال  نیا ، رب  نوزفا 
رد اـما  .تسا  قح  شا  هتفگ  همزـال  ساـسا  نیمه  رب  تسین و  نکمم  زین  ضقاـنت  وا  قح  رد  تسین و  ناـهنپ  عراـش  رب  مزاوـل  هک  ارچ 

همزال رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، ناهنپ  هدیـشوپ و  وا  رب  شا  هتفگ  مزاول  دـیوگب و  ار  يزیچ  هک  تسین  عنتمم  چـیه  عراش  ریغ  دروم 
هیقف کی  يانبم  ای  اوتف  همزال  هب  نیا ، ربانب  .تفگ  یمن  ار  نخس  نآ  تسناد  یم  ار  شیوخ  نخس 

.تسا هتفگن  هک  داد  تبسن  وا  هب  ار  يزیچ  دانتسا  نیدب  تفگ و  وا  ياوتف  ایانبم  ناوت  یمن 

هک تفای  دهاوخ  رد  دنادب  ار  فاصنا  يراکزیهرپ و  تهاقف و  رد  یهقف  نایاوشیپ  دـنلب  هاگیاج  سک  ره  مییوگ : یم  هک  تسا  نینچ 
یمن نآ  زج  یهار  دیسر  یم  نانآ  هب  تسا  هدمآ  وا  باحصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هلیح  شهوکن  تمرح و  رد  هچنآ  رگا 
یمن نآ  زج  یهار  دـندید  یم  ار  هلیح  ناوارف  ياه  هدـسفم  دـب و  راـثآ  رگا  نینچمه  .دـننک  یعطق  مکح  نآ  تمرح  هب  هک  دنتـشاد 

ار اه  هدسفم  نیا  زا  یکدنا  هک  نآ  اب  فلس  زا  يرایسب  هک  ناس  نآ  دننک ، دروخرب  نآ  اب  یتخسب  هک  دنتشاد 

.دندرک نانچ  دندید 

راظتنا نینچ  دنا  هدروآ  يور  اهنآ  طابنتسا  اه و  هلیح  عیرفت  هب  هک  یهقف  نایاوشیپ  ناوریپ  زا  ام 
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نوگانوگ و ياه  هلیح  عارتخا  هب  ریخا  ياهرـصع  رد  دندرکن و  نینچ  اما  دنریگ ، شیپ  رد  ار  شیوخ  نایاوشیپ  هار  نامه  هک  میتشاد 
، تاکز هزور ، زامن ، نوچ  یباوبا  هب  یتح  دنتخیمآ ، رد  هقف  باوبا  همه  هب  ار  اه  هلیح  نیا  دـنتخادرپ و  لوصا  دـعاوق و  رب  اهنآ  عیرفت 

، دودح ءاربتسا ، هّدع ، جح ،

طباوض ياضتقم  هچنآ  هب  یتح  طابنتسا  عیرفت و  نیا  رد  اهنآ  .نآ  زج  ثرا و  رذن ، دنگوس و  عویب ،

هدنسب دندرک ، یم  لقن  ناشیا  زا  دوخ  نانآ  دندوب و  هدرک  میسرت  ناشنایاوشیپ  هک  دوب  یلوصا  و 

زا هک  ار  يدـعاوق  نامه  اب  مینکفیب و  اهطابنتـسا  اهعیرفت و  نیا  هب  نیتسار  یهاگن  رگا  هک  نیا  اـب  دـنتفر ، رتارف  زین  نیا  زا  دنتـشادن و 
هتفای نودت  لوصا  رب  مینز و  کحم  دنا  هدرک  لقن  شیوخ  نایاوشیپ 

نیا ربانب  .تسا  داب  رب  همه  ناینب  ساسا و  یب  همه  هک  دید  میهاوخ  میزاس ، قبطنم  ناشبهذم 

ناـنآ بتک  رد  میتفگ -  هک  ناـس  نآ  اـه -  هلیح  نیا  هچ ، دوش ؛ لـقن  رگتیادـه  ناـیاوشیپ  نیا  زا  اـه  هلیح  نیا  زاوج  تسین  هتـسیاش 
طابنتسا نانآ  دعاوق  زا  يا  هدعاق  زا  تفگ  ناوت  یم  رثکادح  و  تسین ،

تسناد یم  ار  نآ  هجیتن  همزال و  شبحاص  رگا  هک  يا  هدعاق  اسب  هچ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  یم 

هب ییاه  هلیح  نینچ  هک  تسا  نآ  نایاوشیپ  نیا  قح  تاعارم  همزال  سپ  .تفریذپ  یمن  ار  نآ  لصا 

نایّکم نایندم و  نایفوک و  زا  تشاد  یمن  شوخ  لبنح  نب  دمحا  يور  نیمه  زا  .دوشن  لقن  نانآ  زا  دنراد  هک  يرایسب  یتشز  هطساو 
و هعتم ، لضف ، يابر  ذیبن ، ندوب  لالح  نوچ  یلیاسم 

رد تفر  یم  نآ  میب  هک  دنک  لقن  یناسک  يارب  دندوب  هدرک  هابتـشا  رظن  نیا  رد  ناوارف  هلدا  مکح  هب  هک  ار  تشپ  زا  نانز  اب  یکیدزن 
عبت هب  نیعقوملا  مالعا  رد  يزوج  میق  نبا  همالع  .دـنریگ  هدرخ  نایاوشیپ  نیا  رب  اهنآ  هطـساو  هب  ای  دـننک ، دـیلقت  نانآ  زا  لـیاسم  نیا 

نامه هب  دـنا و  هدوشگ  ار  هلیح  ياههار  هک  هدـیهوکن  نیا  رب  ار  یهقف  نایاوشیپ  رخأتم  ناوریپ  لیالد ، هماقا  رد  هیمیت  نبا  دوخ  داتـسا 
: دیوگ یم  وا  .دنا  هتفر  رتارف  نآ  زا  هدرکن و  هدنسب  هدش  لقن  تحارصب  ناشیاوشیپ  زا  هک 

هداد تبـسن  نایاوشیپ  نیا  هب  دنا و  هتخاس  رب  تسین  حیحـص  هقف  نایاوشیپ  زا  کی  چیه  زا  اهنآ  زاوج  هب  لوق  هک  ییاه  هلیح  ناینیـسپ 
.دوب دنهاوخ  وگخساپ  نایاوشیپ  نآ  ربارب  رد  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ادرف  و  دنهابتشا ، رد  نداد  تبسن  نیا  رد  هک  نآ  اب  دنا ،

ماجنا هب  هن  وا  هک  تفای  دهاوخ  رد  دنادب  ار  وا  ینید  هاگیاج  لضف و  یعفاش و  هریس  سک  ره 

.درک یم  هیصوت  نآ  هب  ار  یناملسم  هن  و  دش ، یم  نومنهر  نادب  ار  یسک  هن  دوب ، فورعم  هلیح 

قرـشم ياملع  زا  هک  تسا  نانآ  دوخ  ياه  هدرک  زا  دـنا ، هداد  تبـسن  دوخ  نایاوشیپ  هب  هدرک و  رکذ  ناینیـسپ  هک  ییاـه  هلیح  رتشیب 
.دنا هدروآ  رد  شیوخ  نایاوشیپ  بهذم  هب  دنا و  هتفرگ 
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وا تسا و  رود  وا  زا  رایـسب  اما  تسیرگن ، یمن  دقع  فرط  تین  دـصق و  هب  تخاس و  یم  يراج  ناشرهاظ  رب  ار  دوقع  یعفاش  هچرگ 
غورد هب  ار  مدرم  هک  تسا  رت  هتساریپ  نیا  زا  رایسب 
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ناملاع و هب  .دهد  نامرف  تسا  نآ  رهاظ  فالخ  شنطاب  هک  تسا  نشور  درادن و  یتقیقح  چیه  هچنآ  هب  هلیح و  بیرف و  گنرین و  و 
نینچ هک  دور  یمن  نیا  نامگ  مه  یعفاش  زا  رتمک  ینارادنید 

.دنشاب هتسناد  حابم  ار  يزیچ  نینچ  ای  هداد  نامرف 

يراج شرهاظ  رب  ار  دقع  دنادن و  ربتعم  ار  تین  دـصق و  دـقع  رد  صخـش  هک  نآ  نایم  توافت  هک  تسا  نیا  مییوگ  یم  هچنآ  لیلد 
رب تسا  مولعم  هک  دنادب  زیاج  ار  يدقع  هک  نآ  نایم  و  دنک ،

يدقع نینچ  یعفاش  ماما  هن  دنگوس  دنوادخ  هب  هچ ، تسا ؛ نشور  رایسب  تسا  نآ  رهاظ  فالخ  رب  شنطاب  هدش و  انب  گنرین  رکم و 
نانآ يوگخساپ  دنوادخ  دزن  رد  هداد  تبسن  نانآ  هب  ار  يزیچ  نینچ  مه  سک  ره  .هقف  نایاوشیپ  زا  رگید  یسک  هنو  هدرمـش  زیاج  ار 

ار هچنآ  دوب ؛ دنهاوخ 

یم يراج  ینتبم و  ناهاوگ  تلادع  رهاظ  رب  ار  دوخ  تواضق  ماکحا و  یـضاق  هک  تسا  نآ  دـننامه  دـنا  هتـسناد  زیاج  هقف  نایاوشیپ 
زا يا  یـضاق  هک  تسا  نآ  دـننامه  دـنا  هتـسناد  زیاج  هلیح  زاوج  هب  نادـقتعم  هچنآ  اما  دنـشاب ، وگغورد  نانآ  عقاو  رد  هچرگ  دـنک ،

نانآ تلادع  رهاظ  دانتسا  هب  لاح  نیع  رد  درادن و  یتقیقح  چیه  دنیوگ  یم  هچنآ  دنیوگغورد و  ناهاوگ  دنادب  زاغآ  نامه 

.دنک تواضق  مکح و 

هک ار  ییالاک  رادیرخ  هک  تسا  نیا  اهنت  هتسناد  زیاج  یعفاش  هچنآ  زین  هنیع  عیب  هلأسم  رد 

یعفاش هب  رگا  یلو  هلیح ، رکم و  زا  دوقع  نیا  ندوب  ملاس  ناملـسم و  دوقع  رهاظ  رب  ینتبم  اما  دـشورفب ، هدنـشورف  هب  هرابود  هدـیرخ 
يا هلماعم  ساسا  نیا  رب  دنا و  هدرک  ینابت  قفاوت و  رانید  تسیود  رازه و  هب  رانید  رازه   [ نداد ضرق   ] رب دقع  ياهفرط  دـش  یم  هتفگ 

ار نآ  تدشب  تسناد و  یمن  زیاج  ار  عیب  نیا  زگره  دنا  هداد  رارق  ابر  ندرک  لالح  هلیـسو  هدمآ  نایم  رد  هک  ار  ییالاک  دـنا و  هدرک 
درک یم  لقن  یعفاش  زا  ار  هلیح  هب  اوتف  هک  ره  اب  یعفاش  هقف  وریپ  نایاوشیپ  .درک  یم  موکحم 

.دندیزرو یم  تفلاخم 

زا یکی  هک  يریبز ، هللادیبعوبا  زا  يرجآ  رکبوبا  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  دننک  یم  رکذ  ار  ییارجام  هلیح  هراب  رد  شخیـش  میق و  نبا 
هرابرد تسا ، یعفاش  باحصا  يامدق  زا  هتسجرب و  نایاوشیپ 

هقالط هس  شنز  دـنکب  ار  راک  نالف  رگا  هک  دروخ  یم  دـنگوس  يدرم  تفگ : دیـسرپ  دوش  یم  هداد  تبـسن  یعفاش  هب  هک  علخ  هلیح 
یم اوتف  نینچ  یعفاش  ناوریپ  هلأسم  نیا  رد  تفگ : هللادبعوبا  هب  رکبوبا  .دهد  ماجنا  ار  راک  نآ  هک  دوش  یم  دنم  هقالع  سپـس  .تسا 

يرـسمه هب  ار  نز  هرابود  هاگنآ  و   ] دـهد ماجنا  دـهاوخ  یم  هک  ار  يراک  نآ  سپـس  دوش ، ادـج  نز  نآ  زا  علخ  قالط  هب  هک  دـنهد 
نیا رد  يو  هک  تسا  هدیسرن  زین  نم  هب  و  مرادن ، غارـس  یعفاش  ياه  هتفگ  رد  يزیچ  نم  تفگ : خساپ  رد  يریبز  دروآ .] رد  شیوخ 

نینچ هک  ار  یناسک  و  دراد ، هدش  هتخانش  فورعم و  يرظن  هراب 
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نبا .منیب  یمن  وا ] هب  ینخس  نینچ   ] ناگدنهد تبسن  ناگدنزاس و  رب  زج  دننک  یم  لقن  وا  زا  ینخس 

: دیازفا یم  همادا  رد  میق 

يارب عـلخ  هلیح  زا  ار  یعفاـش  نینچ  وا  رگا  و  تسوا ، نخـس  نیا  رگا  و  تسا ، یعفاـش  بهذـم  رد  گرزب  ناـیاوشیپ  زا  یکی  يریبز 
ياه هلیح  هراب  رد  دناد ، یم  هتساریپ  دنگوس  نتسکش  زا  زیرگ 

؟ تشاد نامگ  ناوت  یم  هچ  مارح  قوقح  رگید  قوقح و  تاکز و  طاقسا  ياه  هلیح  لیلحت ، ياه  هلیح  ابر ، حیرص 

.دزیر یم  ورف  هیاپ  زا  دندوب  هدروآ  نایم  هب  هک  يا  ههبش  ناینب  میتفگ  هک  هجو  هس  نیا  اب  کنیا 
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اهنآ هب  خساپ  ههبش و  دنچ  متفه : لصف 

نیا ربانب  تسا و  ضراعت  رد  دـنک  یم  تیاکح  نآ  زاوج  زا  هک  يا  هلدا  اـب  هلیح  نـالطب  تمرح و  هلدا  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم 
هب هک  نآ  هب  دسر  هچ  ات  تسناد ، مارح  ار  هلیح  ناوت  یمن 

.دوش مکح  عرش  رد  نآ  تمرح  ندوب  یعطق 

هدروآ نایم  هب  دناوت  یم  ههبش  نیا  حرط  ماقم  رد  هک  ار  یلیالد  نیرتراکشآ  نیرتراوتسا و  ام 

: میهد یم  زین  ار  کی  ره  خساپ  مینک و  یم  رکذ  دوش 

هنایزات دص  ار  شیوخ  رـسمه  هک  درک  دای  دـنگوس  درک  یم  اضتقا  نینچ  هک  یببـس  هطـساو  هبمالـسلا  هیلع  بویا  ادـخ  ربمایپ  کی : 
نوریب دنگوس  نیا  زا  يا  هلیح  کمک  هب  داد  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  سپس  .دنز 

رد هک  نانوچ  دزاونب ، وا  رب  هبرض  کی  هتسد  نیمه  اب  هاگنآ  دشاب و  بوچ  دصکی  نآ  رد  هک  درادرب  هتـسد  کی  هک  نیا  نآ  و  دیآ ،
تسیاب یم  رما  رهاظ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  « (1) ْثَنْحَت ِِهب َو ال  ْبِرْضَاَف  ًاثْغِـض  َكِدَِیب  ْذُخَو  : » دومرف میرک  نآرق 

اه هلیح  رگید  میناد و  یم  اور  میریذپ و  یم  ار  هلیح  نیمه  دوخ  تعیرش  رد  زین  ام  کنیا  .دز  یم  هنایزات  مه  زا  يادج  هبرض  دصکی 
.مینک یم  سایق  نآ  رب  زین  ار 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هداد  ییاهخساپ  ههبش  نیا  ّدر  رد  ناملاع 

هدنکارپ هک  دنک  یمن  یتوافت  نیا  تسا و  ندز »  » هدش مزال  مالـسلا  هیلع  بویا  رب  تغل  مکح  هب  دنگوس و  نیا  بجوم  هب  هچنآ   - 1
ار نآ  ظفل  هک  تسا  يزیچ  اوتف  نیا  ریسفت ، نیا  ربانب  .اج  کی  ای  دشاب 
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.نکشم دوخ  دنگوس  نزب و  نآ  اب  ریگ و  تسد  رد  کیراب  ياهبوچ  زا  يا  هتسد   : 44 ص / - 1
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زا ار  ظفل  هک  تسا  يزیچ  هلیح  اریز  دشاب ؛ هلیح  کی  هک  نآ  هن  تسا ، هدرک  اضتقا  قالطا  ماگنه  هب 

.دنادرگ رب  رگید  يزیچ  هب  قالطا ، ماگنه  هب  دوخ  ياضقم 

لالدتـسا اما  اج ، کی  هن  تسا ، هدـنکارپ  ندز  هدـمآ ، مزال  مالـسلا  هیلع  بویا  رب  تغل  مکح  هب  دـنگوس و  نیا  بجوم  هب  هچنآ   - 2
تعیرش رد  هک  تسا  تجح  ام  يارب  یتروص  رد  اهنت  ام  زا  لبق  تعیرش  اریز  تسین ؛ تسرد  تسام  تعیرش  فلاخم  هچنآ  هب  ندرک 

دنگوس و ام  تعیرش  رد  تسا ، فورعم  هچنآ  ربانب  يوس  رگید  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دشاب  هدماین  نآ  فالخ  رب  يزیچ  ام  دوخ 
هس نیا  زا  کی  ره  اجنیا  رد  و  دوش ، یم  ریـسفت  نآ  ساسارب  لمح و  صخـش  دوخ  دصق  رب  ای  فرع و  رب  ای  تغل ، رب  ای  نآ  ياضتقم 

هب اه  هبرض  ندز  دنگوس ، ياضتقم  میریگب  هک  ار  رایعم 

.هعومجم کی  بلاق  رد  هن  تسا  قرفتم  تروص 

ماگنه رد  ظفل  ياضتقم  دـنچ  ره  دـنک ، یم  زیاج  اج  کی  ار  هناـیزات  ندز  هک  دراد  دوجو  یتلع  مالـسلا  هیلع  بویا  ناتـساد  رد   - 3
شرهوش و یتمالـس  هب  ناوارف  يدـنم  هقـالع  ببـس  هب  بویا  رـسمه  هک  تسا  نیا  میتـفگ  هک  تلع  نآ  .تسین  يزیچ  نینچ  قـالطا 

رد هچنآ  اب  يو  يرامیب  نتفای  دوبهب 

ربارب رد  سانشان  يدرم  تروص  هب  ناطیش  نایم  نیا  رد  .دوب  وا  يارب  ییوراد  یپ  رد  تشاد  ناوت 

ماجنا هب  ار  بویا  ات  درک  ییامنهار  دربن  یپ  شندوب  هانگ  كرش و  هب  يو  هک  هانگ  ای  كرش  زا  يا  هنوگ  هب  ار  يو  دش و  راکـشآ  وا 
.تسا هدوب  ناطیـش  نآ  تفگ : بویا  داد و  عالطا  بویا  هب  ار  نیا  نز  نآ  .دوش  فرط  رب  شا  يراـمیب  هجیتن  رد  دـنک و  هیـصوت  نآ 

رگا هک  درک  دای  دنگوس  سپس 

زا يا  هتسد  داد  نامرف  يو  هب  دیشخب  افـش  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  .دنز  هنایزات  دص  ار  شیوخ  رـسمه  دهد  افـش  ار  وا  دنوادخ 
دریگ و رب  دشاب  هتشاد  بوچ  هتشر  دص  هک  كزان  ياهبوچ 

ندرک یکین  زج  دوب و  روذعم  دوب  هدرک  هچنآ  رد  وا  هک  ارچ  دزاونب ؛ وا  ندب  رب  هبرض  کی  ار  نآ 

دش یم  لودع  هرافک  هب  هنایزات  زا  تشاد  دوجو  هرافک  رگا  هچ  تشادن ؛ دوجو  هرافک  نانآ  تعیرش  رد  نیا  رب  نوزفا  .دوب  هتـساوخن 
دنگوس نانآ  تعیرش  رد  .دوبن  نز  نآ  ندز  هنایزات  هب  يزاین  و 

درف رگا  هک  تسا  هدـش  تباـث  زین  اـم  تعیرـش  رد  يوس  رگید  زا  .اـم  تعیرـش  رد  دودـح  دـننامب  تسرد  دوب ، دـح  يارجا  بجوـم 
ای كزان  هخاش  دص  هک  بیترت  نیدـب  دوش ، یم  هداد  فیفخت  شدـح  يارجا  رد  دـشاب  هتـشاد  يرذـع  وا  رب  دـح  يارجا  هب  موکحم 
نب دعس  نب  دیعس  زا  لهس ، نب  هماماوبا  زا  نارگید  زین  دمحا و  دوش ؛ یم  هتخاون  وا  ندب  رب  هبرض  کی  هب  همه  هتفرگرب و  نآ  دننامه 

هلحم نایم  رد  هک  دوب  تسد  صقان  فیعض و  یکدرم  ام  يوک  رد  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  هدابع 

: دیوگ یم  يوار  .تسا  لوغشم  وا  اب  یگراکدب  هب  هک  دندید  ناشنازینک  زا  يزینک  يور  رب  ار  يو  هک  نیا  ات  داتسیا  یمن  زاب  يدب  زا 
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زا .داهن  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ار  ارجام  نیا  هدابع  نب  دعس 

ص:360
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هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : .دینزب  هنایزات  ار  وا  دومرفهلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب  ناملـسم  درم  نآ  هک  اجنآ 
مث خارمـش  هأـم  هیف  ًـالاکثع  هل  اوذـخ  : » دوـمرف .دریم  یم  مینز  هناـیزات  دـص  ار  وا  رگا  دـیرادنپ ؛ یم  هک  تسا  نآ  زا  رتفیعـض  وا  هلآ 

.دندرک ار  راک  نیا  زین  نانآ  »(1) و  هدحاو هبرض  هب  هوبرضا 

زا تسا و  هدوب  ناطیـش  هتفگ  نخـس  وا  اب  هک  یـسک  تسناد  یمن  وا  تشاد ؛ رذـع  دوخ  هدرک  يارب  بویا  رـسمه  میتفگ  هک  ناـنوچ 
داد اوتف  نینچ  ربمایپ  بویا  يور  نیمه  زا  .دوبن  يرفیک  ناـنچ  راوازـس  تشاد و  دوخ  رهوش  هب  ندرک  یکین  دـصق  اـهنت  رگید  ییوس 
رد دوب ، هدرک  يرایـسب  يارادـم  بویا  اب  نز  نآ  اهنیا ، همه  رانک  رد  .دوش  یم  دروخرب  روذـعم  اب  هک  دـننک  دروخرب  نانچ  وا  اـب  هک 

لقتسم هنایزات  هبرـض  دص  لمحت  زا  يوس  نآ  زا  دوب و  هتفای  یتمارک  دنوادخ  دزن  هدرک و  یکین  وا  هب  هدیزرو ، ییابیکـش  وا  يرامیب 
بویا يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  درک  اضتقا  همه  نیا  .دوب  ناوتان 

هک روذعم  راک و  وکین  ینز  اب  ندرک  ارادم  رانک  رد  دوب -  هتفریذـپ  تروص  وا  ییادـخ  مشخ  یپ  رد  هک  ار -  دـنگوس  هب  ندرک  افو 
دوصقم هک  يا  هنوگ  هب  دزاس ، رّسیم  تشادن  مه  يرفیک  نانچ  قاقحتسا 

زین ناسآ  شیوخ  رـسمه  رب  هنایزات ، هتـسد  کی  اب  ندز  راـبکی  اـب  نآ  راـنک  رد  دـیآ و  لـصاح  وا  يارب  ندرزآ  ناـمه  ینعی  ندز  زا 
.تسا یهلا  تمحر  راثآ  زا  نیا  دشاب ، هتفرگ 

زا دراد و  یگنهامه  دوب  هدرک  انز  هک  یفیعض  هرابرد  تنس  لیلد  اب  ینآرق  لیلد  بویا  ناتساد  رد  هنوگچ  هک  دش  نشور  ناس  نیدب 
ناوت یمن  دنتسه  صاخ  صن  دروم  کی  ره  هک  دروم  ود  نیا 

.داد تیارس  دراوم  ریاس  هب  ار  مکح 

هداد اوتف  نادب  بویا  ناتـساد  نیا  رد  هچنآ  دننامه  يزیرگ  هار  هب  رذن ] دهع ، دنگوس ،  ] روذن نامیَا و  باوبا  رد  ام  تعیرـش  رد  هتبلا 
يّدح يارجا  رب  دنگوس  هک  یسک  دنچ  ره  تسین ، يزاین  دوب 

هدش عیرشت  هرافک  باوبا  نیا  رد  ام  تعیرش  رد  هک  ارچ  دشاب ؛ ناوتان  هنایزات  لمحت  زا  فیعض و  ای  هانگیب و  روذعم و  هدش  دای  وا  رب 
رد نآ  و  دـبای ، یم  نایرـس  زین  ام  تعیرـش  هب  دودـح  باوبا  رد  اهنت  روذـعم ] فیعـض و  يارب  رفیک  فیفخت  ینعی   ] مکح نیا  .تسا 
هب دـیما  هتبلا  دـنک و  لمحت  ار  لقتـسم  ياه  هنایزات  دـناوتن  دـشاب و  ناوتاـن  فیعـض و  ّدـح  يارجا  هب  موکحم  درف  هک  تسا  یتروص 

نیا اب  یمکح  يارجا  هب  دوب  هدرک  اـنز  هک  فیعـض  درم  نآ  هراـب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ناـنوچ  دـشابن ، زین  وا  يدوبهب 
.دننکفا یم  ریخأت  هب  رذع  لاوز  نامز  ات  ار  ّدح  دشاب  هتشاد  دوجو  رذع  نتفر  نایم  زا  صخـش و  يدوبهب  رگا  اما  .داد  نامرف  فیفخت 

یلع زا  لقن  هب  دوخ  حیحص  رد  ملسم  تیاور 
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، هجام نبا  ننـس  .ك.ر :  .دـینز  وا  رکیپ  رب  هبرـض  کی  هب  ار  نآ  سپـس  دـشاب و  هتـشاد  هخاش  دـص  هک  دـیرادرب  ییامرخ  هشوخ  - 1
باب 18. دودحلا ، باتک 
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.دوب هدرک  انز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نازینک  زا  یکی  دومرف : هک  اج  نآ  تسا  مکح  نیا  لیلد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

يرپس ار  سافن  نارود  یگزاـتب  مدـید  متفر و  يو  غارـس  هب  نم  .منز  هناـیزات  ار  وا  داد  ناـمرف  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
سپ .موش  شلتق  ببس  منز  هنایزات  ار  وا  رگا  مدیسرت  يور  نیمه  زا  تسا و  هدرک 

يداع تلاح  هب  ات  راذگاو  ار  وا  يا  هدرک  يا  هتـسیاش  راک  : » دومرف وا  مداهن و  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ار  هلأسم 
(1) «. ددرگ زاب 

کمک هب  ار  نیماـینب  شردارب  هک  میرک  نآرق  رد  فسوی  ناتـساد  قـالطا  دانتـسا  هب  تسا  زیاـج  هلیح  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  ود : 
هک دروآ  رب  گناب  وا  ناـنآ و  رب  سپـس  داد و  ياـج  شردارب  هشوت  رد  ار  هناـمیپ  هک  نیا  نآ  و  تفرگ ، ناردارب  رگید  زا  هلیح  کـی 

هک نآ  یپ  رد  هاگنآ  تسا و  هدش  يدزد 

رب ار  اه  هلیح  ریاس  ام  تسا و  هلیح  کی  نیا  .تفرگ  رایتخا  رد  تسا  دزد  هک  نیا  دانتـسا  هب  ار  وا  دـنتفای  وا  هشوت  رد  هاـشداپ  هناـمیپ 
.مینک یم  سایق  نیمه 

تروص وا  تیاضر  اب  نینچمه  شردارب و  اـب  یلبق  یناـبت  یتسدـمه و  اـب  فسوی  راـک  نیا  دـنا  هتفگ  هک  تسا  نآ  ههبـش  نیا  خـساپ 
هیآ نیا  میتفگ  هچنآ  لیلد  .دـیآ  یمن  شیپ  راک  رد  یلاکـشا  دـهد  هزاجا  دوخ  قح  بحاص  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تفریذـپ و 

هک دنک  یم  تلالد  نیا  و  « (2) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْسِئَتبَت  ّالف  َكوُخَا  انا  ّینِا  َلاق  ُهاـخَا  ِْهَیِلا  يوآ  َفُسُوی  یلَع  اُولَخَد  اَّـمل  َو   » هک تسا 
.دـشابن نیگهودـنا  دـندوب  هدرک  نیا  زا  شیپ  شناردارب  هچنآ  زا  درک  هیـصوت  يو  هب  تخانـش و  زاغآ  نامه  رد  ار  شردارب  دوخ  وا 

مه نآ  تمهت ، نیرت  تشز  هب  ار  يو  دوخ  ردارب  نتخانـش  زا  سپ  وا  هک  ددنـسپ  یمن  دراد و  یمن  اور  میلـس  قوذ  لـقع و  نیا  رباـنب 
نامدرم نایم  رد  دزاس و  مهتم  غوردب ،

دندرک وا  اب  فسوی  ناردارب  هچنآ  زا  هک  تسا  ناوارف  رازآ  هزادـنا  نآ  هدـنرادربرد  يراک  نینچ  .دـنک  مالعا  وا  رب  ار  یماـهتا  نینچ 
رگید ییوس  زا  هتـشادرب و  وا  زا  ار  رتناـسآ  رازآ  ییوس  زا  دـناوت  یم  فسوی  هنوگچ  نیارباـنب ، .دور  یم  رتارف  دوش و  یم  رتـنوزف  زین 

نآ زا  سپ  درادـب و  یمارگ  یکین  هب  دـهد و  ياج  دوخ  رب  رد  ار  وا  دـناوت  یم  هنوگچ  ای  ؟ دـشاب هتـشاد  اور  وا  هب  ار  رت  تخـس  رازآ 
دوب هدیـشیدنا  هک  يریبدـت  يارجا  زا  شیپ  وا  دوش : هتفگ  هک  تسین  نآ  زج  يا  هراچ  سپ  درمـشب ؟ اور  يو  رب  ار  تناـها  نیرتگرزب 

وا هب  راک  نیا  يارب  زین  ردارب  تخاس و  هاگآ  نآ  زا  ار  شردارب 
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نیماینب هب  فسوی  نوچ  دنا : هتفگ  هک  تسا  ینارگید  بعک و  نخـس  دهد  یهاوگ  هیآ  زا  تشادرب  نیا  رب  دناوت  یم  هچنآ.داد  هزاجا 
زا هب  رداـم  ردـپ و  هک  یناد  یم  دوخ  وت  داد : خـساپ  فسوی  .موش  یمن  ادـج  وت  زا  نم  سپ  تفگ : وا  ماوت ، ردارب  ناـمه  نم  تفگ :

نیا و  دش ، دهاوخ  هدوزفا  نانآ  هودنا  مراد  هگن  شیوخ  دزن  ار  وت  کنیا  رگا  و  دندش ، نیگهودنا  ناس  هچ  نم  نداد  تسد 

تا هدنبیز  هک  مهد  تبـسن  وت  هب  يزیچ  منک و  مان  دب  راکـشآ  يا  ییاوسر  هب  ار  وت  هک  نآ  زا  سپ  رگم  ددرگن  ریذپ  ناکما  ارم  راک 
حالص دوخ  ار  هچنآ  .درادن  یتیمها  میارب  تشاد : راهظا  نیماینب  .تسین 

وت هرابرد  سپـس  مهد و  یم  ياج  وت  هشوت  رد  ار  ما  هنامیپ  نیا  نم  سپ  تفگ : فسوی  .موش  یمن  ادج  وت  زا  نم  هک  نکب  يا  هدـید 
دازآ زا  سپ  تندنادرگرب  هنیمز  ات  يا  هدرک  يدزد  هک  منک  یم  مالعا 

تخاس هدامآ  ار  نانآ  هشوت  راب و  نوچ  سپ  : » دروآ یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .هدـب  ماـجنا  تفگ : وا  .دـشاب  مهارف  میارب  تندرک 
ساسارب .دـنک  یم  دـییأت  نآ  تیلک  رد  میدروآ  هک  ار  یتیاور  ناس  نیدـب  میرک  نآرق  « (1) ...داد ياج  شردارب  هشوت  رد  ار  هناـمیپ 

ردارب اب  فسوی  هچنآ  ریسفت  نیا 

.تفریذپ تروص  هدید  رازآ  هزاجا  اب  هک  يرازآ  یلو  دوب ، رازآ  شرهاظ  درک  شیوخ 

دندوب و هدرکن  تقرس  هک  نآ  اب  دش ، هدز  تقرس  گناب  فسوی  ناردارب  همه  رب  ارچ  هک  نیا  اما 

زا ریبعت  نیا  مییوگ : یم  شخساپ  رد  دیدزد ،»! همه  امش  نایناوراک  يا  : » درک مالعا  فسوی  روتسد  هب  يا  هدنهد  گناب  ارچ  هک  نیا 
نانآ هک  هدوب  نآ  نخس  نیازا  فسوی  دوصقم  تسا و  هیانک  باب 

ناهنپ رود و  ردپ  مشچ  زا  دندیزرو  هک  یتنایخ  هلیح و  اب  هدیدزد و  شردپ  زا  یلاسدرخ  رد  ار  يو 

.دنناوخ یم  زین  قراس  مان  هب  ار  نئاخ  هاگ  يوس  نآ  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دندوب ، هدرک 

یب تسا ، هدرک  يراک  نینچ  هدرب  هک  ینامگ  ربانب  شیوخ و  بناج  زا  هدز ، گـناب  نینچ  هک  نآ  دـیهد  خـساپ  دـیناوت  یم  نینچمه 
يزار رخف  ماما  دشاب ، هداد  ینامرف  نینچ  يو  هب  فسوی  هک  نآ 

: تسا هتفگ  هدرک و  عافد  مود  خساپ  نیا  زا 

اریز دـنداد ؛ ماجنا  دوخ  بناج  زا  ار  راک  نیا  شا -  هتـسد  راد و  يدانم و  نامه  ینعی  نانآ -  هک  تسا  نیا  عاضوا  رهاظ  هب  رتکیدزن 
توق ناشیا  رد  نامگ  نیا  دـندوبن  اج  نآ  رد  زین  نایناوراک  نآ  زج  رگید  یـسک  یفرط  زا  دـنتفاین و  دنتـسج و  ار  هناـمیپ  نوچ  ناـنآ 

(2) .دنا هتشادرب  ار  هنامیپ  اهنامه  هک  تفای 

اج نآ  تسا ، هدرک  يوریپ  يزار  رخف  ماما  زا  هاگدید  نیمه  ندیزگرب  رد  رانملا  ریسفت  بحاص 
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: دیوگ هک 

نانچ يدانم -  نامه  ینعی  وا -  هک  درادن  دوجو  نیا  رب  لاد  يزیچ  اه  هیآ  قایس  رد  ای  ترابع  رد 

هب زاـین  هاـگنآ  و  هداد ، ناـمرف  نتفگ  غورد  هب  ار  یـسک  فسوی  هنوـگچ  هک  دوـش  هتفگ  اـت  تسا  هتفگ  فـسوی  ناـمرف  هب  ار  ینخس 
.دنا هتخاس  یلیوأت  نینچ  فلکت  هب  نارسفم  زا  یخرب  هک  ناس  نآ  دوش ، ادیپ  نآ  يارب  یلیوأت 

اریز دـشاب ؛ یم  تسخن  ریـسفت  نامه  تسا  ینتفریذـپ  رهاظ و  هچنآ  درادـن و  يروهظ  رظن  ود  نیا  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  هدـنراگن 
رد ار  نانآ  وا  هک  نیا  زا  عالطا  اب  رـصم و  زیزع  دزن  نایناوراک  تلزنم  هاگیاج و  زا  یهاگآ  اب  يدانم  نآ  هک  تسا  هدوبن  نینچ  زگره 

هتـشاد یمارگ  دـندش  یم  دراو  وا  رب  هک  ییاـهتئیه  رگید  همه  زا  شیب  ار  ناـنآ  دـنا  هدـمآ  هک  راـب  ره  رد  هدروآ و  دورف  شیوـخ  رب 
دوخ نامرف  هب  هزاجا و  اب  راک  نیا  هک  نآ  رگم  دـیدزد » همه  امـش  نایناوراک ! يا   » هک دـهد  رارق  نخـس  نیا  بطاخم  ار  نانآ  تسا ،

درک و یم  دروخ  رب  يرتشیب  یمرن  اب  نانآ  اـب  دوب  هدز  يراـک  نینچ  هب  تسد  دوخ  فرط  زا  وا  رگا  دـشاب ، هتفریذـپ  تروص  فسوی 
گناب نانآ  رب  یناونع  نینچ  هب  دناوخ و  یمن  دزد  احیرص  ار  نانآ  و  تفرگ ، یم  شیپ  رد  ناشیا  اب  نتفگ  نخـس  رد  يرتمیالم  نحل 

رب رگید  یلیلد  دوخ  ِِکلَْملا » َعاوُص  ُدـِقْفَن   » ترابع رد  نآ  رکذ  و  َنُوقِراَسل » ْمُکَّنِا   » ترابع رد  لوعفم  فذـح  نیا  رب  نوزفا  .دز  یمن 
.تسا هدوب  فسوی  ندیدزد  هب  هیانک  دیدزد » امش   » هک نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نآ 

دناد یم  هک  تسوا  هچ ، تسین ؛ ریذپ  ناکما  راوتسا  غیلب و  يا  هیانک  نینچ  فسوی  زج  یسک  يارب 

.دیوگ یم  نخس  هتسناد  نیا  ساسا  رب  دندرک و  هچ  شردپ  اب  وا و  اب  نانآ 

.فیعض تسس و  مود  خساپ  تسا و  هدیزگ  تسخن  خساپ  هنوگچ  هک  دش  نشور  ناس  نیدب 

نینچ تسیاب  یمن  ًاتدـعاق  و   ] درک یم  رتنوزفا  ار  ردـپ  هودـنا  فسوی  يوس  زا  نیماـینب  بوقعی و  ناـیم  ندـنکفا  ییادـج  هک  نیا  اـما 
رب دـنوادخ  تمعن  بیترت  نیدـب  ات  هدوب  یهلا  یحو  هب  اـی  راـک  نیا  مییوگ ]: یم  خـساپ  رد  دریذـپ ، تروص  فسوی  يوس  زا  يراـک 

لماک مامت و  شنادناخ  بوقعی و 

رد تسخن  ياهماگ  رد  هچرگ  نیا  .دروآ  مهدرگ  دوخ  رانک  رد  ار  شردپ  ردارب و  هویـش  نیدب  ات  هدوب  وا  دوخ  داهتجا  هب  ای  و  دوش ،
بترتم نآ  رب  هک  یتحلصم  اما  دوب ، شناردارب  ردپ و  رازآ  هدنرادرب 

.داد ماجنا  رتالاب  تحلصم  نآ  هب  ندیسر  يارب  ار  راک  يو  يور  نیمه  زا  دوب و  رتشیب  دش  یم 

رظن زا  مه  تفرگ  شیپ  رد  ناردارب  رگید  زا  نیماـینب  شردارب  ندناتـس  رد  فـسوی  هک  يا  هلیح  دوـش  یم  هتـسناد  تشذـگ  هچنآ  زا 
هچنآ هچ  دوب ؛ هدیدنسپ  دوصقم  فده و  رظن  زا  مه  هلیسو و 

تعاط تسبراک  هب  هلیح  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  هک  مه  هچنآ  تعاـط و  اـی  دوب و  حاـبم  يراـک  اـی  داد  ماـجنا  ار  دوخ  هلیح  نادـب  يو 
رب هک  يا  هلیح  ره  زاوج  رب  تسا  یلیلد  هیآ  ریسفت ، نیا  اب  .دوب  دنوادخ 
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هلیح ره  زاوجرب  تسا  یلیلد  مییوگب  هک  نآ  هن  دشابن ، عرش  ماکحا  تعیرش و  نتفرگ  يزاب  هب  هدنرادربرد  دریذپ و  ماجنا  هویـش  نیا 
دربب و نیب  زا  ار  نید  ياه  هیاپ  دنچ  ره  قلطم ، روط  هب 

.دنک لامیاپ  ار  نامدرم  قوقح  یهلا و  قوقح 

لقن هک  اجنآ  تسا ، هلیح  قلطم  زاوج  رب  یلیلد  هریرهوبا  يردخ و  دیعسوبا  زا  نیخیـش  ثیدح  قالطا  دوش  نامگ  تسا  نکمم  هس : 
.دروآ بینج  ياـمرخهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  وا  و  تشاـمگ ، ربـیخ  رب  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندرک 

ام هن ، دنگوس ، دنوادخ  هب  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : تسا ؟ نینچ  ربیخ  يامرخ  همه  ایآ  دیسرپ ، وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
امرخ نآ  زا  عاص  هس  هب  امرخ  نیا  زا  عاصود  و  ربیخ ] ياـمرخ   ] اـمرخ نآ  زا  عاـص  ود  هب  بینج ] ياـمرخ   ] اـمرخ نیا  زا  عاـص  کـی 

نینچ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .میناتس  یم  امرخ  نآ  زا  عاص  هس  هب  امرخ  نیا  زا  عاص  ود  و  ربیخ ] يامرخ  ]

نینچ زین  نازیم  هراـبرد  ربماـیپ  دـیوگ : یم  يوار  رخب .» بینج  ياـمرخ  مهرد  هب  سپـس  شورفب و  مهرد  هـب  ار  اـهامرخ  هـمه  .نـکن 
نیا رد  نازیملا .» یف  کلذکو   » هک تسا  ملسم  تیاور  رد  هدومرف 

رتهب ییامرخ  مهرد  اب  سپس  دشورفب و  مهرد  هب  ار  امرخ  داد  نامرف  صخش  نآ  هب  ربمایپ  ثیدح 

ثیدح نیا ، ربانب  .رگید  یسک  زا  ای  دشاب  تسخن  يرتشم  زا  دیرخ  هک  نآ  نایم  تشاذگن  یتوافت  نامرف  نیا  رد  ترضح  نآ  .درخب 
زا دیرخ  رگا  هچ ، دوش ؛ یم  لماش  ار  تروص  نیا  دوخ  مومع  هب 

رگید هنیع و  عیب  زاوج  رب  ثیدـح  مومع ]  ای  قـالطا   ] هب هک  تساـج  نیمه  زا  .درک  یم  یهن  راـک  نیا  زا  دوب  مارح  نیا  يرتشم  دوخ 
دانتسا لالدتسا و  تسابر  اهنآ  نطاب  عیب و  اهنآ  رهاظ  هک  يدوقع 

.دوش یم 

ظفل رظن  زا  مه  نآ  دـننامه  يوبر  ياـه  هلیح  رگید  هنیع و  عیب  زاوـج  رب  ثیدـح  نیا  هب  لالدتـسا  مییوـگ : یم  ههبـش  نیا  خـساپ  رد 
: انعم رظن  زا  مه  تسا و  تسردان 

يرثا چیه  ابر  میرحت  دوب  زیاج  ابر  ندرک  حابم  يارب  ندیزرو  هلیح  رگا  هک ، يور  نآ  زا  تسا ، تسردان  انعم  رظن  زا  هک  نیا  فلا - 
نداد یگتسخ  تقو و  ندرک  عیاض  راک و  نامز  نداد  لوط  زج 

ابر ياه  هنوگ  زا  يا  هنوگ  دهاوخب  صخش  هک  اج  ره  رد  هچ ، تشادن ؛ یپ  رد  شیوخ  هب  هدیاف  یب 

اب هک  دهاوخ  یم  نامز  يردق  اهنت  دنک  لالح  دوخ  يارب  تسا  هدرک  مارح  وا  رب  دنوادخ  هک  ار 

فرط هب  دناوت  یم  يوبر  لام  ره  رد  یلماعم ) يابر   ) لضف يابر  رد  صخـش  هنومن ، يارب  دسرب ؛ دوخ  فدـه  هب  هلیح  نیرت  سرتسد 
ره و  متخورف -  وت  هب  غلبم  نالف  هب  ار  لام  نیا  دیوگب : دوخ 
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وت زا  سنج ) نامه  زا  یلام  دوصقم   ) ار لام  نیا  دیوگب : سپس  و  دنک -  رکذ  دهاوخ  یم  هک  یغلبم 

رازه هب  ار  الاک  نیا  دـیوگب : فرط  هب  ًالثم  دـناوت  یم  هیـسن  يابر  رد  دـنک .-  رکذ  ار  تسخن  غلبم  ناـمه  و  مدـیرخ -  غلبم  نـالف  هب 
هب سپس  و  یهدب ، لاس  کی  زا  سپ  ار  شیاهب  هک  متخورف  وت  هب  رانید 

ص:365
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يارب دناوت  یم  مه  ضرق  يابر  رد  و  مدیرخ ؛ دقن  رانید  دصناپ  هب  وت  زا  ار  الاک  نیا  دیوگب : ومه 

یتاباحم هلماعم  یعون  هتفرگ  ضرق  هک  یفرط  هاگنآ  دهدب و  ضرق  دوخ  فرط  هب  رانید  رازه  لاثم 

نیمه هب  .دوش  نیمأت  تسا  هداد  هک  یماو  لباقم  رد  هدنهد  ماو  رظن  دروم  دوس  هک  دـشخبب  يو  هب  يزیچ  ًاعربت  ای  دـهد  تروص  وا  اب 
شیوخ و باتک  رد  عراش  ار  هچنآ  هار  نیرت  هداس  زا  دناوت  یم  دروآ  یم  يور  هلیح  هب  هک  یسک  یهقف  باوبا  زا  کی  ره  رد  بیترت 

راوتسا دوخ  ربمایپ  نابزرب 

ٌناـتُْهب اذـه  َکَناْحبَـس  « ؛ دـهد تبـسن  تسا  نیمکاـحلا  مکحا  هک  يدـنوادخ  تعیرـش  هـب  مـه  ار  نـیا  سپـس  دـنک و  ضقن  هتخاـس 
(1) «. ٌمیظَع

هک تسا  تهج  نیا  زا  یظفل  رظن  زا  نآ ، يانعم  مه  يوبر  ياه  هلیح  رگید  هنیع و  عیب  زاوج  رب  ثیدـح  هب  لالدتـسا  نالطب  اما  ب - 
هب سپس  شورفب و  مهرد  هب  ار  همه  : » دومرف داد و  نامرف  قلطم  يدیرخ  قلطم و  شورف  هب  ار  صخش  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

لالح ار  اهنآ  هک  دـنک  یم  قدـص  ییاـهتروص  رب  اـهنت  عراـش  ناـسل  رد  قلطم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  رخب .» بینج  ياـمرخ  مهرد 
هن هدرک ،

هلدا هب  ار  نآ  مه  عراـش  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  نآ  دـننامه  هنیع و  عیب  يوـس  رگید  زا  .تسا  هدرک  مارح  ار  اـهنآ  هک  ییاـهتروص  رب 
هلدا هب  مه  تسا و  هدرک  مارح  دراد  تیاکح  هلیح  تمرح  زا  هک  یماع 

قلطم ءارش ، ای  عیب  رگا  نیا  ربانب  .دراد  رظن  نآ  دننامه  هنیع و  عیب  صوصخ  تمرح  هب  هک  یصاخ 

اهعیب هنوگ  نیا  تسناد و  قداص  مارح  ياهعیب  نیا  رب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  تسا  هدمآ  عراش  ناسل  رد 

.درمش قلطم  نآ  زا  یقادصم  ار 

یم یهن  راک  نیا  زا  دوب  مارح  يرتشم  زا  ندـیرخ  رگا  : » تفگ هک  دوش  یم  نشور  زین  هدـننک  لاکـشا  نخـس  نیا  خـساپ  نایب  نیا  اب 
تـسا نشور  و  تسا ، هدوب  شتبـسانم  هک  رگید  ییاج  رد  اما  تسا ، هدـش  یهن  راک  نیا  زا  ًالمع  میتشاد  نایب  هچنآ  رباـنب  هچ ، درک ؛»

تسا یعورشم  هویش  نتخاس  نشور  هدوب  شنایب  ددص  رد  هک  ثیدح  نیا  رد  ربمایپ  دوصقم  اهنت  .تسا  یتبـسانم  ار  يا  هتفگ  ره  هک 
رب نیا  ربانب  .دـشاب  عیب  مارح  ای  زیاج و  ياهتروص  نایب  شدوصقم  هک  نآ  هن  دـیرخ ، بوخ  يامرخ  دـب  يامرخ  اب  ناوت  یم  نآ  اب  هک 
زا ینیعم  عون  تمرح  ای  تیلح  تابثا  يارب  ثیدح  نیا  هب  هک  درادن  انعم  چـیه  اج  نیا  رد  درادـنپ ، یم  هدـننک  لاکـشا  هچنآ  فالخ 

تسین نیا  .دوش  لالدتسا  عیب 

تابثا يارب  ای  ناراد و  لاگنچ  ای  ناگدـنرد  تشوگ  دـننام  مارح  ياهتـشوگ  زا  یعون  تیلح  تاـبثا  يارب  یـسک  هک  نآ  دـننام  رگم 
اُوبَرْشا َو اُولُک َو   » هیآ هب  مارح  ياهیندیشون  زا  یعون  تیلح 
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.تسا گرزب  یتمهت  نیا  یهزنم ! دوخ  وت  ایادخ   : 16 رون / - 1
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.تسا هدمآ  لیـصفت  هنوگره  نودـب  قلطم و  ندـیماشآ ، ندروخ و  هب  رما  هیآ  نیا  رد  هک  اوعد  نیدـب  دـنک ، لالدتـسا   (1)« اُوفِرُْستال
رب نز  ندروآ  يوشمه  ای  مراحم و  اب  جاودزا  ای  لیلحت ، ای  هعتم  تحـص  تابثا  يارب  یـسک  هک  تسا  نآ  ناـس  هب  راـک  نیا  نینچمه 

نیا رد  هک  اوعد  نیا  هب  دنک ، لالدتـسا   (2)« ْمُکَئاِما ْمُکِدابِع َو  ْنِم  َنیحلِاّصلا  ْمُْکنِم َو  یماـیَْالا  اوُحِْکنَاَو   » هیآ هب  شا  هلاـخ  همع و  رس 
یم مهرد  ار  عرش  ماکحا  هک  تسا  راکشآ  هطلاغم  کی  یلالدتسا  نینچ  .تسا  هدمآ  یلیصفت  چیه  نودب  قلطم و  جاودزا  هب  رما  هیآ 

.دشاپ یم  ورف  ار  نآ  ياه  هیاپ  ناکرا و  دزیر و 

.دریگ رب  رد  ار  يوبر  ياه  هلیح  دناوت  یمن  هجو  چیه  هب  ثیدح  نیا  هک  دش  تباث  ناس  نیدب 

: اهنآ تیّلح  رب  شتلالد  ات  تسا  رت  ینتفریذپ  رتراکشآ و  يوبر  ياه  هلیح  تمرح  رب  ثیدح  تلالد  تهج  ود  زا  مییوگ : یم  هکلب 

اب دوب  یبوخ  يامرخ  هک  ار  بینج  يامرخ  عاص  کی  هک  نیا  زا  تشادزاب  ار  درم  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نآ  یکی 
هلیح نیا  درادـنپ  یم  هدـننک  لاکـشا  هک  نانچ  رگا  نیا ، ربانب  .دـتفا  ابر  رد  رذـگهر  نیا  زا  دابم  دـنک ، هلدابم  عمج  يامرخ  عاص  ود 
شا یعرـش  هار  سپـس  دنک و  قفاوت  دب  يامرخ  عاصود  هب  بوخ  يامرخ  عاص  کی  هلدابم  رب  رادیرخ  اب  هک  دوب  زیاج  درم  نآ  يارب 

زا وا  عنم  رد  دـنرخب ، بوخ  يامرخ  عاص  کی  مهرد  اب  سپـس  دنـشورفب و  مهرد  هب  ار  دـب  ياـمرخ  عاـص  ود  هک  دـنهد  رارق  نیا  ار 
عاص کی  هب  بوغرم  يامرخ  عاـص  ود  میقتـسم  هلداـبم  هکلب  دوبن ، يدوس  چـیه  هلداـبم  هب  تبـسنهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوس 
دربب نایم  زا  ار  هدسفم  تسناوت  یمن  چـیه  هک  دوب  يا  هلیح  ندروآ  نایم  هب  زا  رتمک  يا  هدـسفم  ياراد  رت و  هداس  بوغرمان  يامرخ 

يدوس لکشم  نیا  لح  يارب  و 

هلیح هاوخ  دراد ، قلطم  عنم  ياضتقا  هک  تسا  ییهن  نکن » ار  راک  نیا  : » دومرف هک  ترضح  نآ  حیرـص  هلمج  نیا  ّاساسا  هکلب  .دشخب 
هب یهن  هک  دشاب  يا  هدسفم  هدنرادرب  رد  تسیاب  یم  ریزگان  هدـش  یهن  نآ  زا  هچنآ  اریز  دـشابن ؛ نایم  رد  هاوخ  دـشاب و  نایم  رد  يا 

.تسا هتفرگ  تروص  نآ  هطساو 

.دوـش یم  زین  هدوزفا  هدـسفم  نیا  رب  هلیح  ندـمآ  اـب  هکلب  دورب ، ناـیم  زا  هلیح  ندروآ  ناـیم  هب  اـب  هک  تسین  يزیچ  مه  هدـسفم  نـیا 
هب تبسن  تسا و  قلطم  هدمآ ، لعفتال »  » ترابع رد  هک  یلعف  هچرگ 

بجوم نیمه  هتفرگ  رارق  یفن  قایس  رد  هک  تسا  يا  هرکن  نوچ  اما  درادن ، تیمومع  شدارفا  همه 

.دنک مومع  هدافا  هک  دوش  یم 

تسا یعرش  فرصت  دیفم  اهنت  نیا  درک و  رما  قلطم  ییارش  عیب و  هب  ار  وا  ربمایپ  هک  نآ  رگید 

ص:367

.دینکم فارسا  دیماشایب و  دیروخب و   : 31 فارعا / - 1
.دیهد رسمه  دنشاب  هتسیاش  هک  ار  دوخ  نازینک  نامالغ و  ار و  ناتیاهبزع   : 34 رون / - 2
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رگید زا  .تسین  قلطم  رما  نیا  لومـشم  ًالـصا  دـشاب  نایم  رد  يا  هدـسفم  هک  اج  نآ  نیا  رباـنب  دوش و  یم  بترتم  نآ  رب  شراـثآ  هک 
عیرشت لالح و  ار  عیب  نآ  هطساو  هب  دنوادخ  هک  ییعرش  دوصقم  يوس 

ینمث زا  کی  نیا  دوش و  لصاح  نمث  هب  تبـسن  تیکلم  هدنـشورف  يارب  نمثم و  هب  تبـسن  تیکلم  رادیرخ  يارب  هک  تسا  نآ  هدرک 
ییالاک نامه  ای  نمثم  زا  رگید  نآ  درب و  عافتنا  هدروآ  تسد  هب  هک 

عافتنا نآ  زا  ات  دشاب  هتساوخ  ار  الاک  سفن  يرتشم  هک  دوش  یم  لصاح  یتروص  رد  اهنت  هک  تسا  يزیچ  نیا  .تسا  هدیسر  وا  هب  هک 
ره هک  تسا  ببس  نیمه  هب  .دیآ  یمن  مهف  هب  دنک و  یمن  ردابت  نهذ  هب  نیا  زج  يزیچ  .دشاب  دوصقم  نمث  زین  هدنـشورف  يارب  درب و 
یم طوبرم  نادـب  هچنآ  نمث و  رد  نیا  دـننک ؛ یم  لـماک  یتبقارم  تقد و  دـنریگ  یم  رگید  فرط  زا  هچنآ  رد  عیب  ياـهفرط  زا  کـی 

دوش

هک ییاهب  هب  دشابن و  یبیع  نآ  رد  ات  تسا  هدناتس  هک  ییالاک  نامه  ای  نمثم  رد  نآ  درگن و  یم 

دوخ هلیح  ياهفرط  .دـنک  قدـص  هلیح  تروص  رب  هک  تسین  يزیچ  یفرع  یعرـش و  فاصوا  نیا  اب  عیب  .دزریب  تسا  هتخادرپ  شیارب 
زین يادخ  و  دنبای ، یم  رد  نادجو  هب  دنناد و  یم  ار  نیا 

تسین يراثآ  نآ  ياراد  دنروآ و  یم  نابز  رب  هک  تسا  یظافلا  ًافرص  ناشدتـسو  داد  هک  دنناد  یم  دوخ  نانآ  .دناد  یم  ار  ناشدصق 
لیلد نیمه  هب  .دراد  دوجو  مدرم  نایم  فراعتم  عیب  رد  هک 

ود ربارب  رد  عاـص  کـی  ـالثم  رگید ، سنج  ربارب  رد  يوـبر  سنج  ود  زا  یکی  تمیق  رب  عـیب  هغیـص  ندرک  يراـج  زا  شیپ  هک  تـسا 
ار يدتس  داد و  دوقع  ياه  هغیص  نآ  زا  سپ  دننک و  یم  قفاوت  عاص ،

کی هنوگچ  نیا  رباـنب  .ناـشرادرک  هب  هن  دـنناد و  یم  يا  هرهب  يرثا و  ياراد  ار  اـهنآ  شیوـخ  نادـجو  هب  هن  هک  دـنزاس  یم  يراـج 
اهدنخشیر نینچ  رب  ار  عراش  ظافلا  هک  دراد  یم  اور  لقاع  ناسنا 

یهاوگ نآ  ینابم  يدابم و  عیرشت و  حور  زا  اهنآ  ندوب  رود  ندوب و  یهت  رب  میلـس  لقع  كاپ و  ترطف  هک  دنک  لمح  ییاهیخوش  و 
.دهد یم 

نکشنادند یلیلد  دنتـشادنپ  یم  دندرک و  لالدتـسا  نادب  دوخ  ياعدا  تابثا  رب  هلیح  زاوج  هب  نادقتعم  هک  یثیدح  يانعم  ناس  نیدب 
نیا هک  ددرگ  یم  مولعم  دوش و  یم  نشور  تسا  نانآ  يارب 

نیا رب  ار  يادخ  و  تسا -  نانآ  ياعدا  ربارب  رد  هدنبوک  یلیلد  ثیداحا  رگید  ناس  هب  زین  ثیدح 

(1) .مییاتس یم  مییوگ و  یم  ساپس 

هک تسا  نیا  دـنزرو  دانتـسا  نادـب  قلطم  روط  هب  اه  هلیح  همه  زاوج  تابثا  يارب  تسا  نکمم  هک  رگید  ياه  ههبـش  زا  یکی  راـهچ : 
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رد ار  هویش  نیمه  زین  فلس  درک و  یم  ریرقت  ار  نآ  تفرگ و  یم  راک  هب  ضیرعت  هیانک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدش  تباث 
تسا و هلیح  یعون  دوخ  نیا  و  دنتفرگ ، شیپ 

ص:368

.114 ص 106 -  لیلدلا ، هماقا  204 ؛ ص 194 -  ج 3 ، نیعقوملا ، مالعا  - 1
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.مینک یم  سایق  نیا  رب  ار  هلیح  ياه  هنوگ  ریاس  ام 

.دراد زیاـج  ریغ  يا  هنوگ  زیاـج و  يا  هنوگ  هکلب  تسین ، زیاـج  دروم  ره  رد  اـج و  همه  رد  هیاـنک  مییوـگ : یم  ههبـش  نیا  خـساپ  رد 
: تسا ریز  رارق  زا  مه  هلأسم  نیا  كالم 

قوـقح هب  رارقا  .دور  یم  رامـش  هب  سیلدـت  ناـمتک و  هک  ارچ  تسا ؛ مارح  نآ  رد  هیاـنک  ضیرعت و  دـشاب  بجاو  شناـیب  هـچنآ  - 1
تواضق و ثیدـح ، لقن  اوتف ، هیلع ، دوقعم  فاصوا  دوقع ، یمامت  روآ ، مازلا  ياـهیهاوگ  بجاو ، ياهدـنگوس  رد  ضیرعت  نارگید ،

.دنریگ یم  ياج  باب  نیا  رد  نآ  دننامه 

ربارب رد  ندرک  هیروـت  نتفگ و  هیاـنک  دـننامه  تسا ، بـجاو  هـکلب  زیاـج و  نآ  رد  ضیرعت  هیاـنک و  دـشاب  مارح  شناـیب  هـچنآ   - 2
.دشکب ار  وا  دهاوخ  یم  دیوج و  یم  ار  یمولظم  ناشن  هک  يرگمتس 

هک يراثآ  بسح  هب  نآ  رد  هیانک  ضیرعت و  دشاب ، زیاج  زین  شنامتک  زیاج و  شنایب  هچنآ   - 3

.دشاب حابم ] ًاساسا  ای  و   ] هورکم ای  بحتسم و  دناوت  یم  دوش  یم  بترتم  نآ  رب 

زیاج ياه  هیانک  اب  دـنک  یم  ضقن  ار  عراش  دـصاقم  هک  ییاـه  هلیح  ناـیم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  دـش  نشور  كـالم  نیا  هک  نونکا 
: فده رظن  زا  مه  هلیسو و  رظن  زا  مه  تسا ، رایسب  یتوافت 

نایم هدروآ ، نابز  رب  هچنآ  دـیوگ و  یم  قح  دـیوگ  یم  نخـس  هیانک  هب  هک  یـصخش  هک  تسا  نآ  هب  هلیـسو  رظن  زا  توافت  فلا - 
يزیچ ظفل  زا  هک  یماگنه  هژیوب  تسا ، تسار  دنوادخ  وا و  دوخ 

ياه هیانک.ددرگرب  ظافلا  تلالد  تخانـش  رد  وا  یتساک  هدنونـش و  مهف  فعـض  هب  انعم  روهظ  مدع  و  دنکن ، هدارا  نآ  رهاظ  فالخ 
یسک هب  ای  ، (1)« ءام نم  نحن  : » دومرف یم  ناکرشم  ناراد  هعیلط  هب  هک  نآ  دننامه  تسا ، عون  نیا  زا  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هنجلا لخدـیال  : » دومرف دوب  لاـسنهک  هک  ینز  هب  اـی  و  ، (2)« هقانلادـلو یلع  كولماح  انا  : » دومرف دـناشن  بکرم  رب  ار  وا  اـت  دـمآ  هک 

.دوب عون  نیا  زا  زین  حلاص  فلس  ياه  هیانک  . (3)« زوجع

رد دنک و  یم  اضتقا  ای  دریذپ  یم  ار  نآ  ظفل  هک  دنک  یم  هدارا  ار  يزیچ  ظفل  زا  هیانک  هدـنیوگ  هک  ضرف  نیا  اب  مییوگ : یم  نونکا 
یم اضتقا  ار  نآ  هن  دریذـپ و  یم  ار  نآ  ظـفل  هن  هک  دـنک  یم  دـصق  ار  يزیچ  دوخ  هتفگ  زا  دـیوج  یم  هرهب  هلیح  زا  هک  یـسک  ربارب 

يرگید رب  ار  یکی  ناوت  یم  هنوگچ  دنک 

؟ درک سایق 

دوصقم هک  تسا  نیا  رد  فده  رظن  زا  مارح  ياه  هلیح  زیاج و  ياه  هیانک  نایم  توافت  اما  ب - 
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.میبآ زا  ام  - 1
.میناشن یم  رتش  هچب  رب  ار  وت  ام  - 2

.دیآ یمن  رد  تشهب  هب  ینز  ریپ  چیه  - 3
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هلیح ياه  هیانک  ناوت  یمن  نیا  ربانب  تسا و  حابم  ای  بحتسم  ای  بجاو  ماجنا  عورشم  ياه  هیانک  زا 

.درک سایق  نآ  رب  تسا  یعرش  مارح  ندرک  حابم  ای  بجاو و  طاقسا  هدنروآ  یپ  رد  هک  ار 

لماک نیابت  ود  نیا  نایم  هک  دش  نشور  دیدرگ و  نییبت  فدـه  رظن  زا  مه  هلیـسو و  رظن  زا  مه  هیانک  هلیح و  نایم  توافت  هک  نونکا 
هب هلیح  نتسناد  قحلم  رگیدمه و  رب  اهنآ  سایق  تسا ،

(1) .تسا هاگآ  روما  همه  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  تسین و  تسرد  هیانک 

هدوب مارح  هچنآ  ندرک  لالح  يارب  عورشم  تسا  یهار  هلیح  هک  تسا  نآ  هلیح  ندوب  لالح  لیالد  زا  یکی  دوش  نامگ  دیاش  جنپ : 
هک عیب  دننامه  تسا ، زیاج  عرش  رد  راک  نیا  و  تسا ،

ندش لالح  يارب  تسا  یهار  هک  جاودزا  دننامه  و  عیبم ، زا  عافتنا  ندش  لالح  يارب  تسا  یهار 

ییاههار همه  دنعون و  نیا  زا  عورشم  دوقع  همه  .تسا  هدوب  مارح  رتشیپ  هک  ینز  اب  يرتسبمه 

صخـش هک  تسا  نآ  ناـیم  نیا  رد  عناـم  اـهنت  .زیاـج  تسا  يرما  نیا ، دـنا و  هدوـب  مارح  نآ  زا  شیپ  هچنآ  ندرک  لـالح  هب  دنتـسه 
.مینک یم  لالح  عورشم  قیرط  هب  تسا  مارح  ار  هچنآ  ام  هک  یلاح  رد  دنک ، لالح  عورشم  ریغ  قیرط  هب  ار  یمارح 

هدرک مارح  ار  ابر  لالح و  ار  عیب  دنوادخ  تسابر و  دننامه  عیب  دنتفگ : هک  تسا  یناسک  سایق  دننامه  نخـس  نیا  میهد : یم  خـساپ 
نامه اهنآ  زا  هک  نآ  هب  طورـشم  یلو  دـنروآ ، یم  یپ  رد  ار  دوخ  صاخ  ماـکحا  هدرک  عیرـشت  دـنوادخ  هک  يدوقع  هچ ، (2) ؛ تسا

دوقع نیا  .دنشاب  هتفریذپن  تروص  زین  تسا  هدش  یهن  اهنآ  زا  هک  یقرط  زا  دنا و  هدش  عیرشت  نآ  يارب  هک  دوش  دصق  يزیچ 

دروم هک  ییاه  هلیح  هچ  دناوخ ؛ هلیح »  » ار اهنآ  ناوت  یمن  قلطم  روط  هب  اما  دنوش ، هدـیمان  هویـش  هار و  ینعم  هب  هلیح  تغل  رد  هچرگ 
يدوصقم هب  یعرـش  بابـسا  دوقع و  کمک  هب  دهاوخب  صخـش  هک  تسا  نآ  تسام ] ثحب  عوضوم  و   ] هتفرگ رارق  نعل  شهوکن و 

، دنک لالح  ار  یمارح  ای  و  دنک ، مارح  ار  یلالح  رذگهر  نیا  زا  دسرب و  تسا  یفانت  رد  بابسا  دوقع و  نآ  عورشم  ماکحا  اب  هک 

رد ار  ابر  دـهاوخب  هک  نآ  دـننامه  دـنک ، بجاو  تسین  بجاو  هک  ار  هچنآ  ای  و  دزادـنیب ، بوجو  زا  هدرک  بجاو  دـنوادخ  ار  هچنآ 
هب ار  هقالط  هس  نز  ای  و  دنک ، لالح  يروص  عیب  ضرق و  بلاق 

تیلح ببس  دقع  هک  ار  هچنآ  ندش  لالح  یعرش  يدقع  زا  یسک  هک  اجک  نیا  سپ ، .دنادرگ  زاب  وا  نیـشیپ  رهوش  هب  لیلحت  هلیـسو 
یعرش راثآ  بیترت  هب  مه  یتبغر  هتساوخن و  ار  يدقع  زا  یعرش  یضرغ  ًالصا  یسک  هک  اجک  نآ  دهاوخب و  تسا  هدش  هدادرارق  نآ 

دشاب هتشادن  نآ  رب  دقع 
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هتخاس و مارح  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  دقع  يروص  ماجنا  اب  هک  دشاب  نآ  یپ  رد  اهنت  لاح  نیع  رد  و 

.دش نشور  تشذگ و  نیشیپ  ياهلصف  رد  نخس  نیا  تایئزج  هک  نانوچ  .دنک  لالح  تسا  هدادن  ار  نآ  ماجنا  هزاجا 

ینطاـب و يا  هلأـسم  هلیح  دـصق  هک  تسا  نآ  دـنک  یم  تلـالد  هلیح  تیلح  رب  هک  يا  هلدا  زا  یکی  دوش  ناـمگ  تسا  نکمم  شش : 
دنراد یم  راکشآ  مدرم  ار  هچنآ  هک  میا  هدش  رما  نادب  ام  تسا و  یبلق 

نیا ربانب  .مییآرب  دـنراد  لد  رد  هچنآ  فشک  یپ  رد  مینک و  شاکنک  نامدرم  نطاب  رد  هک  میتسین  رومأـم  نادـب  و  میریذـپب ، ناـنآ  زا 
.تسا دنوادخ  اب  روما  نطاب  مینک و  مکح  رهاظ  ربانب  نآ  تحص  هب  دیاب  میدید  ار  نآ  دننامه  ای  علخ ، هبه ، حاکن ، عیب ، دقع  هاگره 

: دراد دوجو  مه  زا  يادج  هلأسم  ود  اج  نیا  رد  مییوگ : یم  خساپ  رد 

نآ ار  سک  ره  دراد و  لد  رد  صخـش  هک  تسا  يدـصاقم  اـهتین و  رب  هلأـسم  نیا  ياـنبم  شیادـخ : هدـنب و  نـیب  ماـکحا  يارجا   - 1
دزن دـشاب  هتـشاد  دوخ  زا  تاـکز  ندرک  طـقاس  دـصق  يا  هلیح  کـمک  هب  یـسک  رگا  هنومن  يارب  تسا ؛ هدرک  تین  هک  تسا  يزیچ 
زین قوقح  ریاس  میدروآ  نونکات  هک  يا  هلدا  ياضتقا  هب  .دنزرو  یم  يراددوخ  تاکز  نداد  زا  هک  دبای  یم  ار  یناسک  رفیک  دنوادخ 

یماگنه

هرابرد ندرک  توکس  هن  و  تسا ، بجاو  یمکح  نینچ  نایب  .دنراد  یمکح  نینچ  دنک  لطاب  يا  هلیح  کمک  هب  ار  اهنآ  صخش  هک 
اب سک  ره  نیا ، ربانب  .نآ  زا  ندرک  یشوپ  مشچ  هن  تساور و  نآ 

تئارب دراد  هک  یفیلکت  هب  تبسن  دنوادخ  دزن  دیوجب  عرش  یهن  رما و  زا  صلخت  هار  تعیرش  دصاقم  هدننک  ضقن  ياه  هلیح  کمک 
عرش یهن  رما و  هک  یسک  نآ  مه  دیاش  .تسا  هدادن  ماجنا  هدش  هتساوخ  وا  زا  هچنآ  هک  تسا  یسک  دننامه  تسرد  هدرکن و  لصاح 

لسوت نودب  ًامیقتسم و  ار 

.دشاب هتشاد  رتمک  يرفیک  هدروآ  يور  هلیح  هب  هک  نآ  زا  تسا  هتفگ  كرت  يا  هلیح  چیه  هب 

ای یفرع ، اـی  یظفل ، نیارق  زا  يا  هنیرق  کـمک  هب  یتقو  یلو  نطاـب  هن  تسا  رهاـظ  رب  هلأـسم  نیا  ياـنبم  اـیند : رد  ماـکحا  يارجا   - 2
رهاظ فلاخم  نطاب  هک  دوش  نشور  نآ  دننامه  ای  یلاح و 

تـسا هتخاس  راکـشآ  رهاظ  هلزنم  هب  ار  نآ  هدرک و  تیاکح  نآ  زا  اه  هناشن  نیارق و  نیا  هک  ینطاب  نامه  رب  ار  مکح  هاـگنآ  تسا و 
؛ میـشاب هدرک  مکح  نطاب  درجم  هب  هک  نآ  هن  دنک ، یم  تلالد  نطاب  رب  هک  میا  هدرک  مکح  يرهاظ  نامه  رب  عقاو  رد  میزاس  بترتم 

هک یماگنه  هنومن  ناونع  هب 

رهم زا  رتمک  رایـسب  وا  نانوچ  يرتخد  يارب  هک  مهرد  رازه  دنچ  ای  رهم  مهرد  دـنچ  يازا  هب  هلحم  ناگداز  فارـشا  زا  يرتخد  میینبب 
ياهحاکن ماجنا  هب  هک  دیآ  یم  يدرم  دزن  رد  تسا  لوادتم 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 546 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ای  هداد و  قالط  باتش  اب  ار  وا  نز  نآ  اب  دوخ  راک  ماجنا  زا  سپ  زین  وا  درادن و  یقلخ  قلخ و  ایند و  نید و  تسا و  روهشم  لیلحت 
یشاداپ شراک  نیا  رانک  رد  اسب  هچ  و  تسا ، هدش  ادج  وا  زا  علخ 
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هچنآ هک  درک  میهاوخ  مکح  عطق  روط  هب  دنا ، هدروآ  تسد  هب  مه  ار  وا  لد  دنا و  هداد  وا  هب  مه 

ریغ يوبر و  زا  اه  هلیح  رگید  .تسا  دیدرت  وا  لقع  یتمالـس  رد  دنک  دیدرت  نیا  رد  هک  ره  و  حاکن ، هن  تسا  لیلحت  هتفریذپ  تروص 
.دنراد یمکح  نینچ  زین  يوبر 

تـسا بجاو  زین  ناملـسم  درف  رهرب  دناسرب و  ناشمرج  اب  بسانتم  رفیک  هب  ار  یناسک  نینچ  تسا  بجاو  یعرـش  مکاح  رب  نیا ، ربانب 
دزرو يراددوخ  ناشیرای  زا  دهد و  زردنا  ار  یناسک  نینچ 

.دهاوخب ار  نانآ  يایند  نید و  ریخ  دنک و  رما  لجوزع  دنوادخ  زا  نتشاد  اورپ  هب  ار  نانآ  و 

نآ هب  هک  ییاهخـساپ  اه و  ههبـش  نیا  حرط  اب  کنیا  و  هدش ، حرطم  هلیح  تمرح  ربارب  رد  هک  دوب  ییاه  ههبـش  هدمع  تشذـگ  هچنآ 
نیا رب  و  دسر ، یم  نایاپ  هب  باتک  نیا  زا  لصف  نیمتفه  میداد 

.مییوگ یم  شیاتس  ساپس و  ار  دنوادخ 
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نایاوشیپ عضوم  هلیح و  زاوج  هب  اوتف  زاغآ  متشه : لصف 

هراشا

زا تقیقح  نیا  هک  نانوچ  تسا ، هدـیهوکن  ياهتعدـب  هتـساخون و  ياهرادـیدپ  زا  تسا  ضقانت  رد  عرـش  دـصاقم  اب  هک  ییاـه  هلیح 
تشاد و دوجو  هلیح  هب  هدـنراداو  ياه  هزیگنا  هک  نیا  اب  نامز  نآ  رد  هچ  دوش ؛ یم  هتـسناد  نآ  نالطب  تمرح و  رب  هباحـص  عاـمجا 

 - نآ هب  ندروآ  يور  لماوع 

يارب هن  دـش ، لصاح  عون  نیا  زا  يا  هلیح  هدرک  هب  ای  هتفگ  هب  نانآ  زا  يدرف  زا  هن  دوجو  نیا  اب  اما  دوب ، مهارف  دـشاب -  زیاج  هچنانچ 
نیا دوش  یم  لقن  هضافتـسا  هب  ناشیا  زا  هچنآ  هکلب  دـنتخومآ ، یـسک  هب  ار  اهنآ  هن  دـنداد و  اوتف  اـه  هلیح  هنوگ  نیا  زاوج  هب  یـسک 
یم زاب  نآ  زا  دـندناوخ و  یم  نیگنـس  گرزب و  ار  نآ  دـش ، یم  شـسرپ  ناـنآ  زا  اـه  هلیح  نیا  زا  يا  هلیح  هراـب  رد  نوچ  هک  تسا 

، دنتشاد

گرم يرامیب  رد  هک  ینز  ندرب  ثرا  هدـنریگ ، ماو  نداد  هیدـه  هنیع ، عیب  هلأـسم  رد  ناـنآ  ياـهدروخرب  زا  ییاـه  هنومن  هک  ناـنوچ 
نیمه رد  هتبلا  .میدش  روآدای  ار  للحم  حاکن  و  تسا ، هدش  هداد  قالط 

، تفریذپ یم  تروص  كدنا ، رادقم  هب  مه  نآ  نانادان ، زا  یخرب  يوس  زا  ییاه  هلیح  نینچ  هرود 

رگید ابر و  غورد و  هک  ناس  نآ  دندرک ، یم  موکحم  دندیهوکن و  یم  ار  رادرک  نیا  ناهیقف  یلو 

: دومرف هک  دنتسناد  یم  قافتا  دروم  يوبن  ثیدح  نآ  لومشم  ار  اه  هلیح  نیا  نانآ  .ار  تامرحم 

دنتسناد یم  يا  هدیهوکن  يأر  قیداصم  زا  ار  اه  هلیح  نیا  زاوج  هب  مکح  نینچمه   (1) «. در وهف  هنم  سیلام  اذه  انرما  یف  ثدحا  نم  »
نآ هلیسو  هب  تما  دور و  یم  نایم  زا  نآ  هطساو  هب  مالسا  هک 

ص:373

باب 5. حلصلا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .تسا  دودرم  تسین  نآ  زا  هک  دروآ  یتعدب  ام  نییآ  نیا  رد  هک  ره  - 1
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نا دعب  ملعلا  عزنیال  هللا  نا  : » دومرف تسا  هدروآ  يراخب  هک  یتیاور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نانوچ  دوش ، یم  هارمگ 
نوتفتسی لاهج  سان  یقبیف  ءاملعلا  ضبق  عم  مهنم  هعزنی  نکل  هومهاطعا و 

(1) «. نولضی نولضیف و  مهیأرب  نوتفیف 

زا هک  هنیدـم  ناهیقف  هناگتفه ، ناهیقف  دـنتفرگ ؛ شیپ  رد  ار  هباحـص  هار  نامه  زین  دـندمآ  ناشیا  زا  سپ  هک  یناـسک  ناـعبات و  هماـع 
ینعی هفوک  ناهیقف  دندوب ، هتخومآ  هقف  وا  زج  تباث و  نبدیز 

ماجنارـس و  نارگید ، نیریـس و  نبا  نسح ، ءاثعـشوبا ، نوچمه  هرـصب  ناهیقف  وا ، باحـصا  باحـصا  دوعـسم و  نب  هللادـبع  باحـصا 
رظن قافتا  هلیح  ندوب  لطاب  رب  سابع  نبا  ناوریپ  هکم و  ناهیقف 

.دوش هتشاد  غارـس  یفالتخا  هلأسم  نیا  رد  نانآ  زا  يدحا  زا  هک  نآ  یب  .تسا  روهـشم  دنا  هتفگ  هراب  نیا  رد  هک  ینانخـس  دنتـشاد و 
یمن زاـجم  ار  نآ  نادـب ، ندروآ  يور  يارب  يوـق  ياـه  هزیگنا  دوـجو  مغر  هب  دنتـشادن و  هدـیقع  هلیح  زاوـج  هـب  کـی  چـیه  ناـنیا 

هتفگ هک  اجنآ  ات  دندوب  داهتجا  لالدتسا و  سایق و  لها  راصما  ناهیقف  همه  زا  شیب  هفوک  ياهقف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دندرمش 

ملع و رد  یهاگیاج  نانچ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زین  رمع و  باحـصا  دوعـسم و  نب  هللادـبع  باحـصا  یفوک .» هقف   » دـش یم 
.ف 96 ه-  ) یعخن میهاربا  شدوخ  نارود  رد  نانیا  نیرت  هیقف  .تسین  هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  هک  دـندوب  رادروخرب  داهتجا  تهاقف و 

ياهقف نایم  رد  هک  تسا  .ق ) .

اپ وا  باحصا  هللادبع و  ياهداهتجا  اه و  هتفگ  هریاد  زا  همه  نیا  اب  وا  اما  دوب ، هنیدم  ناهیقف  نایم  رد  بیسم  نب  دیعـس  دننام  هب  هفوک 
هکلب دـنداد ، یمن  اوتف  نآ  زاوج  هب  دنتـشادن و  هدـیقع  هلیح  هب  دـش  هتفگ  هک  یفاصوا  همه  اب  هفوک ، ناهیقف  یمامت  داهن و  یمن  رتارف 

نعل رد  هدیسر  روهشم  تیاور  هک  دیرگنب  لیلحت  هلأسم  هب  هنومن  يارب  .تسا  هلیح  راکنا  ّدر و  تسا  روهشم  ناشیا  زا  هچنآ 

نومـضم نیا  رد  ثیدـح  نیرتروهـشم  اما  هدـش ، لقن  قارع  رـصم و  هنیدـم و  هکم و  زا  یناـیوار  يوس  زا  هچرگ  هل  لَّلحم  لـّلحم و 
.دنک یم  لقن  وا  باحصا  دوعسم و  نب  هللادبع  زا  هک  تسا  هفوک  نامدرم  زا  یکی  نآ  يوار  هک  تسا  یثیدح 

تین  (2) نت هس  زا  یکی  رگا  تفگ : یم  هک  میدرک  لقن  یعخن  میهاربا  نایفوک  هیقف  زا  نیا  زا  شیپ 

زا رت  تخس  رایسب  هتفگ  نیا  .مود  مه  تسخن و  مه  تسا ، دساف  حاکن  نآ  دشاب ، هتشاد  لیلحت 

ص:374

سپ دناتس و  یم  نانآ  زا  ار  ملع  ناملاع  ندناتـساب  اما  دریگ ، یمن  ناشیا  زا  ار  نآ  داد  یمدرم  هب  ار  ملع  هک  نآ  زا  سپ  دنوادخ  - 1
هارمگ ار  نارگید  مه  دـنوش و  هارمگ  دوخ  مه  دـنهد و  اوتف  دوخ  يأر  هب  دـنهاوخ  اوتف  نانآ  زا  نوچ  دـننام ؛ یم  ناداـن  مدرم  نآ  زا 

 . باب 7 داقتعالا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر : .دننک 
.م .تسا -  هدش  لیلحت  هک  تسا  ینز  و  هل ، لَّلحم  لِّلحم ، دوصقم  - 2
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هتفگ دوش ؟ دقتعم  مه  هلیح  زاوج  تحص و  هب  دناوت  یم  ایآ  دشاب  هتشاد  يرظن  نینچ  هک  یـسک  نیا  ربانب  .تسا  هنیدم  ناهیقف  هتفگ 
نیا رب  دنراد  يوبر  ياه  هلیح  هرابرد  هفوک  ناهیقف  هک  ییاه 

بتکم نیمه  نایوار  زا  یکی  لقن  هب  هنیع  هلأسم  رد  هشیاع  ثیدح  هچ ، دندرک ؛ یم  ّدر  ار  هلیح  تّوق  اب  هنوگچ  هک  دـنک  یم  تلالد 
روهشم هنیع  عیب  هرابرد  بتکم  نیا  ناوریپ  ياه  هتفگ  تسا و 

یم رب  يو  هب  رتهب  ییاهمهرد  وا  سپس  دهد و  یم  ضرق  مهرد  دنچ  يرگید  هب  یسک  هک  نیا  هراب  رد  یعخن  میهاربا  هلمج  زا  تسا ؛
دشاب هدشن  تین  ای  طرش  يزیچ  نینچ  هک  ینامز  ات  تفگ : دنادرگ 

هب ار  نآ  دیـسر  یم  وا  هب  تفرگ ] یم  لاملا  تیب  زا  هک  تسا  یمهـس  دوصقم   ] شیاطع هک  یماگنه  دیزی  نب  دوسا  درادن ؛ یلاکـشا 
هب ار  اهرانید  دابم  شورفب و  رگید  يدرم  هب  زین  ار  اهرانید  سپـس  شورفب و  رانید  دـنچ  هب  ار  نآ  ورب و  تفگ : یم  داد و  یم  یـسک 

وا زا  هک  یشورفب  سک  نامه 

هدرکن سیلدـت  گـنرین و  راـک  نیا  رد  یـشورفب و  مهرد  هب  راـنید  رگا  تفگ : یم  نامیلـس  یبا  نب  داـمح  ماجنارـس ، و  يا ؛ هدـیرخ 
نیا .يرخب  رادیرخ  زا  ار  اهنآ  هرابود  یناوت  یم  یهاوخب  رگا  یشاب ،

: دیوگ یم  هیمیت  نبا  هک  تسا  يور  نیمه  زا  .ناشیاه  هتفگ  مه  نیا  دنا و  هفوک  هقف  ناگرزب 

هنیدم و ینعی  راصما ، رگید  نایاوشیپ  زا  سک  چیه  زا  هکلب  و  هفوک ، مدقتم  ناهیقف  زا  سک  چیه  زا  میدیسر و  رب  ار  باب  نیا  همه  ام 
(1) .میتفاین نآ  اب  تخس  يدروخرب  نآ و  زا  یهن  زج  يزیچ  هلیح  لیاسم  رد  ناعبات ، هباحص و  زا  کی  چیه  زا  هرصب و  ماش و  هکم و 

.تسا نیعبات  هباحص و  نارود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارود  تیعضو  نیا 

دب یخرب  يوس  زا  ترجه  هدس  نیتسخن  زا  سپ  اهلاس  ینعی  ناعبات ، هدرخ  نارود  رخاوا  رد  اه  هلیح  هنوگ  نیا  زاوج  هب  نداد  اوتف  اما 
راک نیا  .دنتشادن  عامجا  سایق و  ای  تنـس  باتک و  زا  یکردم  دنـس و  چیه  دوخ  ياوتف  نیا  رد  هک  یناسک  تفریذپ ، تروص  نایأر 

يوس زا  هتخیمآ ، تعدب 

، هنییع نب  نایفـس  سنا ، نب  کلام  دـیز ، نبدامح  ینایتخـس ، بویا  نوچ  یناسک  تشگ ، وربور  دـیدش  تفلاخم  اب  نامز  نآ  ناملاع 
، كرابم نب  هللادبع  يدهم ، نب  نمحرلادبع  نوراه ، نب  دیزی 

زا هک  ثایغ  نب  صفح  و  نعم ، نب  مساق  هللادبع ، نب  کیرش  هفوک  نایضاق  زا  و  ضایع ، نب  لیضف 

، هرمیخم نـب  مساـق  نوـع ، نـبا  ینایتخــس ، بوـیا  نوـچ  یناـسک  ینعی  راـگزور ، نآ  ناـملاع  .تـسا  هفینحوـبا  باحــصا  ناـگرزب 
دنوادخ هک  رگید  یناملاع  و  یعازوا ، کلام ، ، (3) نیدامح ، (2) نینایفس

ص:375
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ص 118. لیلدلا ، هماقا  - 1
.م .تسا -  هنییع  نب  نایفس  يروث و  نایفس  نینایفس  زا  دوصقم  - 2

ثارتلا ءایحاراد  لیدـعتلا ، حرجلا و  متاح ، یبا  نبا  يزار ، .ك.ر :  .تسا  هملـس  نب  دامح  دـیز و  نب  دامح  نیداـمح  زا  دوصقم  - 3
.م  - 143 ص 137 -  .م ج 3 ،  1952 توریب ، یبرعلا ،
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هدوتسان یتعدب  ربارب  رد  زج  هک  دنروآ  نایم  هب  يدنت  دروخرب  تخس و  نانخس  نانچ  نآ  هتساخون  هدیدپ  نیا  هراب  رد  دوب ، هتـساوخ 
رب شعورف  زا  یعرف  ای  تعیرش  لوصا  زا  یلصا  چیه  هک 

.دوش یمن  هتشاداور  دهد  یمن  یهاوگ  نآ 

.دنا تما  ياهمچرپ  تیاده و  ياهغارچ  مالسا ، نایاوشیپ  لیبق  نیا  زا  رگید  یناملاع  نانیا و 

دروآ يور  هار  نیا  هب  هک  ار  سک  ره  دنتـشاد و  هدـیقع  يأر  هب  داهتجا  هب  دـندرک و  یم  فالتخا  یهقف  لیاسم  رد  هک  نیا  اـب  ناـنآ 
نانچ دنداد  اوتف  هلیح  زاوج  هب  هک  ییأر  لها  اب  دندرک ، یمن  موکحم 

هب اوتف  هلیح و  نانآ  هک  دوش  یم  هتسناد  اج  نیمه  زا  دنداد و  ناشن  تخس  یتفلاخم  دروخرب و 

وریز ار  نآ  ناینب  هک  دنتسناد  یم  مالسا  رد  هتساخون  هنتف  کی  هدیهوکن و  تعدب  کی  ار  نآ  زاوج 

اوتف هک  نیا  دننامه  تفای ، تقیقح  نیا  رب  ییاههاوگ  ناوت  یم  نانآ  ياه  هتفگ  رد  .دنک  یم  ور 

ياه هتشر  دننایامن ، یم  هنوراو  ار  مالسا  هک  دندناوخ  یم  یناسک  ار  يزاوج  نینچ  هب  ناگدنهد 

يداهتجا لیاسم  هزوح  رد  هک  تسد  نیا  زا  ییاهریبعت  دنلسگ و  یم  مه  زا  کی  هب  کی  ار  مالسا 

.دوش یمن  هتفگ 

هراب نیارد  ناملاع  عضوم  هلیح و  هراب  رد  یباتک  لعج 

درب و یم  نایم  زا  ار  تعیرش  ماکحا  هک  ییاه  هلیح  هرابرد  یباتک  نامدرم  زا  يدرم  نایم  نیا  رد 

ای دنک ، یفرعم  ار  دوخ  هک  نآ  یب  تخاس ، رب  دنک  یم  وغل  ار  ماکحا  نیا  عیرشت  هفسلف  رارسا و 

مالسا رد  هنازومرم  تسا  هتساوخ  يو  هک  دهد  یم  ناشن  وا  راک  نیمه  .دروایب  باتک  رد  ار  شمان 

شخپ یهقف و  نایاوشیپ  دعاوق  ینابم و  لوصا و  رب  ییاه  هلیح  عیرفت  قیرط  زا  دنک و  دراو  هشدخ 

نآ .دیاشگب  ار  نایاوشیپ  نآ  رب  نتفرگ  هدرخ  هار  مدرم  نایم  رد  یهارمگ  ياه  هیام  نینچ  ندرک 

یپ رد  زین  ار  شیوخ  ياهدمایپ  همه  هدرتسگ و  هدیقع  تسس  نامدرم  نایم  رد  یهارمگ  ياه  هیام 

رب دوب  هدـمآ  رد  مالـسا  هب  ماقتنا  سح  زا  هدـنکآ  یبلق  هنیک و  رپ  يا  هنیـس  اب  هک  ناـنآ  زا  یکی  هک  تسا  یگنلک  تعدـب  نیا  .دروآ 
دوخ ناتـسرپاوه  ناراذگ و  تعدب  زا  ییاههورگ  هک  تسا  يور  نآ  زا  مییوگ  یم  هک  نیا  .دـنک  ناریو  ار  نآ  ات  تخاون  نید  رکیپ 

نآ يوس  رگید  زا  دـنفلاخم و  نانآ  اـب  لوصا  رد  هک  نآ  اـب  دـنا ، هتـسناد  بوسنم  ناـیاوشیپ  زا  یخرب  هب  یهقف ] ماـکحا   ] عورف رد  ار 
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رگید هیردق و  هیمهج و  زا  يرایسب  نارود  نآ  رد  تسا ؛ روهشم  نیا  و  دنرازیب ، یناوریپ  نینچ  زا  زین  نایاوشیپ 

ص:376
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سک ره  زا  شیب  شباحـصا  وا و  هک  نیا  اب  دـنداد ، یم  تبـسن  هفینحوبا  بهذـم  هب  عورف  رد  ار  دوخ  نید ، زا  هتفر  نورب  ياه  هفیاط 
نیا رد  ناشیاه  هتفگ  دندوب و  رازیب  هارمگ  ياه  هفیاط  نیا  زا  رگید ،

دندرک نیودت  دنداد و  جاور  ار  ییاه  هلیح  نینچ  هک  دنا  یناسک  اه  هفیاط  نیمه  .تسا  روهشم  هراب 

يروهـشم تنحم  هب  ات  دنتخورفا  رب  ار  گنج  شتآ  هک  دـندوب  اهنیمه  .دـنتخادرپ  یهقف  ینایاوشیپ  ینابم  دـعاوق و  رب  نآ  عیرفت  هب  و 
یپ رد  ار  نآرق  قلخ  هب  لوق  تافص و  لیطعت  هب  لوق  هک  دیماجنا 

ار يرادـمامز  تواضق و  بصانم  نایم ، نیا  رد.دوب  روهـشم  تنحم  نآ  زا  شیپ  یکدـنا  اه  هلیح  نیا  روهظ  ناـمز  هک  هچرگ  دروآ ،
ار یسک  گرزب  ناملاع  زا  دنچ  ینت  .دمآ  نانآ  کمک  هب  ناشیاه  هتساوخ  ندیشخب  ققحت  هار  رد  دنتشاد  تسد  رد  اههورگ  نیا  هک 

، درک لعج  ار  باتک  نیا  هک 

لقتنم ییاج  هب  ییاج  زا  ار  نآ  سک  ره  ای  داد و  اوتف  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  هک  ار  سک  ره  نینچمه 

سیلبا زا  رتدب  هکلب  ناطیش و  ار  اهراک  هنوگ  نیا  زا  کی  ره  هدنهد  ماجنا  دندرک و  ریفکت  درک 

، ناضمر هزور  ندـنکفا  ریخأت  هب  يارب  هلیح  زا  ییاه  هنوگ  باـتک  نیا  رد  هچ ، دـندیمان ، روجفلا » باـتک   » ار باـتک  نیا  دـندناوخ و 
انز ندرک  لالح  رذن ، دهع و  دنگوس و  مارحا و  هزور و  ياه  هرافک  طاقسا  ابر ، ندرک  لالح  هعفش ، طاقسا  جح ، تاکز و  طاقـسا 
نیا زا  یکی  .دوب  هدـمآ  نآ  دـننامه  قوقح و  لاطبا  هدـنرادرب  رد  هتخیمآ و  غورد  ياـهیهاوگ  اـهغورد و  زین  دوقع و  ندرک  خـسف  و 
دترم تسخن  هک  نیا  رب  ینبم  دـنا ، هدرک  رکذ  دوش  ادـج  شرهوش  زا  دـهاوخب  هک  ینز  يارب  هک  تسا  يا  هلیح  اه  هلیح  نیرت  تشز 

ناملسم دنراد و  یم  هضرع  وا  رب  ار  مالسا  سپس  دوش ، یم 

هب هرابود  نز  اهنیا  همه  زا  سپ  و  دوش ، یم  خـسف  دوخ  هب  دوخ  حاکن  ماگنه  نیا  رد  دـننکفا و  یم  نادـنز  هب  ار  وا  هاگنآ  دوش ، یمن 
.تسد نیا  زا  يرگید  ناوارف  ياه  هنومن  ددرگ و  یم  رب  مالسا 

نبا هک  نانوچ  اهنآ -  زا  یخرب  هکلب  و  مارح ، فیاوط  همه  ناملاع  قافتا  هب  ییاه  هلیح  نینچ 

یم ار  روـجف  هاـنگ و  زا  هدـنکآ  باـتک  نیا  هراـبرد  ناـملاع  ياـه  هتفگ  زا  یخرب  کـنیا  تسا  رفک  دـنا -  هتفگ  نارگید  كراـبم و 
.میروآ

نیا شریذپ  زا  درم  اما  دریگب ، علخ  قالط  شرـسمه  زا  تساوخ  یم  هک  دوب  ینز  ورم  رد  دـیوگ : یم  ناورم  نب  ریهز  نب  دـمحا   - 1
مالسا زا  رگا  دش : هتفگ  نز  نآ  هب  سپ  .دز  یم  زابرس  هتساوخ 

هب ار  دادخر  نیا  سپ  .درک  نینچ  زین  وا  دش و  دهاوخ  ادج  دوخ ، هب  دوخ  وت ، زا  ترهوش  يدرگرب 

رفاک هداهن  مهارف  ار  باتک  نیا  سک  ره  تفگ : هللادـبع  .تسا  هدـمآ  لیح  باتک  رد  نیا  دـندوزفا : زین  دـنتفگ و  كرابم  نب  هللادـبع 
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رفاک هدیدنسپ  ار  نآ  هتفای و  ربخ  باتک  نیا  زا  سک  ره  تسا ،

هداد تیاـضر  ندوـب  نیا  هب  هدوـب و  وا  دزن  باـتک  نیا  سک  رهو  تسا ، رفاـک  هدرب  رگید  یلحم  هـب  یلحم  زا  ار  نآ  سک  ره  تـسا ،
هک دنک  یم  لقن  کلملادبع  نب  قیقش  زا  هیوهار  نب  قاحسا  .تسا  رفاک 

ص:377
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هتفـشآ و رب  یتلاـح  اـب  دوب ، هدـش  رما  مالـسا  زا  تشگزاـب  هب  ناـسغوبا  نارود  رد  هک  حوروـبا  رتـخد  يارجاـم  هراـبرد  كراـبم  نبا 
يزیچ نینچ  هب  سک  ره  دنا ! هدروآ  یتعدب  مالسا  رد  تفگ : هنانیگمشخ 

مرادن نامگ  دوزفا : سپس  .تسا  رفاک  دنک  رما  نادب  ار  نامدرم  ات  هدوب  وا  دزن  هناخ و  رد  باتک  نیا  سک  ره  تسا و  رفاک  هدرک  رما 
دندمآ نانیا  هک  نآ  ات  تسناد  یم  یبوخ  هب  ار  يراک  نینچ  ناطیش 

ار اهنآ  هک  تفای  یمن  ار  یـسک  اما  تسناد  یم  یبوخب  ار  اهنیا  هک  نآ  ای  و  دـینارتسگب ؛ تخوماـیب و  ناـشیازا  ار  اـه  هلیح  نیا  يو  و 
(. دندرک ارجا  ار  اه  هلیح  نیا  و   ) دندمآ نانیا  هک  نآ  ات  دنک  ارجا 

همه هک  دراد  دوجو  هلأسم  یس  ای  تسیب  دصیس و  لیح  باتک  رد  دیوگ : یم  لیمش  نبرضن   - 2

هب نخـس  لیح  باتک  زا  هللادـبع  نب  کیرـش  روماـن  یهقف  ياوشیپ  هفوک و  یـضاق  دزن  نوچ  تسا : هتفگ  يزار  متاـحوبا  .تسا  رفک 
تـسا هدوب  هفوک  یـضاق  زین  وا  هک  ثایغ  نب  صفح  .دنک  گنرین  وا  اب  دنوادخ  دـنک  گنرین  ادـخ  اب  سک  ره  تفگ : دـندروآ  نایم 

ار روجفلا  مان  دوب  هتسیاب  دیوگ : یم 

هک باتک  نیا  تسا : هتفگ  زین  هفوک  یـضاق  دوعـسم  نب  هللادبع  نب  نعم  نب  مساق  دیوگ : یم  دامح  نب  لیعامـسا  .دنهن  باتک  نیا  رب 
.تسا روجف  باتک  دنا  هداهن  مهارف  هلیح  هرابرد 

روجف و نانآ  دنور و  یم  هلیح  هب  نادقتعم  زا  یناسک  دزن  نامدرم  دیوگ : یم  روباس  نب  دیعس 

و دـنبیرف - » یم  ار  هک  ناـنآ ! رب  ياو  دـیوگ : یم  هک  مدینـش  بویا  زا  دـیوگ : یم  دـیز  نب  داـمح  .دـنزومآ  یم  ناـشیا  هب  يراکدـب 
يا هلأسم  رد  هلیح  هب  نادقتعم  زا  یکی  دیوگ : یم  نوراه  نب  دیزی  دوب -  نادب  نادقتعم  هلیح و  زا  ناگدنیوج  هرهب  نامه  وا  دوصقم 

دنگوس نم  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  يدرم  راـب  کـی  دوب ؛ دنـسپان  تشز و  داد  یم  اوـتف  ناـنچ  يا  يدوـهی  رگا  هک  داد  ییاوـتف  ناـنچ 
قالط ار  وا  ات   ] دنا هدیشخب  نم  هب  ناوارف  یلام  نانآ  کنیا  و  مهدن ، قالط  ار  مرسمه  هجو  چیه  هب  هک  ما  هدروخ 

هک دـهد  یم  نامرف  يرگید  هب  درم ! نیا  رب  ياو  دـیوگ : یم  نوراه  نبدـیزی  .سوبب  ار  شرداـم  تفگ : درم  نآ  خـساپ  رد  وا  مهد .]
 - هللادبعوبا زا  دیوگ : یم  يدنس  نب  شیبح  .دسوبب  ار  هناگیب  ینز 

وا اب  دـنک و  یم  دازآ  زور  نامه  رد  ار  وا  سپـس  درخ ، یم  يزینک  هک  دندیـسرپ  يدرم  هرابرد  تسا -  لبنح  نب  دـمحا  يو  دوصقم 
رد دنک ، یکیدزن  وا  اب  زور  نامه  رد  هنوگچ  تفگ : خساپ  رد  دنک ؟ يرتسبمه  وا  اب  زور  نامه  دناوت  یم  ایآ  .ددـنب  یم  حاکن  دـقع 

نیا تفگ : دش و  نیمگشخ  سپس  .تسا  هلیح  هار  زا  نیا  تسا ؟ هدرک  یکیدزن  وا  اب  هدنشورف ]  ] يرگید نآ  شرتشیپ  زور  هک  یلاح 
.تسا هدروآ  ملعلا  باتک  رد  لّالخ  رکبوبا  هک  تسا  ینخس  نیرتدیلپ 

یم ماجنا  اراکـشآ  دنهاوخ  یم  ار  هچنآ  رگا  .دنهد  بیرف  ار  یناسنا  هک  نانوچ  دنبیرف  یم  ار  ادـخ  دـیوگ : یم  ینایتخـس  بویا   - 3
رد يراخب  ار  نخس  نیا  .دوب  رتاور  رت و  هداس  نم  يارب  دنداد 
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.تسا هدرک  لقن  وا  زا  نیقی  مزج و  هغیص  اب  قیلعت و  هب  دوخ  حیحص 

ص:378
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نآ دانتـسا  هب  تسوا و  هناخ  رد  لیح  باتک  سک  ره  مدینـش : لبنح  نب  دـمحا  زا  تفگ : هک  تسا  هدیـسر  روصنم  نب  قلاخلادـبع  زا 
بقانم باتک  رد  یـسودس  هللادـبعوبا  ار  تیاور  نیا  .تسا  رفاک  هدـش ، لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  هچنآ  هب  دـهد  یم  اوتف 

.تسا هدرک  لقن  یلعیوبا  یضاق  زین  دمحا و  مامالا 

يا تفگ : ضایع  نب  لیضف  هب  يدرم  دنگوس ،] نتسکش  زا  زیرگ  يارب  علخ  قالط   ] نیمی علخ  هلأسم  رد  هطب  نب  هللادبعوبا  لقن  هب  انب 
هدروخ دنگوس  شندادن  ماجنا  رب  هک   ] ار راک  نآ  رگا  تفگ : وا  مدیسرپ و  اوتف  يدرم  زا  مدوب  هدروخ  هک  يدنگوس  هرابرد  یلعوبا ،
شیوخ دنگوس  یهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  ات  مشیدنا  یم  يا  هلیح  وت  يارب  نم  کنیا  .يا  هتسکش  ار  شیوخ  دنگوس  یهد  ماجنا  يا ]

ییاسانش ار  وا  تیوه  درگرب و  تفگ : لیضف  .يرآ  تفگ : یسانش ؟ یم  ار  وا  ایآ  تفگ : درم  نیا  هب  لیـضف  .یـشاب  هتـسکشن  مه  ار 
ربارب رد  هک  تسا  یناطیش  وا  منک  یم  نامگ  هک  نک 

.تسا هدمآ  رد  يا  هدازیمدآ  هرهچ  هب  وت  ناگدید 

يزینک یـسک  رگا  هک  تسا  هدمآ  لیح  باتک  رد  تفگ : لبنح  نب  دمحا  ماما  هللادـبعوبا  هب  يدرم  مدینـش  دـیوگ : یم  بلاطوبا   - 4
هللادبعوبا .دروآ  یم  رد  شیوخ  يرسمه  هب  سپس  دنک و  یم  دازآ  ار  وا  دنک  یکیدزن  يو  اب  وا ] ياربتـسا  زا  شیپ   ] دهاوخب درخب و 

لمح هّدع  دازآ  نانز  رب  یتح  دنوادخ  .دنا  هدرک  لطابار  وا  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  نیا ! تسا  بیجع  هچ  هللا ! ناحبس  تفگ :

ندـش صخـشم  و   ] لمح تاعارم  يارب  هک  نیا  رگم  دریمب  شرهوش  اـی  دوش  هداد  قـالط  هک  تسین  ینز  چـیه  تسا و  هتـشاد  ررقم 
درخ و یم  ار  وا  یصخش  سپـس  دنا و  هدرک  یکیدزن  وا  اب  هک  تسا  يزینک  کنیا  .دراد  یم  هگن  هّدع  ندوبن ] رادراب  ای  ندوب  رادراب 

وا اب  هاگنآ  دنک و  یم  دازآ 

نیا .تسا  هدرک  یکیدزن  وا  اب  يرگید  ادرف  یکی و  زورما  درک ؟ دنهاوخ  هچ  دـشاب  نتـسبآ  نز  نآ  رگا  ایآ  لاح  دـنک ؛ یم  یکیدزن 
کنیا  (1) «. ضیحت یتح  لماحلا  ریغال  عضت و  یتح  لماحلا  أطوتال  : » دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  تنـس  باـتک و  ضقن 
هرابرد دووادوبا ، تیاور  هب  ومه  نیا ! تسا  هدنرازآ  هچ  هللا ! ناحبـس  .تسین  ای  تسا  نتـسبآ  هک  دوش  یمن  هتـسناد  زینک  نیا  هرابرد 

: دیوگ یم  هلیح  لها 

هلیح نیا  دیوگ : یم  زین  غئاص  ثراح  نبا  تیاور  هب  وا  .دـننک  یم  هلیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياهتنـس  ضقن  يارب  نانآ 
نانآ هب  شا  هرابرد  هچنآ  .دننک  یم  هلیح  اهنآ  نتـسکش  ندرب و  نایم  زا  يارب  تسا و  هتفرگ  هناشن  ار  اهتنـس  دـنا  هتخاس  رب  هک  ییاه 

شندرک لالح  يارب  تسا ، مارح  دوش  هتفگ 

ص:379

ضیح هک  ینامز  ات  دننک  یکیدزن  نتـسبآ  ریغ  اب  دیابن  و  دـهنب ، ار  دوخ  دـنزرف  هک  ینامز  ات  دـننک  یکیدزن  نتـسبآ  نز  اب  دـیابن  - 1
باب 44. حاکنلا ، باتک  دووادوبا ، ننس  .ك.ر :  .دوش 
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یم يا  هلیح  نیا  يارب  دنیوگ : یم  سپس  .دوش  هتفرگ  راک  هب  تسا ] يورگ  لام  دوصقم   ] نهر تسین  لالح  دنتفگ : دننک ؛ یم  هلیح 
لالح يا  هلیح  کمک  هب  دـنا  هدرک  مارح  وا  لوسر  ادـخ و  هچنآ  هنوگچ  اما  .دوش  هتفرگ  راک  هب  يورگ  لام  اـت  دروآ  ناـیم  هب  ناوت 
اوـلکا اـهوعابف و  اـهوباذاف  موحـشلا  مهیلع  تمرح  دوـهیلا  هللا  نعل  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هـک  نآ  اـب  دوـش ؟ یم 

هیپ نایدوهی  «. (1) اهنامثا

نب دمحا   ] ومه .تسا  هدرک  تنعل  ار  هل  لَّلحم  لِّلحم و  دنوادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دـنرادرب ، نآ  زا  ار  هیپ »  » مان ات  دـندرک  بوذ  ار 
کمک هب  ار  اهنآ  دنیوگ و  یم  دهع  رذن و  دنگوس و  هرابرد  هلیح  هب  نادقتعم  هچنآ  زا  دـیوگ : یم  حـلاص  شرـسپ  تیاور  هب  لبنح ]

«. (3) ِرْذَّنلاـِب َنُوفُوی   » »(2) و اهِدـیکْوت َدـَْعب  َناْمیَْالا  اوُضُْقنَت  الَو  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  نآ  اب  متفگـش ، رد  دـننک  یم  لطاب  هلیح 
ینابدرن رب  هک  شرـسمه  قالط  رب  هک  يدرم  هرابرد   [ هلیح هب  نادـقتعم   ] ناـنآ دوب ، هدیـسرپ  وا  زا  هک   ) ینومیم تیاور  رباـنب  دـمحا ،

يورب الاب  ای  نییاپ  هلپ  کی  رگا  تسا : هتفگ  هدرک و  دای  دنگوس  تسا 

هلیح نیا  .تسا  دنگوس  نتـسکش  نیع  نیا  دیوگ : یم  دروآ ) نییاپ  تشادرب و  نابدرن  زا  دیاب  ار  نز  دنیوگ : یم  یتسه ، هتفای  قالط 
شرف ود  دهنن  ياپ  یـشرف  رب  هک  دنک  دای  دنگوس  درم  رگا  دنیوگ : یم  اهنآ  تفگ  ینومیم  .تسا  ینکـش  دنگوس  نامه  نیا  .تسین 

شرف ود  يوررب  درتسگ و  یم 

.دننک یم  لمح  هناخ  لخاد  هب  ار  وا  دوشن  دراو  يا  هناخ  هب  هک  دنک  دای  دنگوس  رگا  و  دراذگ ، یم  ياپ 

(4) .دنک یم  یتفگش  راهظا  هدرک ، يور  نم  هب  دمحا  هک  مدید  متفگ  ار  نخس  نیا  نوچ  دیازفا : یم  ینومیم 

لیح باتک  زا  هفینحوبا  يرازیب 

نآ اـب  یهقف  ناـیاوشیپ  هک  یباـتک  ناـمه  ینعی  لـیح ، باـتک  هک  تسا  هناروکروک  یبصعت  نشور و  یتمهت  راکـشآ و  یغورد  نیا 
ص 403 و ج13 ،  ) دادغب خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  هک  نانوچ  دوش ، هداد  تبـسن  هفینحوبا  تما  هیقف  هب  دنا ، هدرک  دروخرب  یتخـسب 

لاح حرش  هب  هک  ینامز  ( 404

: دیوگ یم  دهد و  یم  تبسن  يو  هب  ار  باتک  نیا  دزادرپ  یم  هفینحوبا 

دمحم داد ، ربخ  ام  هب  یعفاش  هللادبع  نب  دمحم  داد ، ربخ  ام  هب  یئانح  هللادبع  نب  دمحم  - 1

ص:380

.دندروخ ار  شلوپ  دنتخورف و  دندرک و  بوذ  ار  نآ  اما  دش  مارح  نانآ  رب  هیپ  .دنک  تنعل  ار  نایدوهی  دنوادخ  - 1
.دیلسگم دیا  هتخاس  راوتسا  هک  نآ  زا  سپ  ار  ناتیاهنامیپ   : 91 لحن / - 2

.دننک یم  افو  رذن  هب   : 7 ناسنا / - 3
.68 ص 62 -  لیلدلا ، هماقا  ك.ر :.  - 4
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كرابم نب  هللادبع  درک ، لقن  ام  يارب  عفان  نب  عیبر  هبرتوبا  درک ، لقن  ام  يارب  یملس  لیعامسا  نب 

هتخاس لالح  دـنوادخ  ار  هچنآ  هدرک و  لالح  هتخاس  مارح  دـنوادخ  ار  هچنآ  درگنب  هفینحوبا  لیح  باتک  رد  سک  ره  تفگ : اـم  هب 
.تسا هدرک  مارح 

هب زازخ ) هیویح  نبا   ) سابع نب  دمحم  درک ، لقن  میارب  يرهزا  دیوگ : یم  همادا  رد  بیطخ   - 2

نب هبده  تفگ ، ار  ام  یسوم  نب  دمحا  تفگ : ار  ام  یندم  قاحسا  نب  هللادبع  تفگ : داد و  ربخ  ام 

دزن هفینحوبا  لیح  باتک  سک  ره  دیوگ : یم  هک  مدینـش  كرابم  نب  هللادبع  زا  تفگ : یناقلاط  قاحـساوبا  تفگ ، ار  ام  باهولادبع 
كرابم نبا  مالغ  ماگنه  نیا  رد  .تسادج  وا  زا  شنز  تسا و  لطاب  شجح  دـهد  اوتف  نآ  ساسارب  ای  دریگراک  هب  ار  نآ  دـشاب و  وا 
.دشاب هداهن  مهارف  ار  لیح  باتک  ناطیش  زج  یسک  منک  یمن  نامگ  تسا -  كرابم  نبا  نامه  دوصقم  نمحرلادبعوبا -  يا  تفگ :

.تسا ناطیش  زا  رتدب  هداهن  مهارف  ار  لیح  باتک  هک  نآ  داد : خساپ  كرابم  نبا 

و هتسب -  هفینحوبا  رب  دوخ  باتک  رد  هک  ییاهغورد  نمض  رد  هک  تسا  يدادغب  ياه  هتفگ  اهنیا 

.تسا هدروآ  هدرک -  رابتعا  یب  هتفشآ و  ار  شیوخ  باتک  ببس  نیمه  هب 

رد دنار  یم  مکح  اجنآ  اجنیا و  یبهذم  بصعت  هک  ماگنه  نآ  ینعی  اهدعب ، هفینحوبا  مان  ًارهاظ 

: دنرارق نیا  زا  تقیقح  نیا  لیالد  .تسا  هدش  هدیناجنگ  الاب  تیاور  ود  نمض 

ارف هفینحوبا  زا  ار  هقف  كرابم  نبا  دنا ، هتفگ  نارگید  و  ربلادبع ، نبا  بیطخ ، هک  نانوچ   - 1

زا رتدب  وا  دیوگب  دناوت  یم  هنوگچ  نیا  ربانب  .تفگ  یم  نخس  یکینب  وا  هرابرد  تسا و  هتفرگ 

؟ تسا ناطیش 

هک نارگید  نابح و  نبا  يدع ، نبا  یلیقع ، متاح ، یبا  نبا  راثآ  رد  هفینحوبا  لاح  حرش  رد   - 2

.تسا هدشن  هداد  هفینحوبا  هب  یتبسن  نینچ  دنتشادن  یفنح  نایاوشیپ  دض  رب  یبصعت 

دمحم لاح  حرـش  رد  یبهذ  تسج ؛ يرازیب  باتک  نیا  زا  دنارتسگ  ار  وا  بهذم  هک  یـسک  هفینحوبا و  درگاش  نسح  نب  دمحم   - 3
: هک مدینـش  نسح  نب  دمحم  زا  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هعامـس  نب  دمحم  زا  نارمع ، یبا  نب  دمحا  زا  يواحط ، قیرط  زا  نسح ، نب 

.تسا هدش  هداهن  ام  ياهباتک  يال  هبال  رد  هکلب  تسین ، ام  ياهباتک  زا  لیح -  باتک  ینعی  باتک -  نیا 

کی چیه  هک  نانوچ  دنا ، هدرکن  رکذ  وا  يارب  لیبق  نیا  زا  یباتک  وا  راثآ  يوار  باحصا  زا  مادک  چیه  هک  تسا  نآ  رگید  لیلد   - 4
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.دنا هدرکن  لقن  وا  زا  حیحص  دنس  اب  ار  یباتک  نینچ  هقث  نایوار  زا 

رب نانآ  اب  دنا و  هتفگ  نخس  یتخسب  دهد  نامرف  نادب  ار  یسک  ای  دشاب  هتـشاد  رفک  گنهآ  هک  سک  ره  هرابرد  یفنح  نایاوشیپ   - 5
يزار یلعوبا  کلام و  یبا  نب  نسح  نوچ  ام  باحصا  زا  یعمج  هک  مدینش  دیوگ : یم  عاجش  نب  دمحم  .دنا  هدرک  تخـس  يدروخ 

دنا فسویوبا  نادرگاش  زا  هک 
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دنراد عامجا  رظن  نیا  رب  مدـید  سپ  .دـندرک  یم  رظن  لدابت  ثحب و  دـهد  نامرف  رفک  هب  ار  يرگید  یکی  رگا  هک  هلأسم  نیا  هراـبرد 
یـسک رگا  تسا ، رفاـک  زین  دوـخ  وا  دوـش  رفاـک  هک  دـهد  ناـمرف  يرگید  هب  سک  ره  هک  تسا  نآ  فـسویوبا  هفینح و  وـبا  رظن  هک 

زین ندرک  رفک  گنهآ  رفک ، دوخ  رفک ، هب  نداد  نامرف  اریز  دوش ؛ یم  رفاک  میمصت  نیمه  اب  دهد  نامرف  رفک  هب  هک  دنک  نآ  گنهآ 
رفک دوخ ،

گنهآ دوخ  هک  تسا  یسک  دننامه  دهد  نامرف  رفک  هب  هک  دنک  نآ  گنهآ  هک  یسک  نیا  ربانب  تسا و 

فالتخا مه  اب  نآ  هرابرد  نامباحصا  هک  مدیدن  تسا و  هفینحوبا  هاگدید  نیا  .تسا  هدرک  رفک 

یم دندوب  هدمآ  مه  درگ  نایفنح  هک  يا  هسلج  رد  هک  مدینش  کلام  یبا  نب  نسح  زا  دیوگ : یم  نینچمه ، عاجـش ، نب  دمحم  .دننک 
، دنک هلبق  تهج  زج  یتهج  دصق  دوخ  زامن  رد  درازگب و  زامن  یـسک  رگا  هک  تسا  هدرک  لقن  هفینحوبا  زا  لقن  هب  فسویوبا  دـیوگ :

نخـس نیا  اب  نایفنح  زا  یـسک  مدـیدن  .تسا  رفاک  راک  نیمه  هب  دـشاب  هدـش  هدروآ  ياج  هب  هلبق  هب  ور  شزامن  ًاقافتا  اـطخ و  هب  اـما 
.دنک تفلاخم 

هب شالت  نیا  اما  دهد ، تبسن  هفینحوبا  هب  ار  باتک  نیا  بکرم  يدنـس  اب  ات  هدیـشوک  نازادرپغورد  زا  یکی  رترید  یـسب  ینارود  رد 
نب دمحم  بیطلاوبا  زادرپغورد  نیا  دیماجنا  ییاوسر 

هاجنپ و تسیود و  لاس  رد  ار  لیح  باتک  هک  هدـش  یعدـم  يرجه  دصیـس  زا  سپ  ياهلاس  رد  هک  تسا  عیبر  نب  دـیمح  نب  نیـسح 
نایب نب  فلخ  زا  یقر  رشب  نب  هللادبعوبا  زا  ءارماس  رد  تشه 

نیطم رظن  نیمه  هدقع  نبا  .تسوگغورد  دنزرف  وگغورد و  نیسح  نب  دمحم  دیوگ : یم  نیطم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هدینش 
نب دمحم  خیش  هک  نآ  رگید  هتکن  .دنا  هدرک  دییأت  ار  هدقع  نبا  زین  مکاح  دمحا  وبا  يدع و  نبا  سپس  و  هدرک ، تیبثت  هتفریذپ و  ار 

هک وا  داتسا   ] نیسح

یسک نینچ  ًاساسا  و  تسا ، لوهجم  زین  وا  خیش  خیش  .تسا  هتخانـشان  ًالـصا  هکلب  هفـصلا ، لوهجم   [ هتفرگ تیاور  لقن  هزاجا  يو  زا 
رگید و لوهجم  يوار  کی  زا  زین  دوخ  هک  لوهجم  يوار  کی  زا  یتیاور  ساسارب  هک  رتگرزب  نیا  زا  يا  ییاوسر  هچ  .درادـن  دوجو 

دوجو ییوار  نینچ  قلطم  روط  هب  هکلب  رگید ، دنس  چیه  رد  هفینحوبا  نایوار  نایم  رد  هک  دنک  یم  تیاور  یسک  زا  هکلب 

دنا هدرتسگ  اج  همه  وا  باحصا  هک  يا  هفینحوبا  مه  نآ  دوش ، هداد  تبسن  هفینحوبا  هب  یباتک  درادن ،

، نیا ربانب  دنتخادرپ ؟] یم  شجاور  هب  نارگید  زا  شیپ  دوخ  اهنآ  تشاد  یم  یباتک  نینچ  وا  رگا  [و 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  اهزیچ  هچ  هتبلا  و  تسا ، هدرک  نینچ  ناتهب  غورد و  رس  زا  هداد  تبـسن  هفینحوبا  هب  ار  باتک  نیا  سک  ره 
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  ياملع  زا  یملاع  هب  دسر  هچ  ات  دوب ، رانک  رب  رازیب و  اهنآ  زا  وا  دنداد و  تبسن  هلآ  و 

ییاههار نارگید  يرمیص و  ماوعلا ، یبا  نبا  ربلادبع ، نبا  نوچ  هقث  ینافلؤم  ياهباتک  رد  يرآ ،
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هتـشاد يراگزاسان  عیرـشت  هفـسلف  اب  هک  تسین  يزیچ  اهنآ  زا  کـی  چـیه  اـما  دوش ، یم  تیاور  هفینحوبا  زا  اـهانگنت  زا  جورخ  يارب 
یقح هک  نآ  یب  درب ، یم  نوریب  انگنت  زا  ار  صخـش  تسا و  هدـناوخ  ارف  نادـب  تنـس  باتک و  هک  تسا  ییاـههار  همه  هکلب  دـشاب ،

لیبق نیمه  زا  دوش  یم  لقن  هنیمز  نیا  رد  زین  هفینحوبا  نادرگاش  باحصا و  زا  هچنآ  همه  ًالوصا  .دوش  قح  یلطاب  ای  لطاب 

.تسا

تعیرش اب  راگزاسان  ياه  هلیح  زا  فسویوبا  يرازیب 

ياه هلیح  رذـگهر  زا  نوراه  تالکـشم  لیاسم و  زا  يا  هراپ  هب  نداد  خـساپ  اب  يو  هک  دوش  یم  هداد  تبـسن  فسویوبا  هب  هچنآ  اما 
وا هب  هک  تسا  هتخاسرب  یغورد  تشامگ ، تواضق  بصنم  هب  ار  وا  ببـس  نادـب  زین  نوراه  تخاس و  کـیدزن  وا  هب  ار  دوخ  یعرش ،

يو اریز  دنا ؛ هداد  تبسن 

سپس دش و  هتشامگ  تواضق  هب  يداه  نارود  رد  ینعی  نوراه ، يرادمامز  نارود  زا  شیپ  دنا  هتفگ  نارگید  یناعمـس و  هک  نانوچ 
رد هک  دوبن  یـسک  دـیآ  یم  رب  شا  هریـس  زا  نینچمه  وا و  جارخلا  باتک  زا  هک  نانوچ  وا  .دـنام  تمـس  نیمه  رد  نوراه  نارود  رد 
یم عمتجم » نیب  قرفیال   » ثیدـح ندروآ  زا  سپ  جارخلا  باتک  رد  دوخ  وا  .دـیآ  هاـتوک  اـی  دـنک و  يرادـبناج  یـسک  زا  قح  ناـیب 

: دیوگ

رد ندرک  هدـنکارپ  اب  ار  نآ  ای  دزرو  يراددوخ  هقدـص  نداد  زا  تسیناور  دراد  نامیا  نیـسپاو  زور  دـنوادخ و  هب  هک  سک  ره  يارب 
نیدب دشاب و  تاکز  باصن  دـح  زا  رتمک  دـنام  یم  اهنآ  زا  کی  ره  دزن  هچنآ  هجیتن  رد  ات  دـنک  جراخ  دوخ  کلم  زا  نارگید  تسد 

هتشادرب وا  زا  تاکز  همه  ناس 

.تسین زیاج  هلیح  هجو  چیه  هب  تاکز  بوجو  ندرب  نایم  زا  رد  ًالوصا  .دوش 

نخـس نیا  ساسارب  تفگ  دـیاب  يور  نیمه  زا  درادـن و  دوجو  یتوافت  یعرـش  ماکحا  رگید  تاکز و  ناـیم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
.تسین زیاج  هجو  چیه  هب  یعرش  ماکحا  لاطبا  يارب  هلیح  يو  هاگدید  زا  فسویوبا 

یبهذ هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  هدوتس ، ار  وا  عرو  دهز و  ملع و  نآ  رد  هدوشگ و  ار  صاخ  یـشخب  فسویوبا  لاح  حرـش  رد  یبهذ 
ییوگ هاتوک  يور و  هنایم  هب  ار  وا  همه  هک  تسا  یناسک  زا 

.دنسانش یم  ناسک  هنوگ  نیا  لاح  حرش  رد 

يارب هک  يا  هلیح  هراـبرد  فسویوبا و  لاـح  حرـش  رد  دادـغب  خـیرات  رد  بیطخ  هک  تسا  یناتـساد  نآ  روآ  تفگـش  ناـیم ، نیا  رد 
تسا رارق  نیا  زا  ناتساد  نآ  .تسا  هدروآ  دیشیدنا  نوراه 

دنک هبه  یسک  هب  ای  دشورفب  ار  وا  رگا  هک  دوب  هدرک  دای  دنگوس  تشاد و  يزینک  رفعج  نب  یسیع  هک 
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زا وا  تساوخ و  ار  زینک  نیا  نوراه  هک  ینامز  .دوش  هداد  هقدص  دیاب  دراد  هچ  ره  و  دنا ، هتفای  قالط  شنانز  دازآ و  شناگدرب  مامت 
رگا هک  درک  دای  دنگوس  زین  نوراه  دیزرو  يراددوخ  شنداد 

یسیع داد  اوتف  دیشیدنا و  يا  هلیح  فسویوبا  نایم  نیا  رد  .تشک  دهاوخ  ار  وا  دنکن  ار  راک  نیا 

وا زا  تمیق  هب  ار  هدنامیقاب  فصن  زین  نوراه  دشخبب و  نوراه  هب  ار  زینک  نآ  فصن  رفعج  نب 

نیمه رگا  دـنگوس  دـنوادخ  هب  یلو  دوش ، ءاربتـسا  دـیاب  ریزگان  تسا و  نارگید  كولمم  زینک  نیا  تفگ : نوراه  دـنک ، يرادـیرخ 
ریما يا  تفگ : فسویوبا  .درم  مهاوخ  منامگ  هب  مباوخن  وا  اب  بشما 

.درادن ءاربتسا  دازآ  نز  هک  يروآ ، یم  رد  شیوخ  يرسمه  هب  سپس  ینک و  یم  دازآ  ار  وا  نان�وم 

یناورهن و حور  نب  رمع  نب  دـمحا  تسا : هدروآ  دنـس  نیا  هب  لـصفم و  یتروـص  هب  ار  نآ  بیطخ  هـک  تـسا  ناتـساد  هصـالخ  نـیا 
دروآ ثیدح  ام  يارب  تفگ : دمحم  و  درک ، لقن  ام  يارب  تفگ : دمحا  دـندرک ؛ لقن  ام  يارب  يرزاج  دـمحم  نب  نیـسح  نب  دـمحم 

نم يارب  یلـصوم ، قاحـسا  نب  دامح  دروآ  ثیدح  ام  يارب  رهزا ، یبا  نب  دمحم  دروآ  ثیدح  ام  يارب  يریرج ، يایرکز  نب  یفاعم 
هرابرد ار  هتفگشیپ  ناتساد  هاگنآ  و  درک -  لقن  میارب  دیلو  نب  رشب  تفگ  مردپ  دروآ ، ثیدح 

لاجر هلسلس  رد  اریز  تسا ؛ رابتعا  یب  ًاساسا  دنس  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دروآ  فسویوبا 

راکـشآ اوسر و  ییاهغورد  و  دوب ، وگغورد  دیوگ : یم  نینچ  شا  هرابرد  دوخ  بیطخ  هک  میروخ  یم  رب  رهزا  یبا  نب  دمحم  هب  نآ 
يوار یلصوم  قاحسا  نب  دامح  رهزا ، یبا  نبا  خیش  .دروآ  یم 

.دنا هدوب  یناغا  لاجر  زا  روهشم و  ناناوخ  زاوآ  زا  ود  ره  نیا  تسا و  دوخ  ردپ  زا  ناتساد  نیا 

نایاوشیپ لاح  حرش  رد  ناوت  یمن  هک  دنا  ینیشن  بش  وهل و  ترشع و  نادرم  زا  ود  نیا  نیا ، ربانب 

.درک دانتسا  انتعا و  ناش  هتفگ  هب  گرزب 

تعیرش هدننک  ضقن  ياه  هلیح  هب  نداد  اوتف  زا  نسح  نب  دمحم  يرازیب 

نب لیقع  زا  یـسیع  نب  فسوی  دـیوگ : یم  دـنک  یم  دای  هسبنع  نب  لیقع  زا  هک  یماگنه  ورم  ناـملاع  خـیرات  رد  بعـصم  نب  ساـبع 
.تسا هدـشن  بجاو  تاـکز  نم  رب  هک  تسا  لاـس  ود  مراد و  یلاـم  متفگ : نسح  نب  دـمحم  هب  تـفگ : درک و  لـقن  اـم  يارب  هـسبنع 

مراد هک  ار  یلام  متفگ : هنوگچ ؟ دیسرپ :

! یهیقف وت  تفگ : .منک  یم  هبه  مدنزرف  هب  درذگب  نآ  رب  لاس  هک  نآ  زا  شیپ 

ياهباتک رد  تیاور ، هب  هن  تسا و  هتخانـش  تهاقف  هب  هن  باحـصا  دزن  تسا و  لوهجم  هسبنع  نبا  اریز  تسا ؛ دودرم  تیاور  نیا  اـما 
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درادن و دوجو  لیبق  نیا  زا  يزیچ  زین  نسح  نب  دمحم 

ص:384

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 567 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  .تسا  هدیهوکن  نم  دزن  نیا  دـیوگ : یم  هنیع  عیب  رد  ومه  ای  .تسین  نان�وم  قالخا  زا  تاکز  زا  رارف  دـیوگ : یم  هک  تسومه 
هدش هتخورف  نیع  هک  تسا  یتروص  يو  دوصقم  هک  دنا  هدرک  لمح  نآ  رب  هتسناد ، زیاج  ار  هنیع  عیب  فسویوبا  هک  مه  ار  نیا  نایم ،

.دوش یم  یکی  هلأسم  نیا  رد  نسح  نب  دمحم  فسویوبا و  هاگدید  ناس  نیدب  و  ددرگن ؛ رب  شلوا  بحاص  هب 

باتک نآ  رد  هک  ییاهییاوسر  نآ  هدـنراد  رب  رد  دـنهد و  یم  تبـسن  نسح  نب  دـمحم  هب  ار  نآ  هک  تسه  لیحلا  مان  هب  یباـتک  هتبلا 
دمحم باحصا  دوجو  نیمه  اب  .تسین  دنا ؛ هدرک  دروخ  رب  نآ  اب  تدشب  هتفرگ و  رارق  ناملاع  شهوکن  دروم  هک  نامه  ینعی  لیح ،

یبا نب  دـمحم  رکبوبا  همئالا  سمـش  يور  نیمه  زا  .هن  ای  تسه  يو  فیلأت  ایآ  هک  دـنا  هدرک  فالتخا  باتک  نیا  هراـبرد  نسح  نب 
: دیوگ یم  طوسبملا  دوخ  باتک  رد  یسخرس  لهس 

نینچ رکنم  یناجزوج  نامیلـسوبا  هن ؛ ای  تسه  نسح  نب  دـمحم  فیلأت  ایآ  هک  دـنا  هدرک  فـالتخا  لـیحلا  باـتک  هراـب  رد  ناـملاع 
مدرم تسد  رد  هچنآ  .رادـم  رواب  ار  وا  هدرک ، فیلات  ار  لیحلا  باتک  نسح  نب  دـمحم  دـیوگب  سک  ره  دـیوگ : یم  تسا و  یباـتک 

نانآ هب  ار  ییاهباتک  نینچ  اـم  ناـملاع  ندرک  شنزرـس  يارب  نـالهاج  دـهد : یم  همادا  وا  .تسا  دادـغب  ناـقاّرو  هدروآ ، مهارف  تسا 
دشاب هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  دوخ  تافیلأت  زا  يزیچ  هک  تشاد  اور  نامگ  نیا  نسح  نب  دمحم  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دنهد و  یم  تبسن 

، لـباقم رد  اـما  دـیآ ؛ مهارف  دـنهد  یم  تبـسن  نارگید  هب  دـنزاس و  یم  رب  دوخ  هچنآ  رد  نـالهاج  يارب  یکمک  رذـگهر  نیا  زا  اـت 
باتک نیا  تفگ  یم  صفحوبا 

.درک یم  زین  تیاور  يو  زا  ار  نآ  و  تسا ، نسح  نب  دمحم  فیلأت 

دزن درب  نوریب  هانگ  زا  ار  ناسنا  هک  عون  نآ  زا  ماکحا ، رد  هلیح  هچ  تسا ؛ رتحیحص  زین  نیمه 

هتسناد هورکم  ار  يا  هلیح  نینچ  تنس  باتک و  رد  یلمأت  مک  ینادان و  ببـس  هب  نارگن  یحطـس  زا  یخرب  تسا و  زیاج  ناملاع  هدوت 
.دنا

هلیح تسا : هتفگ  دـمحم  هک  هدرک  لقن  دـنک  یم  تیاور  دـمحم  زا  ار  نآ  دراد و  شیارگ  باتک  نیا  تحـص  هب  هک  ریبک  صفحوبا 
یمارح زا  نآ  هلیسو  هب  ات  دروآ  یم  نایم  هب  ناملسم  کی  هک  يا 

دنک و قح  ار  یلطاب  ای  لطاب  ار  یقح  نآ  کمک  هب  ات  دروآ  نایم  هب  هک  يا  هلیح  اما  درادن ، لاکـشا  دسرب  یلالح  هب  ای  دـبای  ییاهر 
.تسا رتکیدزن  مارح  هب   [ نایفنح نانآ =[  دزن  زین  هورکم  و  تسا ، هورکم  دنک  داجیا  قح  رد  يا  ههبش 

زا ریبک  صفحوبا  هک  تسا  يزیچ  نامه  زیاج  ریغ  زیاج و  هلیح  نایم  زرم  هک  دنراد  قافتا  رظن  نیا  رب  یفنح  دـیدج  میدـق و  ناملاع 
.تسا هدرک  لقن  نسح  نب  دمحم 

باتک همدقم  رد   ) فاصخ زا  ناوت  یم  دنا ، هدرک  حیرصت  رایعم  نیا  هب  هک  یفنح  ناملاع  زا 
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حرش هک  طوسبملا  باتک  ما  یس  دلج  رد  هلیح  هراب  رد  نخـس  تامدقم  نامه  رد  یـسخرس  همئالا  سمـش  نسح ،) نب  دمحم  لیحلا 
.درب مان   (1) هیدنهلا يواتفلا  نابحاص  زین  طیحملا و  بحاص  تسا ، دیهش  مکاح  یفاکلا 

تسیناور نایاوشیپ  هب  هلیح  نداد  تبسن 

يو دوصقم  هک  دننآ  رب  وا  باحصا  رتشیب  ناققحم و  .تسا  هدرک  حیرصت  قوقح  ندرب  نایم  زا  هار  رد  هلیح  ماجنا  تهارک  رب  یعفاش 
.هیزنت تهارک  هن  تسا ، میرحت  تهارک  تهارک ، نیا  زا 

عورف بتک  رد  ناشباحصا  هک  ناس  نآ  دنتسه و  هلیح  هب  لوق  زا  ناسک  نیرترود  زین  دمحا  کلام و 

.دوشن هتشاد  غارس  نارگید  زا  هک  دنا  هدرک  هراب  نیا  رد  يریگتخس  نانچ  دنوش ، یم  روآ  دای 

اغلا ار  اهنآ  هفسلف  عراش و  ماکحا  هک  تسا  ییاه  هلیح  هب  تبسن  نید  ناملاع  مومع  عضوم  نیا 

یفالتخا نانآ  نایم  باب  نیا  رد  مه  رگا  .درب  یم  نایم  زا  ار  عیرشت  تعیرش و  دصاقم  دنک و  یم 

یتقو هک  نیا  رد  زین  تسا و  لیاسم  قیداصم و  رب  مارح  ياه  هلیح  رایعم  قدص  نازیم  رد  دشاب 

ذفان و ایآ  تسا -  مارح  زین  ندوب  ذفان  ندوب و  يراج  تروص  رد  یتح  هک  هلأسم  نیا  ظاحل  زا  رظن  فرـص  تفرگ -  ماجنا  يا  هلیح 
.دوش یمن  بترتم  نآ  رب  يرثا  چیه  ای  تسا  رثا  ياراد 

لـصا نیا  هب  ار  هتکن  نیا  دـمحا  کلام و  دـنراد و  هدـیقع  اـه  هلیح  هنوگ  نیا  تمرح  هب  همه  تفگ  ناوت  یم  یلک  يرواد  کـی  رد 
اما دنراد ، هدیقع  یفیلکت  رظن  زا  هلیح  تمرح  هب  دنچ  ره  یعفاش  هفینحوبا و  و  تسا ، لطاب  ایند  ماکحا  رد  هلیح  هک  دنیازفا  یم  یلک 

تسا ترابع  نآ  دراد و  دوجو  دودحم  يا  هریاد  رد  فالتخا  يور ، نیا  زا  دنناد  یمن  هلیح  ندوبن  ذفان  يریثأت و  یب  مزلتسم  ار  نیا 

هیعفاش هیفنح و  لوق  هک  نانچ  يویند ، ماکحا  رد  هلیح  رب  ینتبم  ياهراک  يرهاظ  ندوب  ذفان  زا 

نیـشیپ لوصف  رد  هک  ناـنچ  هتبلا -  تسا و  هلباـنح  هیکلاـم و  لوـق  هک  ناـنچ  نآ ، ندوـب  رثا  هنوـگره  دـقاف  لـطاب و  یلکب  اـی  تسا ؛
.دهد یم  یهاوگ  ریخا  رظن  نیا  تحص  رب  سایق  عامجا و  تنس ، باتک ، هلدا  میدروآ -  لیصفتب 

هب اهنآ  نداد  تبـسن  هن  و  اهنآ ، هب  ندرک  لمع  هن  اهنآ ، نتخومآ  هن  تسا ، زیاج  اه  هلیح  زا  هنوگ  نیا  زاوج  هب  هدیقع  هن  يور ، ره  هب 
تمرح تسا و  زیچ  کی  میوش -  لیاق  نآ  هب  رگا  ندوب -  ذـفان  هچ  دزاس ؛ دـنم  هرهب  نانآ  زا  ار  ام  دـنوادخ  هک  تیادـه ، ناـیاوشیپ 

سک چیه  اما  .رگید  يزیچ 
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فدـه نادـب  اهنت  دـنا  هدرک  نییبت  ار  شتمرح  یهقف  نایاوشیپ  هچنآ  هکلب  تسا ، زیاـج  دـشاب  یم  مارح  هچنآ  هب  نداد  اوتف  هک  هتفگن 
زا ياه  هلیح  زاوج  رب  هک  دـسرب  يزیچ  نانآ  زا  یـسک  زا  رگا  نیا ، رباـنب  .دـننیزگ  يرود  دـنزرو و  يراددوخ  نآ  زا  مدرم  هک  تسا 

، دنک یم  تلالد  عرش  دصاقم  هدنرب  نایم 

و تسا ، هدش  لقن  تسردان  تروص  هب  هک  تسا  يزیچ  ای  تسا ، هتشگرب  نآ  زا  هک  تسا  ینخس  ای  تسا ، داهتجا  رد  یـشزغل  ای  نیا 
انبم اوتف و  همزال  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  جارختـسا  طابنتـسا و  نارگید  يوس  زا  وا  يانبم  دـعاوق و  زا  هک  تسا  يزیچ  ماجنارـس  ای 

: دیوگ یم  لیلدلا  هماقا  رد  هیمیت  نبا  هک  تسا  يور  نیمه  زا  .دنشاب  تجح  یعرش  صوصن  مزاول  دنچ  ره  تسین ، اوتف  ِدوخ 

هب ینابم و  لوصا و  هب  دـهد  تبـسن  ناشیا  زا  یکی  هب  ار  اهنآ  مه  سک  ره  و  دوش ، هداد  تبـسن  نایاوشیپ  هب  اـه  هلیح  نیا  تسین  اور 
ذفان اه  هلیح  نیا  زا  یخرب  هقف  نایاوشیپ  زا  ییاوشیپ  يانبم  رب  مه  رگا  نایم ، نیا  رد  .تسا  هاگآان  مالـسا  رد  نانآ  هاـگیاج  تلزنم و 
حابم نداد ، هزاجا  زا  ریغ  يا  هلأسم  نیا  اـما  دـشاب ، ذـفان  وا  دزن  شمکح  دـهد  ماـجنا  ار  اـهنآ  صخـش  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  دنـشاب 

نیا زا  و  رگید ، يزیچ  دریذپ  ماجنا  هک  یتروص  رد  نآ  ندوب  ذفان  تسا و  زیچ  کی  هلیح  هحابا  هچ  تسا ؛ نآ  نداد  میلعت  نتسناد و 
دوقع زا  يرایـسب  دـشاب ؛ هداد  هزاجا  هتـسناد و  حابم  ار  نآ  هک  دـیآ  یمن  مزال  دـنادن  رثا  یب  لطاب و  ار  يا  هلیح  يا  یتفم  هیقف و  هک 

.دناد یمن  رثا  یب  لطاب و  ار  اهنآ  دوجو  نیمه  اب  اما  دراد ، یم  مالعا  مارح  ار  اهنآ  هیقف  هک  دنتسه 

ذفان هلیح و  نتسناد  لطاب  مه  تمرح و  مه  میراد  نامیا  نآ  هب  دنوادخ  ربارب  رد  ام  هچنآ  اما 

قفاوم نیا  هک  درک ، دروخ  رب  ناشدوصقم  ضیقن  هب  دـنیوج  یم  هرهب  اـهنآ  زا  هک  یناـسک  اـب  تسیاـب  یم  هک  نیا  تسا و  نآ  ندوبن 
(1) .تسوا تردق  تمکح و  یهلا و  تعیرش 

.تسا هدرک  يوریپ  دوخ  داتسا  هاگدید  نیمه  زا  ص 156 ) ج 3 ،  ) نیعقوملا مالعا  رد  زین  میق  نبا  هیمیت ، نبا  درگاش 

هلیح رد  يور  هدایز 

زا ار  اهنآ  دوخ ، نانآ  هتفگ و  هلیح  هرابرد  ناشنایاوشیپ  هک  یطباوض  دـعاوق و  نیمه  ّدـح  رد  یهقف  نایاوشیپ  ناوریپ  زا  یهورگ  اـما 
هک دندرتسگ  ار  نآ  ياهدربراک  هلیح و  هنماد  هزادنا  نآ  دنداهن و  رتارفاپ  مه  نیا  زا  هکلب  دـندرکن ، هدنـسب  دـندوب  هدرک  لقن  ناشیا 

رب ناشنایاوشیپ  ینابم  لوصا و 
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ره رد  دـنتخادرپ و  دوخ  نایاوشیپ  ینابم  دـعاوق و  رب  نوگانوگ  ياه  هلیح  عیرفت  نتخاسرب و  هب  ناـنیمه  .دـنک  یم  تلـالد  شفـالخ 
نانیا .دندروآ  نایم  هب  يرایسب  ياه  هلیح  یهقف  باوبا  زا  باب 

نیمه هب  نانیا  .دنروآ  نایم  هب  نخس  نآ  تمرح  ای  تیّلح  زا  هک  نآ  یب  دننک ، یم  حیرـصت  هلیح  ندوب  ذفان  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد 
صاصتخا باب  نیا  هب  یلقتسم  تافیلأت  هکلب  دنتشادن ، هدنسب  زین 

اهنادـب زین  دوخ  دـنتخومآ و  مدرم  هب  ار  اهنآ  دـنداد ، اوتف  اه  هلیح  نیمه  هب  سپـس  تسا و  ناشدوس  زا  رتنوزفا  اهنآ  ناـیز  هک  دـنداد 
نیا هک  تفرگ  ياج  نینچ  نامدرم  نهذ  رد  هک  ییاج  ات  دندرک  لمع 

.دندوب رازیب  رانک و  رب  نیا  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  تساهنآ ، ياه  هتفگ  زا  دنا و  هداهن  ناینب  دوخ ، یهقف ، نایاوشیپ  ار  اه  هلیح 

: دروآ یم  نینچ  ار  اه  هلیح  نیا  زا  يا  هنومن  نآرقلا  ماکحا  باتک  رد  یبرعلا  نبا 

بحاص هک  یناغماد  یلع  نب  دمحم  هللادبعوبا  هاضقلا  یـضاق  ام  داتـسا  دنیوگ : یم  هک  مدینـش  نارگید  دیلو و  نب  دـمحم  رکبوبا  زا 
لاسهنک وریپ  نم  تفگ : نانآ  هب  دـناوخ و  ارف  ار  شیوخ  نادـنزرف  دیـسر  ارف  لاس  رـس  نوچ  دوب ، تورث  ییاراد و  رانید  رازه  اـههد 

هب ور  متردق  ما و  هدش 

نوریب شیوخ  کلم  زا  ار  لاوما  نآ  سپس  .دشاب  امـش  نآ  زا  تسین ؛ يزاین  نادب  ارم  تسا ، نم  لام  نیا  کنیا  تسا و  هداهن  یتسس 
ياه هناخ  هب  ناشیاه  هناش  رب  ار  اهنآ  ینادرم  درک و  یم 

ام ردـپ ، يا  دـنتفگ : يو  هب  نانآ  تساوخ  روضح  هب  ار  شنادـنزرف  يراک  يارب  دیـسر و  لاس  رـس  نوچ  اما  .دـندرب  یم  شنادـنزرف 
ییاراد دییام ؛ نآ  زا  تا  ییاراد  وت و  .میرادن  تورث  لام و  هب  یتبغر  چیه  يا  هدنز  وت  هک  ینامز  ات  تسوت ، ندنام  هدـنز  نامیوزرآ 

اهنآ زین  يو  دنتشاذگ و  یم  ردپ  دزن  ار  اهنآ  نادنزرف  دندروآ و  یم  زاب  دندوب  هدرب  هچنآ  نادرم  سپـس ؛ .ریگرایتخا  رد  دوخ  ار  تا 
(1) .تسا گرزب  یهانگ  نیا  اما  .دنادرگ  یم  زاب  شیوخ  تسخن  ياج  هب  ار 

نآ هک  یلاح  رد  دوش ، هداد  تبسن  یعفاش  ای  هفینحوبا  بهذم  هب  یضاق  نیا  هدرک  تسا  نکمم  دشاب  هتشاد  تحص  ناتـساد  نیا  رگا 
رب ناملسم  لعف  لمح  هطساو  هب  اهنت  ار  يراک  نینچ  ود 

تمرح هچ  تسا ؛ تسردان  غورد و  یتبـسن  نانآ  هب  ییاه  هلیح  نینچ  نداد  تبـسن  نیا  ربانب  دـنا و  هتـسناد  رثا ] ياراد   ] زیاج تحص 
، هللادبع نب  کیرـش  نوچمه  یفوک  نایاوشیپ  زا  نیا  زا  شیپ  ام  .رگید  يزیچ  يویند  ماکحا  رد  ندوب  ذـفان  هب  لوق  تسا و  زیچ  کی 

ثایغ نب  صفح  و  نعم ، نب  مساق 

نینچمه .دنا  هدرک  موکحم  ار  اه  هلیح  نیا  هنوگچ  هک  میدرک  لقن  دنا  هدوب  هفینحوبا  باحصا  هقبط  نیتسخن  زا  هفوک و  نایـضاق  هک 
باحصا زا  هک  فسویوبا  نسح و  نب  دمحم  زا 
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ص 446. ج 1 ، نآرقلا ، ماکحا  یبرعلا ، نبا  - 1
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هتخانـش بهذم  نیا  وریپ  ناهیقف  همه  نایم  هک  دـنا  هتـشاد  يریثأت  نانچ  یفنح  هقف  لیمکت  نیودـت و  شرتسگ و  رد  دـنا و  هفینحوبا 
همه هنوگچ  هک  میدش  روآدای  ار  اه  هلیح  هنوگ  نیا  هرابرد  یعفاش  ماما  حیرـصت  زین  میدرک و  لقن  ار  یهاگدـید  نینچ  تسا ، هدـش 

قالخا زا  هلیح  دنیوگ ؛ یم 

نارود زا  سپ  نآ  زاوج  هب  اوتف  تسا و  مالـسا  رد  هتـساخون  ییاهرادـیدپ  همه  اـه  هلیح  نیا  تسیناور ، زین  شماـجنا  تسین ، ناـن�وم 
دروخرب تخـس  نانچ  دنهد  اوتف  هلیح  زاوج  هب  هک  یناسک  هرابرد  فلـس  هک  میدید  نینچمه  .تسا  هتفریذپ  تروص  یهقف  نایاوشیپ 

هدش تیاور  فلـس  زا  ییاه  هلیح  نینچ  عون  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  همه  اهنیا  .ناراذگ  تعدـب  هرابرد  هک  دـنتفگ  نخـس  دـندرک و 
دوب

.دندرک یمن  موکحم  دنهد  ییاوتف  یعرش  یلیلد  دنس و  ياکتا  هب  هک  ار  یناسک  نانآ  هچ ، تفرگ ؛ یمن  تروص  يدروخرب  نینچ 

.داد تبسن  یهقف  نایاوشیپ  هب  ار  هدیهوکن  ییاه  هلیح  نینچ  ناوت  یم  هنوگچ  هک  تسا  شسرپ  نیا  ياج  میتفگ  هچنآ  اب  نیا ، ربانب 

نآ ربارب  رد  ناملسم  کی  هفیظو  هلیح و  باکترا  ياه  هزیگنا 

شماـجنا رد  هچنآ  هب  زج  ار  وا  دـنوادخ  دـنادب  دریذـپب و  ار  یهلا  ماـکحا  يدنـسرخ  هداـشگ و  یلد  اـب  تسا  بجاو  يا  هدـنب  ره  رب 
دننامب هدش  رما  نادب  هچنآ  .تسا  هدرکن  یهن  تسا  داسف  هدـسفم و  شماجنا  رد  هچنآ  زا  زج  هدرکن و  رما  تسا  حالـص  تحلـصم و 

هیام هک  تسا  هنازور  ییاذغ 

رد ار  گرم  يرامیب و  هک  تسا  يرهز  نوچمه  هدش  یهن  نآ  زا  زین  هچنآ  دوش و  یم  ندب  ییاتسیا 

دمآ دهاوخن  رب  نآ  ددصرد  زگره  دنک  نیقی  نادب  درادب و  رواب  ار  یتقیقح  نینچ  سک  ره  .دروآ  یپ 

زا تسا  هدسفم  شماجنا  رد  هک  یمارح  نداد  ماجنا  يارب  ای  تسا و  تحلـصم  شماجنا  رد  هک  یبجاو  نتخادـنا  بوجو  زا  يارب  هک 
: دشاب اهنیا  زا  یکی  هک  نآ  رگم  دیوج ، هرهب  هلیح 

درادن مکح  رهاظ  هب  يرهاظ  يدنبیاپ  زج  يا  هراچ  هدیمهفن و  ار  عیرشت  هفـسلف  یهن و  رما و  رد  عراش  تمکح  هک  دشاب  یلهاج  - 1
هک نآ  یب  دراذگ  یم  ياج  هب  ار  نید  مسر  يور  نیمه  زا  و 

میلست لوسر  ادخ و  ربارب  رد  تفای  یم  تیاده  هار  رگا  یسک  نینچ  .درادب  ياپ  رب  ار  نید  تقیقح 

اهتمکح و تعیرش  ماکحا  يانب  ریز  هک  تفای  یم  رد  درک و  یم  تعاطا  روما  همه  رد  نطاب  هب  رهاظ و  هب  ار  ربمایپ  ادخ و  دش و  یم 
.دشاب هتفاین  هار  اهنادب  صخش  نیا  دنچ  ره  دنرادن ، یهاگآ  نآ  زا  ملع  رد  ِناماگراوتسا  دنوادخ و  زج  هک  تسا  يرارسا 

زا لیاسم  همه  رد  ای  صاخ و  هلأسم  نیا  رد  وا  هاگدید  تسا  دقتعم  هک  دشاب  یقفانم   - 2
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زا دزاسن و  راکشآ  ار  هدیقع  نیا  دهاوخ  یم  شیوخ  يویند  عفانم  هب  ندیسر  يارب  اما  تسا ، رت  هتسیاش  رت و  هدیدنسپ  عرـش  هاگدید 
.دیوج یم  لسوت  هلیح  هب  يور  نیمه 

مسر رهاظ  زا  يوس  رگید  زا  دناشک و  یم  دهاوخ  یم  هچنآ  نتخاس  مهارف  هب  ار  وا  هدرک و  هبلغ  وا  رب  شتوهش  هک  دشاب  یـسک   - 3
يارب بیترت  نیدب  دهن و  رتارف  ماگ  دناوت  یمن  زین  نید 

.دوش یم  لسوتم  هلیح  هب  دوخ  هتساوخ  هب  ندیسر 

و دروآ ، گنچ  ارف  ییاوشیپ  تسایر و  دنوش  وا  ربنامرف  اهنآ  رد  مدرم  هک  ناسآ  ییاهاوتف  نداد  اب  دراد  تسود  هک  دشاب  یـسک   - 4
هب نداد  اوتف  اب  زج  دـننک ، یم  يوریپ  نانآ  زا  ناشیا  هتخیمآ  متـس  ياهاوتف  رد  هک  ینامرجم  رب  تساـیر  نیا  هک  دـشاب  هدـیقع  نیا  رب 

.ددرگ یمن  ریذپ  ناکما  نآ  زاوج  هلیح و 

مدرم هک  يور  نآ  زا  اما  تسین ، مارح  هدمآ ، وا  رظن  هب  هک  لیلد  نیا  هب  صاخ  هلأسم  کی  رد  زیچ  نالف  هک  دشاب  هتـشاد  هدـیقع   - 5
سرت زا  دننک  یمن  تقفاوم  وا  رظن  نیا  اب  ناملاع  رگید  و 

یم يرود  تسا  مارح  ناملاع  هماع  هاگدـید  زا  هچنآ  زا  دـنک  دومناو  هلیـسو  نیا  هب  ات  دروآ  یم  نایم  هب  يا  هلیح  ییاوسر ، راـهظا و 
دراد و یم  هگن  دونـشخ  یـضار و  رهاظ  رد  ار  نارگید  ناس ، نیدب  .تسا  نآ  ندرک  لالح  شا  یعقاو  فدـه  هک  یلاح  رد  دـنیزگ ،

دوخ هچنآ  هب  عقاو  نطاب و  رد 

.دنک یم  لمع  تسا  دقتعم 

نآ یپ  رد  هجیتن  رد  و  دنک ، مار  ار  دوخ  فطاوع  تاساسحا و  دشاب و  طلسم  دوخ  رب  دناوتن  مشخ  ماگنه  هب  هک  دشاب  یناسک  زا   - 6
نانوچ دتفا ، رد  یتخـس  هب  هک  نیا  ات  دهد  یم  ماجنا  ار  نآ  دوش و  یم  ناور  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار  وا  شـسفن  هک  يا  هدرک  ای  هتفگ 

.دنام یمن  شلمحت  ناوت  هک 

يارب هلأسم  نیا  هک  ناس  نآ  دیآ ، یم  رب  يا  هلیح  کمک  هب  تیعضو  نیا  زا  زیرگ  یپ  رد  ناس ، نیدب 

هزیگنا هب  سپس  دننک و  یم  هقالط  هس  ار  شیوخ  رسمه  لمأت  یب  باتـش و  اب  مشخ و  يور  زا  هک  دتفا  یم  قافتا  یناسک  زا  يرایـسب 
نیمه زا  دنروآ و  یمن  بات  ار  دوخ  رسمه  زا  ییادج  ییاه ،

.دنیوج یم  لسوت  هدیهوکن  ياه  هلیح  رگید  لیلحت و  نوچ  ییاه  هلیح  هب  يو  ندنادرگزاب  يارب  يور 

نینچ هک  دوش  یم  هاگ  .دریذپ  یمن  دیوگ  یم  شبهذم  هچنآ  زج  يزیچ  دراد و  هطلس  وا  رب  یبهذم  بصعت  هک  دشاب  یناسک  زا   - 7
یمن اور  دوخرب  زین  ار  نیا  يوس  رگید  زا  و  درادـن ، ار  شلمحت  ناوت  هک  دوش  یم  وربور  لیاسم  زا  یخرب  اب  دوخ  بهذـم  رد  یـسک 

بهاذم رگید  زا  هک  درمش 
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يدنبیاپ شرهاظ  هک  دیوج  یم  لسوت  يا  هلیح  هب  نارحب  نیا  زا  ییاهر  يارب  هجیتن ، رد  .دنک  دیلقت 

دبعت و ینادان و  تلاهج و  زا  يا  هنوگ  نیا ، .تسا  نآ  اب  تفلاخم  شعقاو  تقیقح و  بهذم و  هب 
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.تسا هتساوخن  ام  زا  دنوادخ  زگره  هک  تسا  يزیچ  هب  يدنبیاپ 

یتعسو اهنآ  رد  عراش  هک  هتخاس  هجاوم  انگنت  اب  ار  ییاهزیچ  اه  « يأر  » اهداهتجا و زا  يرایسب 

هب هرابود  نتفای  تسد  يارب  اهداهتجا  يأر و  نیا  نابحاص  يور  نیمه  زا  .تسا  هدادرارق  صاخ 

زا نتـسج  هرهب  دـننامه  یلیاسم  .دـنا  هدروآ  يور  هلیح  زا  نتـسج  هرهب  هب  هدوب ، تیاور  تنـس و  رد  هک  یـشیاشگ  تعـسو و  ناـمه 
رب هک  يا  هزادنا  هب  ای  دشود  یم  نآ  زا  هک  يریـش  هزادنا  هب  نهترم  دشاب و  یناویح  ورگ  هک  نیا  لثم   ) هدنریگ نهر  يوس  زا  يورگ 

تباث تنـس  اب  دـشاب  هتـشاد  هدـیقع  اهنآ  تمرح  هب  سک  ره  هک  هعرازم  تاقاسم و  باب  دـننامه  ای  دـهد ،) هنیزه  دوش  یم  راوس  نآ 
ات هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارود  زا  هک  يا  هریـس  اب  زین  نارگید و  نیدشار و  يافلخ  هویـش  اب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

نیا رد  یتیاور  یتح  رگا  هوالعب  .تسا  هدیزرو  تفلاخم  هتشاد  جاور  ناناملسم  نایم  رد  زورما 

رتراوازس دنراد ، هک  يرتشیب  تهابش  هطساو  هب  هبراضم ، هب  هعرازم  تاقاسم و  قاحلا  دوبن ، هراب 

.تسا رترود  هعرازم  تاقاسم و  تقیقح  زا  رتمک و  تهابش  ياراد  هک  هراجا  هب  نآ  قاحلا  ات  دوب 

رب نیا  ربانب  .دوش  یم  هصالخ  داهتجا  رد  ياطخ  يرگتمـس و  یناداـن ، هژاو  هس  رد  همه  میتفگ ، هلیح  هب  ندروآ  يور  ناـیب  رد  هچنآ 
ربمایپ تنس  ادخ ، باتک  هب  هک  ار  نآ  ناهیقف  ياهاوتف  بهاذم و  نایم  زا  دریگ ، ارف  نآ  لیـصا  عبانم  زا  ار  نید  هک  تسا  ناملـسم  ره 

همه رد  دـنیزگرب ، یـشنیزگ -  نینچ  يارب  دوخ  ندرک  هدامآ  زا  سپ  تسا -  رتکیدزن  تعیرـش  تقیقح  حور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دنایامنن ور  تشز  ار  مالسا  هرهچ  دراد  ابا  نآ  زا  میلـس  لقع  ره  هک  ییاه  هلیح  نینچ  اب  درادب و  اورپ  دنوادخ  زا  اه  هدرک  اه و  هتفگ 

؛ تسا مالسا  تقیقح  نامیا و  نامه  نیا  .تسا  هدروآ  میکح  عرش  هک  دهد  رارق  يزیچ  نآ  عبات  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  و 

َناک امَّنِا  « ؛ (1)« ًامیلْسَت اُوِمّلَُسی  َْتیَضَق َو  اّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسَْفنَا  یف  اوُدِجَیال  َُّمث  ْمُهَْنَیبَرَجَـش  امیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِ�ُوی  َکِّبَر َال  الَف َو  »
َُهلوُسَر َو َهّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َنوُِحْلفُْملا َو  ُمُه  کـِئلُوا  اـنْعَطَا َو  انْعِمَـس َو  اُولوُقَی  ْنَا  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَر  ِهّللا َو  َیِلا  اوُعُد  اِذا  َنینِ�وُْـملا  َلْوَـق 

(2)« َنوُِزئاْفلا ْمُه  ِکئلوُاَف  ِهْقَّتَی  َهّللا َو  َشْخَی 

ص:391

زا دنریگ و  يرواد  هب  ار  وت  تساهنآ  نایم  هک  یعازن  رد  هک  نآ  رگم  دـنرواین  نامیا  هک  تراگدرورپ  هب  دـنگوس  هن ،  : 65 ءاسن / - 1
.دنوش میلست  رسارس  دنباین و  لد  رد  يدونشخان  چیه  یهد  یم  وت  هک  یمکح 

.میدرب نامرف  میدینش و  هک  دنیوگن  نیا  زج  دنک  مکح  ناشنایم  ات  دنناوخ  ارف  وا  لوسر  ادخ و  هب  ار  نان�وم  نوچ  51 و 52 :  رون / - 2
.دنناراگتسر دننک  یم  اورپ  وا  زا  دنرب و  یم  میب  دنوادخ  زا  دنرب و  یم  نامرف  شربمایپ  ادخ و  زا  هک  یناسک  .دنناگتفای  ییاهر  نانیا 
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تسین ضقانت  رد  تعیرش  دصاقم  اب  هک  ییاه  هلیح  موس : شخب 

هراشا
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اهنآ هلدا  نایب  زیاج و  ياه  هلیح  نییبت  فیرعت و  لوا : لصف 

یتحلـصم دزاس و  ناریو  ار  یعرـش  یناینب  هک  تسا  ییاهنآ  هتـسناد ، لطاب  هدیهوکن و  ار  اهنآ  عرـش  هک  ییاه  هلیح  میتسناد  نونکات 
یعرش یناینب  لصا و  هلیح  رگا  نیا ، ربانب  دنک ، ضقن  ار  یعرش 

هتشادن ضقانت  يراگزاسان و  تسا  هداد  یهاوگ  نآ  رابتعا  رب  عرش  هک  یتحلصم  اب  دنکن و  ناریو  ار 

.دور یمن  رامش  هب  زین  لطاب  تسین و  عراش  یهن  لومشم  دشاب 

و دشاب ، هتشاد  دوجو  رظن  فالتخا  ناهیقف  نایم  هلیح  لیاسم  اهقادصم و  زا  يا  هراپ  رد  دیاش 

زا ای  تسا  عونمم  عون  زا  صاخ  قادصم  نآ  هک  هدشن  ملسم  تباث و  صوصخ  نیا  رد  نشور  یلیلد  هب  هک  تسا  نیا  زا  هتساخرب  نیا 
ياـه هنوگ  زا  مود  هنوگ  هب  ار  اـهنآ  زین  یخرب  تسخن و  هنوـگ  هب  ار  ییاهقادـصم  نینچ  یخرب  زین  يور  نیمه  نیا  زا  عورـشم ؛ عوـن 

.دنا هتسناد  قحلم  هلیح 

ای قح ، يایحا  نآ  زا  دوصقم  هچنآ  زا  تسا  ترابع  عورشم  ياه  هلیح  رد  یلک  رایعم  نیا  ربانب 

میکح عراش  دوصقم  هک  تسد  نیا  زا  يرگید  زیچ  ره  ای  لطاب و  لاطبا  ای  قح ، قاقحا  ای  مارح ، كرت  ای  بجاو ، ماجنا  ای  متس ، عفد 
.تسا نوذأم  زاجم و  یقیرط  ًاعرش  زین  نآ  قیرط  هتبلا  دشاب و  دروآ  یم  رب  ار 

و تسا » هدمآ  راتفرگ  ینید  يا  هلأسم  هب  هک  تسا  یسک  يارب  يزیرگ  هار  هچنآ   » هب ار  زیاج  هلیح  رئاظنلا ، هابشالا و  حرش  رد  يومح 
هچنآ نتخاس  مهارف  اـی  تسا  دـنیاشوخان  هچنآ  ندرک  رود  يارب  هک  یناـهنپ  يا  هویـش   » هب ار  نآ  هبلطلا  هبلط  دوخ  باـتک  رد  یفـسن 

ناهنپ و تسا  یهار  : » تسا نینچ  هلیح  فیرعت  ام  هاگدید  زا  هدرک و  فیرعت  دوش » یم  هتفرگ  راک  هب  تسا  ینتشاد  تسود 
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يراگزاسان زین  عراش  فادـها  دـصاقم و  اـب  دوش و  یم  هتـسج  هرهب  نآ  زا  هدـسفم  عفد  اـی  تحلـصم  بلج  يارب  هک  نوذأـم ، ًاـعرش 
زیرگ یگژیو  هس  ندوب  مهارف  زیاج  هلیح  رد  يور ، ره  هب  «. درادن

: تسا ریذپان 

، دشاب یم  شنطاب  فالخ  رب  شرهاظ  هک  يور  نآ  زا  ای  دشاب ، هتشاد  ناهنپ  يا  هویش  هک  نیا   - 1

هجوت یقیرط  نینچ  هب  ًاتداع  نهذ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اما  درادـن  رگیدـکی  اب  توافتم  نطاب  رهاظ و  دـنچ  ره  هک  يور  نآ  زا  اـی  و 
تغل لها  دزن  هک  ییانعم  يارب  يراذگمان  رد  دوخ ، نیا  .دبای  یمن 

.دوش یم  هدرمش  طرش  کی  دراد  ناوارف  دربراک 

زا یقح  ندرب  نایم  زا  دشاب و  عورشم  نوذأم و  يا  هویش  عرش  هاگدید  زا  هویش  نآ  هک  نیا   - 2

.دشاب هتشادن  رب  رد  ار  قولخم  ای  قلاخ  قوقح 

.دشاب عورشم  یفده  تسا  نآ  هب  ندیسر  یپ  رد  هویش  نیا  نتسبراک  هب  اب  صخش  هک  یفده  هک  نیا   - 3

.دشابن هتسباو  ود  نیا  هب  هلیح  يوغل  هیمست  دنچ  ره  تسا ، مزال  هلیح  ندوب  عورشم  ندوب و  زیاج  يارب  ریخا  طرش  ود 

: دنا هدرک  میسقت  هتسد  ود  هب  میتفگ ، هچنآ  هب  تیانع  اب  ار ، زیاج  هلیح 

اما دماجنا ، یم  یعرش  دوصقم  نامه  هب  دنک  یم  هدافتسا  نآ  زا  صخش  هک  يا  هویش  هک  نیا   - 1

.دراد دوجو  افخ  یعون  دماجنا  یم  يدوصقم  نانچ  هب  ًاعرش  هویش  نیا  هک  نیا  رد 

، دوب دهاوخن  هلیح  يوغل  قادصم  قلطم  روط  هب  دماجنیب ، نیعم  يدوصقم  هب  عراش ، عضو  ياضتقا  هب  اراکـشآ و  یهار  ای  یببـس  رگا 
، هلاوح تلاکو ، تلافک ، هلاقا ، عیب ، یعرش  دوقع  دننامه 

هب عراش و  مکح  هب  اهنآ  راثآ  ماکحا و  دوقع  نیا  رد  هچ  دـنروآ ؛ یم  یپ  رد  ار  دوخ  صاخ  راثآ  ماکحا و  هک  لیبق  نیا  زا  هراـجا و 
ناس هب  یعرش  ماکحا  هلوقم  رد  دوش و  یم  بترتم  اهنآ  رب  وا  نذا 

دوصقم هب  اهنآ  رذگهر  زا  هک  مه  یسک  دماجنا و  یم  شیوخ  صاخ  دوصقم  هب  کی  ره  دنتـسه ؛ یعیبط  ماکحا  رد  یـسح  ياهببس 
.تسا هتفرگ  شیپ  رد  ار  عورشم  يرذگهر  دسر  یم 

عضو يدوصقم  نانچ  هب  ندیسر  يارب  عرش  رد  دنیزگ  یم  رب  شیوخ  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  صخـش  هک  ار  يا  هویـش  هک  نیا   - 2
، هچ تسین ؛ راگزاسان  عراش  دوصقم  فده و  اب  تسا  صخش  دوصقم  فده و  اج  نیا  رد  هچنآ  هک  توافت  نیا  اب  هتبلا  تسا ، هدشن 

زا یقادصم  و  نوریب ، زیاج  ياه  هلیح  عون  زا  هلیح  دشاب ، يراگزاسان  یفانت و  عراش  دوصقم  صخش و  دوصقم  نایم  رگا 
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هک تین  نیا  هب  دشخبب  يرگید  هب  ار  دوخ  لاوما  لاس ، ندیسر  ارف  کیدزن  صخـش  هک  نآ  دننامه  دوب ، دهاوخ  زیاج  ریغ  ياه  هلیح 
.دزیرگب تاکز  زا  بیترت  نیدب  ات  دریگ ، سپ  زاب  يو  زا  ار  اهنآ 
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.دیآ یم  مشچ  هب  يراکشآ  يراگزاسان  یفانت و  تسا  هتساوخ  صخش  هچنآ  اب  عراش  فده  نایم  ییاج  نینچ  رد 

نیمه و  دنتسه ، لاوقا  بابرد  هیروت  هیانک و  دننامه  ناسنا ، لاعفا  نایم  رد  هلیح  عون  ود  نیا 

لیحلا یف  جراخملا  باتک  رد  هچنآ  دننامه  دراد ، دوجو  ناینیشیپ  بتک  رد  بلغا  هک  تسا  عون  ود 

باتک نیا  رد  هچنآ  زا  يرایـسب  رب  هچرگ  دوش -  یم  هدید  یفنح  فاصخ  لیحلا  باتک  رد  و  هفینحوبا ، درگاش  نسح  نب  دـمحم  زا 
مکاح هک  ییاه  هلیح  دننامه  ای  و  تسا -  دراو  ییاهلاکشا  هدمآ 

هک ار ، هفینحوبا  باحـصا  زا  نسح ، نب  دـمحم  راثآ  همه  باتک  نیا  .تسا  هدروآ  یفاکلا  دوخ  باتک  رد  یفنح ، ناملاع  زا  دـیهش ،
.دریگ یم  رب  رد  تسا  هداهن  مهارف  بهذم  نیا  شرتسگ  يارب  يو 

مالعا باتک  رد  اما  هداد ، رارق  هبناج  همه  تخـس و  يا  هلمح  فدـه  ار  هلیح  زا  ناـیوج  هرهب  هلیح و  دوخ  هک  نآ  اـب  يزوج  میق  نبا 
رب اه  هنومن  نیا  بلغا  اـی  همه  هتبلا  .تسا  هتفریذـپ  زین  ار  همه  هدرمـش و  زیاـج  ياـه  هلیح  نیا  يارب  هنومن  هدزناـش  دـص و  نیعقوملا 

دیاصم نم  نافهللا  هثاغا  باتک  رد  نینچمه  وا  .تسا  هدوزفا  اـهنآ  هب  يا  هزاـت  زیر و  تاـکن  میق  نبا  هک  تسا  هیفنح  بتک  زا  هتفرگ 
ییاه هلیح  زا  يا  هراپ  هرابرد  يو  ياه  هتفگ  زا  یخرب  دروم  رد  هاگ  هتبلا  .تسا  هدروآ  هلیح  زا  عون  نیا  يارب  هنومن  داتشه  ناطیـشلا 

.دوش یم  هدید  یگنهامهان  يراگزاسان و  هدش  رکذ  باتک  ود  نیا  رد  هک 

: دیوگ یم  نینچ  اه  هنومن  ندروآ  زا  سپ  نافهللا  هثاغا  رد  میق  نبا 

نیا نایب  میا  هدرواین  ام  هک  ربارب  نادنچ  ود  ییاه  هنومن  زین  اه و  هنومن  نیا  ندروآ  زا  فده 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  قیرط  زا  هچنآ  هلیـسو  هب  تشذـگ و  رپ  كاپ و  نییآ  نآ  هلیـسو  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  تقیقح 
ياههار هب  ندز  نماد  زا  زین  و  دوب ] اهتما  رگید  رب  هک  یی  ] اهریجنز اهدـنب و  هب  ندـمآ  راتفرگ  زا  ار  تما  نیا  هتخاس ، ناسآ  اـم  ربهلآ 

هچ ره  زا  تسا  رتدـنمدوس  هک  یحابم  قح و  زا  يرادروخرب  اب  ار  ام  هک  نانوچ  تسا ، هتخاس  زاین  یب  يزرو  گنرین  بیرف و  رکم و 
(1) .هتشاد زاین  یب  دناسر  یم  نایز  تسا و  مارح  لطاب و 

: میروآ یم  ار  هنومن  دنچ  عوضوم  ندش  رتنشور  يارب  کنیا 

رد اـت  دزرو  یم  يراددوـخ  نآ  هـب  ندرک  رارقا  فارتـعا و  زا  دـنک و  یم  راـکنا  ار  وا  قـح  درم  نآ  دراد و  یقح  يدرم  رب  ینز   - 1
نز و ییاهر  هار  اج  نیا  رد  .دنک  رارقا  وا  يرسمه  هب  ریزگان ]  ] نز هجیتن 
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هک نآ  یب  غوردـب و  مهاوخ  یم  تسین و  درم  نـالف  رـسمه  هک  دریگب  یناـهاوگ  دوخ  يارب  هک  تسا  نآ  دوخ  قـح  هب  يو  ندیـسر 
هک نآ  زا  سپ   ] امش .مناتسب  وا  زا  مراد  وا  دزن  رد  هک  ار  یلام  هلیـسو  نیدب  ات  منک  رارقا  درم  نالف  يرـسمه  هب  دشاب  هتـشاد  یتقیقح 
هب ندیـسر  نآ  زا  مفده  هدوب و  غورد  درم  نآاب  يرـسمه  هب  نم  رارقا  هک  دیهد  یهاوگ   [ مدناتـس ار  دوخ  قح  مدرک و  يرارقا  نانچ 

.تسا هدوب  شیوخ  قح 

هک نآ  زا  سپ  رگم  دـنک  رارقا  نادـب  دوش  یمن  رـضاح  دـنک و  یم  راکنا  ار  دوخ  ردارب  يردارب  يدرف  هک  تسا  نآ  هلأـسم  نیا  ریظن 
چیه ردپ  ثاریم  رد  هک  دنک  فارتعا  دهد و  یهاوگ  يو  ردارب 

هب ار  شیوخ  مهس  همه  دوخ  يو  ای  هتشاذگاو ، شردارب  هب  ءاربا  قیرط  زا  ار  نآ  هتشاد  یمهـس  قح و  رگا  ای  درادن ، یمهـس  یقح و 
رارقا ره  اـی  هدناتـس و  ضوـع  رگید  يزیچ  دوـخ  مهـس  ياـج  هب  اـی  و  هتفرگ ، لـیوحت  ار  شیوـخ  مهـس  همه  اـی  هدرک ، هبه  شردارب 

شبـسن هک  يردارب  اج  نیا  رد  .درب  یم  نایم  زا  ار  ردـپ  زا  هدـنام  ياج  رب  دوجوم و  ثرا  زا  وا  مهـس  قح و  هک  لـیبق  نیا  زا  يرگید 
، هدیـشکن تسد  دوخ  قح  زا  نانچمه  يو  هک  دراذـگ  یم  نایم  رد  هاوگ  ود  اـب  یناـهنپ  تروص  هب  هتفرگ  رارق  يرگید  راـکنا  دروم 

نآ هک  دریذپب  هجیتن  رد  دنک و  رارقا  وا  يردارب  بسن و  هب  ربارب  رد  ات  دـنک  یم  رارقا  دـهاوخ  یم  وا  زا  شردارب  هچنآ  هب  رهاظب  یلو 
رد یضوع  هن  هدرک و  هیده  يو  هب  هن  هتـشاذگاو ، ردارب  هب  ار  نآ  هن  هتفرگ ، ردپ  ثرا  زا  يزیچ  هن  دوب  راکنا  دروم  نونکات  هک  ردارب 

.تسا هدناتس  شیوخ  مهس  ربارب 

ات تسا  هدش  هتشادزاب  شقح  زا  هتفرگ و  رارق  متس  دروم  يو  هچ ، دندیمان ؛ یم  راچان ) هدیدمتس و  « ) دهطضم  » ار یسک  نینچ  فلس 
لعف رب  هک  يراثآ  هب  مزلم  يور  نیمه  زا  و  راتخم ،»  » هب ات  دراد  تهابـش  رتشیب  هَرکم »  » هب یـسک  نینچ  .دـنک  طـقاس  ار  شرگید  قح 

دوش یم  راب  راتخم 

مکح دهطـضم »  » قالط عوقو  مدـع  هب  ههجو -  هللا  مرک  بلاط -  یبا  نب  یلع  نان�وم  ریما  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  رب  ام  لیلد  .تسین 
.درک رفـس  دصق  ینز  اب  جاودزا  زا  دعب  يدرم  هک  درک  لقن  ام  يارب  نسح  زا  لقن  هب  دیمح  دـیوگ : یم  هملـس  نب  دامح  تسا ؛ هدرک 

يو رفس  عنام  نز  نآ  ناسک 

.تسا هتفای  قالط  نز  دتسرفن  رفس  زا  ار  نز  نآ  هقفن  هام  کی  ات  هچنانچ  هک  تفریذپ  يو  .دندش 

دزن يرواد  يارب  ار  وا  اب  دوخ  ياوعد  نز  ناسک  تشگزاب  رفس  زا  نوچ  .داتسرفن  شنز  يارب  يزیچ  درم  دیسر و  نایاپ  هب  تلهم  نآ 
: دومرف وا  دندرب و  ههجو -  هللا  مرک  یلع -  نان�ومریما 

قالط ار  شیوخ  نز  ات  دیا  هداد  رارق  راشف  تحت  ار  درم  نآ  « ) ًاقلاط اهلعج  یتح  هومتدهطضا  »

.دنادرگرب درم  هناخ  هب  ار  نز  نآ  سپ  تسا .) هداد 

هچنآ نتفریذپ  اب  دهاوخ  یم  هرکم  هک  تسا  نآ  هرکم  دهطضم و  نایم  توافت  تسا  ینتفگ 
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قح هب  دنا  هتساوخ  وا  زا  هچنآ  هب  ندش  مزتلم  اب  دهاوخ  یم  دهطضم  و  دنک ، رود  دوخ  زا  ار  يررض  تسا  هدش  ریزگان  راداو و  نادب 
دنبیاپ نادب  هچنآ  رد  هن  ود  نیا  زا  مادک  چیه  اما  .دسرب  دوخ 

(1) .دنا هتشاد  يزاین  نادب  هن  و  دنا ، هدوب  یضار  نادب  هن  راتخم و  دنا  هدش 

نآ .مرخب  وت  زا  دوس  رادـقم  نالف  هب  ار  نآ  اـت  رخب  ینـالف  زا  نم  يارب  ار  ـالاک  نیا  اـی  هناـخ  نیا  دـیوگ : یم  يرگید  هب  یـسک   - 2
وا زا  يزیچ  نینچ  هک  یـسک  رظن  درخب  ار  هناـخ  اـی  ـالاک  نآ  رگا  هک  دراد  نآ  میب  دـنا  هتـساوخ  وا  زا  ار  یندـیرخ  نینچ  هک  صخش 
نآ راک  هراچ  ای  هلیح  اج  نیا  رد  .دـنادرگرب  هدنـشورف  هب  ار  نآ  دـناوتن  يو  یفرط  زا  و  درخن ، وا  زا  ار  نآ  ددرگرب و  تسا  هتـساوخ 

نینچ وا  زا  هک  یسک  هب  سپس  درخب و  نآ  زا  رتشیب  ای  زور  هس  رایخ  طرش  هب  درخ  یم  ار  هچنآ  يو  هک  تسا 

تـسا هداد  هدعو  هک  يدوس  نامه  هب  دریگب و  وا  زا  ار  الاک  نآ  يو  رگا  .ما  هدیرخ  يا  هتـساوخ  هچنآ  دیوگب : هتـساوخ  ار  يدـیرخ 
هب دناوت  یم  يو  درخن  رگا  اما  تسین ، راک  رد  یلکشم  چیه  هک  درخب 

.دنادرگرب هدنشورف  هب  ار  نآ  دراد  هک  يرایخ  دانتسا 

هلیح و دـشاب  وا  اب  شا  هلماعم  رد  زین  رایخ  طرـش  ناهاوخ  درخب ، وا  يارب  يزیچ  هتـساوخ  يرگید  زا  هک  یـسک  رگا  هلأسم  نیمه  رد 
تدم درف  نیا  يارب  هطساو  صخش  هک  تسا  نآ  هراچ  هار 

تدم نیا  رد  يو  رگا  ات  دهد  رارق  دراد  هدنشورف  اب  دوخ  هک  يرایخ  زا  رتهاتوک  يرایخ  نامز 

.دنادرگرب هدنشورف  هب  ار  الاک  دناوتب  وا  درک  خسف  ار  هلماعم 

هتشاد نآ  میب  سپس  دنک و  هراجا  لاس  دنچ  يارب  ینیمز  ای  غاب  هناخ ، يرگید  زا  یسک  رگا   - 3

رکم و عاونا  زا  یعون  هب  کسمت  اب  ار  هراجا  دـقع  رجوم  دـبای  یتیبوغرم  يرتشیب و  یهدزاب  نیمز  ای  غاـب  اـی  هناـخ  نآ  رگا  هک  دـشاب 
ياهلاس زا  لاس  ره  يارب  هک  تسا  نآ  هراچ  هار  دنک  خسف  گنرین 

هراجا و رخآ  ياهلاس  رد  نآ  شخب  نیرتشیب  هک  دـنک  میظنت  يا  هنوگ  هب  ار  ترجا  نیا  دـهد و  رارق  صخـشم  یترجا  هراـجا  تدـم 
هجیتن رد  ات  دوش ، عقاو  هراجا  نیزاغآ  ياهلاس  رد  نآ  رتمک  رادقم 

.دزرو هلیح  يو  اب  نآ  زا  سپ  دناوتن  رجوم 

ار هراجا  داد  رارق  گنرین  هلیح و  اب  دعب  ياهلاس  رد  رجأتسم  هک  دسرتب  رجوم  رگا  سکع ، رب 

ار شرتمک  شخب  نیزاغآ و  ياهلاس  نامه  رد  ار  نآ  هدمع  شخب  ترجا  تخادرپ  هوحن  میظنت  رد  هک  تسا  نآ  شهار  دـنک  خـسف 
.دهد رارق  هراجا  تدم  ینایاپ  ياهلاس  رد 
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یـضار هک  یلاح  رد  ار  وا  ای  دراذـگب ، اهنت  ار  وا  دور و  رفـس  هب  يو  هک  دربب  نآ  میب  سپـس  دـنک و  جاودزا  يدرم  اـب  ینز  رگا   - 4
رگید ینز  وا  اب  جاودزا  زا  سپ  ای  دربب ، رگید  ییاج  هب  دوخ  اب  تسین 
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رادان هک  دوش  نشور  هتشادنپ  دنمتورث  ار  وا  رگا  ای  دنز ، کتک  یمرج  چیه  نودب  ار  وا  ای  دریگب ، زین 

رگا ای  تسا ، داوسیب  هک  دوش  نشور  هتـشادنپ  داوس  اب  ار  وا  رگا  ای  ، (1) دراد یبیع  هک  دوش  نشور  هتـشادنپ  ملاس  ار  وا  رگا  ای  تسا ،
مادک چـیه  رد  رهوش  زا  ندـش  ادـج  هک  اجنآ  زا  دـشاب ، هتـشاد  اهمیب  لیبق  نیا  زا  و  تسا ، نادان  هک  دوش  نشور  هتـشادنپ  ملاع  ار  وا 

تسین وا  دوخ  تسد  هب  اهضرف  نیزا 

دمآ شیپ  دراوم  نیا  زا  يدروم  هاگره  هک  دنک  طرش  دقع  نتم  رد  هک  تسا  نآ  يو  يارب  هراچ  هار 

رگا اج  نیا  رد  .دوش  ادج  دـهاوخب  مه  رگا  دـنامب و  دـهاوخب  رگا  هک  دـشاب  رایتخا  نیا  ياراد  هتـشاد و  قالط  رد  تلاکو  دوخ  يو 
هب ار  نز  نیا  دـیوگ : یم  درم  هب  ـالثم  دـهد و  یم  تیاـضر  جاودزا  هب  طرـش  نـیا  اـب  اـهنت  تـسا  دـقع  فرط  راد و  هدـهع  نز  ّیلو 

نینچ دیوگ : یم  میق  نبا  .دشاب  شدوخ  اب  شرایتخا  دـمآ  شیپ  هلأسم  نالف  نالف و  رگا  هک  نآ  رب  طورـشم  مدروآ ، رد  وت  يرـسمه 
دونشخ وا  اب  نتسیز  هب  هک  يرهوش  زا  نآ  کمک  هب  دناوت  یم  نز  اریز  درادن ؛ لاکشا  يا  هلیح 

مکاـح هب  تسد  نیا  زا  یتالکـشم  زورب  تروص  رد  هک  ددرگ  یم  زاـین  یب  نآ  زا  هلیح  نیا  کـمک  هب  نینچمه  دوـش و  اـهر  تسین 
نآ دننامه  ای  راسعا و  ای  تبیغ ، دانتسا  هب  وا  ات  دنک  تیاکش 

.دنک خسف  ار  حاکن 

نایم رد  هک  یتمهت  هطساو  هب  دوخ ، ثراو  هب  ییهدب  هب  ضیرم  رارقا  ناهیقف  رثکا  هاگدید  زا   - 5

نیا هب  تبسن  گرم  زا  شیپ  دهاوخ  یم  دراد و  یهدب  يرامیب  رگا  نیا  ربانب  . (2) تسا لطاب  تسا 

دیاب تسا ، لطاب  شرارقا  هک  دناد  یم  زین  ار  نیا  يوس  رگید  زا  و  دنک ، لصاح  همذ  تئارب  یهدب 

اه هویـش  نیا  زا  یکی  زا  دـناوت  یم  يو  .دـشاب  شیوخ  قح  هب  لام  بحاـص  ندیـسر  همذ و  تئارب  يارب  يا  هراـچ  هار  هلیح و  یپ  رد 
: دیوج هرهب 

هطساو هب  اهنت  رارقا ، اریز  دریگب ؛ رارقا  ناثراو  رگید  زا  دراد  هک  ییهدب  هب  تبسن  هک  نیا  کی : 

یم مزال  نانآ  رب  شگرم  زا  سپ  درف  ثاریم  زا  یهدـب  نیا  تخادرپ  دـننک  رارقا  زین  نانآ  یتقو  اما  دوبن ، حیحـص  ذـفان و  ناثراو  قح 
.دوش

يو هب  هک  ار  هناگیب  يدرم  يو  هک  تسا  نآ  رگید  هار  ددرگنریذپ  ناکما  هار  نیا  رگا  ود : 
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.م .تسین - خسف  يارب  يا  هلیح  ندیشیدنا  هب  يزاین  دوش و  یم  خسف  دوخ  يدوخ 
رارق هیاپ  اب  فلوم  .دنناد  یمن  زیاج  ار  ثراو  يارب  تیـصو  هک  تسا  هماع  هاگدـید  نامه  اجنیا  رد  مکح  يانبم  هک  تسا  نشور  - 2
يارب درمـش ، یم  عونمم  ثراو  يارب  تیـصو  فدـه  هب  ار  هلیح  هنوگره  هک  دوـخ  رظن  نیا  هب  تیاـنع  اـب  زین  هاگدـید و  نیمه  نداد 

.م .تسا -  هتفای  يا  هراچ  عنم  نیا  زا  زیرگ 
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نیا زا  ار  هچنآ  زین  وا  دنک و  رارقا  هناگیب  درم  نامه  هب  ندوب  راکهدب  هب  دروایب و  دراد  نانیمطا 

.دهدب یقیقح  راکناتسب  هب  دریگ  یم  قیرط 

زا دراد  يراکبلط  رامیب  زا  هچنآ  لداعم  یشزرا  اب  ییالاک  راکبلط  هک  تسا  نآ  رگید  هار  ددرگن  ریذپ  ناکما  مه  هلیح  نیا  رگا  هس : 
وا زا  ار  نمث  دـهاش  دـنچ  روضح  رد  هک  نآ  ای  تسا ، هتفرگ  ار  نمث  هک  دـنک  رارقا  راـمیب  سپـس  و  دزادرپن ] ار  نآ  نمث  و   ] درخب وا 

يو هب  یناهنپ  سپس  دریگب و 

دشاب و تناما  هجیتن  رد  ات  دراذگب  هعیدو  ناونع  هب  راکبلط  دزن  ار  نمث  دناوت  یم  دوشن  ریذپ  ناکما  زین  هلیح  نیا  رگا  هتبلا  .دنادرگرب 
بحاص هب  هعیدو  ندنادرگرب  یعدم  ای  دروآ  نایم  هب  هراب  نیا  رد  یلیوأت  يو  ای  دوش ، هتفریذـپ  نآ  ندـش  فلت  دروم  رد  يو  ياعدا 

.تسا هتفریذپ  وا  ياعدا  زین  ضرف  نیا  رد  هک  دوش  رامیب ] نامه  ینعی   ] نآ

ار يراک  نینچ  دهاوخب  صخش  رگا  اما  تسین ، زیاج  تسا  هدش  تشک  نآ  رد  یلوصحم  رضاح  لاح  رد  هک  ینیمز  نداد  هراجا   - 6
: دراد يور  شیپ  زیاج  هلیح  ود  دهد  ماجنا 

قدـص هجیتن  رد  ات  دـهد  هراـجا  وا  هب  ار  نیمز  سپـس  دـشورفب و  صخـش  هب  تسه  نیمز  رد  هک  ار  یلوصحم  تسخن  هک  نیا  فلا )
هراجا تحص  رد  یلاکـشا  بیترت  نیدب  تسا و  رجأتـسم  کلم  هک  هدوب  یلوصحم  هب  لوغـشم  نداد  هراجا  ماگنه  رد  نیمز  هک  دنک 

.دیآ یمن  شیپ 

ناکما لوصحم  شورف  هلیح  هجیتن  رد  دـشاب و  نیمز  کلام  زا  ریغ  رگید  یـسک  نآ  زا  اـی  دـشاب  هتفرگن  اـپ  زونه  لوصحم  رگا  ب ) 
يارب هراجا  هک  انبم  نیا  رب  هلیح  نیا  هتبلا  .دـهد  هراـجا  لوصحم  تشادرب  زا  سپ  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  نآ  رگید  هار  ددرگن  ریذـپ 

حیحص هدنیآ  نامز 

زا سپ  هراجا  دروم  نیع  میلـست  هک  هتکن  نیا  ظاحل  اب  دـبای ، یم  داقعنا  زّجنم  تروص  هب  هراـجا  زا  عون  نیا  .تسا  تسرد  دـشاب  یم 
(1) .دریذپ تروص  نیعم  یتدم 

هام زور  رد  رگا  : » دیوگب شرسمه  هب  یسک  هچنانچ  هک  تسا  نآ  دشاب  زین  رظن  فالتخا  دروم  دناوت  یم  هک  ییاه  هلیح  زا  یکی   - 7
درم هک  تسا  نآ  دراد  دوجو  دـنگوس  نیا  زا  زیرگ  يارب  هک  یهار  هلیح و  اج  نیا  رد  يا .» هقالط  هس  منکن ، یکیدزن  وت  اـب  ناـضمر 
.دـنک لمع  دوخ  دـنگوس  هب  اج  نامه  رد  و  دـشاب ، لـالح  شیارب  ندروخ  هزور  اـج  نآ  رد  هک  دربب  يرود  رفـس  هب  ار  دوخ  رـسمه 

هلیح کی  اریز  مدنسپ ، یمن  ار  راک  نیا  تفگ : يو  دندیسرپ  لبنح  نب  دمحا  زا  هلأسم  نیا  هرابرد 

ماما دیوگ : یم  یضاق  .مدنسپ  یمن  رگید  دراوم  رد  هچ  دروم و  نیا  رد  هچ  ار  هلیح  نم  تسا و 

ندروخ هزور  رفس  زا  عون  نآ  رد  اهنت  هک  هتسناد  دنیاشوخان  هورکم و  ار  راک  نیا  يور  نآ  زا  دمحا 
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شدوصقم رفـس  درادن و  رفـس  دوخ  رد  يدوصقم  چیه  اجنیا  رد  صخـش  هک  یلاح  رد  دشاب ، دوصقم  حابم و  يرفـس  هک  تسا  زیاج 
هیلع نیدباعلا  نیز  ماما ] ، ] لبنح نب  دـمحا  رظن  نیا  ربارب  رد  .دـیاشگ  زاب  ار  دوخ  دـنگوس  رذـگهر  نیا  زا  دـهاوخ  یم  اهنت  تسین و 
یلع نب  نیسح  نب  یلع  هب  دراد و  دوخ  هک  يدنس  هب  هقفتملا  هقفلا و  شباتک  رد  بیطخ  تسا ؛ هتـسناد  زیاج  ار  يراک  نینچ  مالـسلا 

یکیدزن شنزاب  ناضمر  هام  زور  رد  رگا  هتفگ  هدروخ و  دـنگوس  يدرم  هک  دروآ  یم  نینچ  دـسر  یم  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب 
نآ رظن  نیا  لیلد  هیجوت و  دـنک .» یکیدزن  وا  اب  زور  رد  اـجنآ  رد  دربب و  رفـس  هب  دوخ  اـب  ار  وا  : » دومرف تسا ، هقـالط  هس  يو  دـنکن 
ناس نیدب  و  دنکفا ، یم  ریخأت  هب  ار  هزور  دنگوس ، ترورض  هطساو  هب  اهنت  هکلب  تسین ، هزور  طاقسا  هدنرادربرد  راک  نیا  هک  تسا 

رانک تلحصم  ود 

زا .نآ  يدـمع  ندرکن  كرت  بجاو و  هزور  تحلـصم  و  شرهوش ، حاکن  رد  نز  ندـنام  یقاـب  تحلـصم  دوش ، یم  هدروآ  درگ  مه 
لالح درف  رب  دوش و  یم  هدوشگ  دنگوس  راک  نیا  هب  هک  تسا  نآ  حیحص  دیوگ : یم  یسدقم  دمحموبا  خیـش  هک  تسا  يور  نیمه 

؛ دروخب هزور  زور  نآ  رد  هک  دوش  یم 

هک فده  نیا  يوس  رگید  زا  و  عورـشم ، حیحـص و  یفدـه  يارب  تسا  حابم  و  طیارـش ]  دـجاو  رود [  يرفـس  هداد  ماجنا  هچنآ  اریز 
یسک رگا  هک  هلأسم  نیا  رد  ام  دیوگ : یم  همادا  رد  وا  .تسا  حیحص  فادها  زا  دنکـشن  دیاشگرب و  ار  دوخ  دنگوس  دهاوخب  یـسک 

تسا و ینالوط  يرگید  دوش و  یمن  زاـمن  رـصق  بجوم  تسا و  هاـتوک  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـشاب  هتـشاد  هار  ود  ییاـج  هب  نتفر  يارب 
رفس رد  ات  دنک  باختنا  ار  رترود  هار  صخش  هک  میا  هتسناد  حابم  ار  نیا  ددرگ  یم  زامن  نتسکش  بجوم 

هب ام  ثحب  دروم  هلأسم  رد  سپ  .درادن   (1) صّخرت زج  يدصق  چیه  اجنیا  رد  هک  نآ  اب  دریگن ، هزور  دناوخب و  هتسکش  ار  زامن  دوخ 
.دشاب حیحص  هدرک  هچنآ  تسیاب  یم  یلوا ، قیرط 

، دنگوس نیا  دننامه  ییاهیزغم  کبس  اهیرـسدوخ و  عبات  ار  عرـش  درادن  قح  ناسنا  دنیوگب : دنناوت  یم  تسخن  هیرظن  نارادفرط  هتبلا 
هک تسا  عرش  نیا  هکلب  دنک ، دنرمشن ، تهافس  زج  ار  نآ  هک 

یفده عراش  اما  دوش ، یم  ناربج  اضق  هب  هچرگ  زین  هزور  .دشاب  نآ  میلست  عبات و  ناسنا  تسیاب  یم 

رد زج  ار  نآ  ندنکفا  ریخأت  هب  هتشاد و  ناضمر  هام  ياهزور  رد  نآ  ندرک  بجاو  رد  تسرد 

ص:401

هزور ای  دریگب  هزور  دناوت  یم  رفاسم  تسا و  ندروخ  هزور  زاوج  بجوم  اهنت  رفـس  هماع  هعبرا  بهاذـم  هاگدـیدزا  تسا  ینتفگ  - 1
دـشاب و تفاسم  هزادـنا  هب  رفـس  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا ، حابم  رفاسم  يارب  ندوشگ  هزور  دـیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  يرزج  .دریگن 

تسا ندوشگ  هزور  هحابا  بجوم  دریذپ  تروص  لاوز  زا  شیپ  ات  هک  يرفـس  هلبانح  هاگدید  زا  هتبلا  .دوش  زاغآ  رجف  عولط  زا  شیپ 
.م هعبرالا -، بهاذملا  یلع  هقفلا  .ك.ر : .دشاب  هدش  زاغآ  رجف  عولط  زا  شیپ  تسین  مزال  امتح  و 
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.تسین اهرذع  هنوگ  نیا  زا  دنگوس  ندوشگ  يارب  رفس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هتسنادن و  زیاج  ریذپان  زیرگ  ییاهرذع  زورب  تروص 
نانچ هک  تسوا  دوخ  نیا  اریز  دروآ ؛ یمن  شیپ  یلاکشا  چیه  نیا  اما  ، تسا فلکم  رب  یتدش  یتخـس و  هدنریگربرد  مکح  نیا  هتبلا 
يوق رایـسب  هلأـسم  نیا  رد  لـبنح  نب  دـمحا  هاگدـید  هک  دوش  یم  نشور  اـج  نیمه  زا  .تسا  هدروآ  مهارف  شیوخ  يارب  ار  یتـخس 

(1) .تسا

مه اضق و  مه  يورب  هجیتن  رد  دسرن و  جح  هب  سپـس  ددـنبب و  جـح  مارحا  هک  دـسرتب  نیا  زا  تقو  یگنت  ببـس  هب  صخـش  رگا   - 8
رد رگا  ات  دـنکن  نییعت  ار  نآ  عون  ددـنبب و  قلطم  یمارحا  هک  تسا  نآ  يو  هلیح  راک و  هراچ  دوش ، بجاو  جـح  هب  ندیـسرن  یناـبرق 

دسرب فقوم  هب  تسناوت  تقو 

زین يرگید  فیلکت  چیه  دهد و  رارق  هرمع  مارحا  ار  مارحا  نیا  دـسرن  تقو  رگا  دـهد و  رارق  عتمت  ای  نارق  جـح  مارحا  ار  دوخ  مارحا 
.دوشن بجاو  وا  رب  هرمع  لامعا  ماجنا  زج 

روبع نیا  هطساو  هب  ددنب و  مارحا  تسا  مزال  وا  رب  درذگب  تاقیم  زا  مارحا  نودب  یسک  رگا   - 9

نآ دراد  دوجو  ینابرق  بوجو  زا  زیرگ  يارب  هک  يا  هلیح  اجنیا  رد  .دنکب  مه  ینابرق  مارحا  یب 

ياج نامه  رد  رگا  هچ ، ددـنب ؛ مارحا  تاـقیم  رد  ددرگرب و  تاـقیم  هب  هکلب  دوشن ، مرحم  تسه  هک  اـج  ناـمه  زا  صخـش  هک  تسا 
یمن طـقاس  وا  زا  زین  تاـقیم  هب  نتـشگرب  هب  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  یناـبرق  ددـنب  مارحا  تسا ] تاـقیم  زا  هتـشذگ  ییاـج  هک   ] دوخ

(2) .ددرگ

رد هک  درب  میب  نیا  زا  دشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  زین  بارـش  يرادـقم  ماگنه  نیا  رد  دوش و  ناملـسم  دـهاوخب  یمذ  يرفاک  رگا   - 10
وا يارب  هک  هلیح  هار و  دوش ، بجاو  وا  رب  شنتخیر  رود  نآ  ياج  هب  دشابن و  زیاج  شیارب  بارش  نآ  شورف  ندش  ناملـسم  تروص 

صخش نآ  زا  هک  ار  ییاهب  هاگنآ  دوش و  ناملسم  سپس  دشورفب ، رگید  یمذ  رفاک  کی  هب  ار  بارش  نآ  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو 

نیا زاوج  لیلد  .ددرگن  وا  هجوتم  زین  یلاکشا  چیه  راک  نیا  رد  و  دنک ، تساوخرد  تسا  راکبلط 

مدینش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  هدروآ  يردخ  دیعسوبا  زا  لقن  هب  ملسم  هک  تسا  یتیاور  راک 

هراب نیا  رد  يدوزب  دروآ و  یم  ییاه  هیانک  بارش  دروم  رد  دنوادخ  مدرم ، يا  : » دیامرف یم  هک 

يوار درب .» دوس  نآ  ياهب  زا  دشورفب و  ار  نآ  دراد  یبارش  هک  ره  سپ  دش ؛ دهاوخ  لزان  ینامرف 

نیا هک  ره  کنیا  تسا و  هدرک  مارح  ار  بارـش  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تشذـگن  يزیچ  دـیوگ : یم 
هب دنتـشاد  بارـش  هچنآ  اـب  مدرم  هک  دوب  نآ  زا  سپ  دـشورفب .» هن  دـماشایب و  ار  نآ  هن  تسوا  دزن  نآ  زا  يزیچ  هدیـسر و  وا  هب  هیآ 

رب ار  اهنآ  همه  دندرک و  يور  هنیدم  رازاب  هچوک و 
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ص 301. ،ج 3 ، نیعقوملا مالعا  - 1
ص 306. ،ج 3 ، نیعقوملا مالعا  .ك.ر : - 2
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.دنتخیر نیمز 

ادخ لوسر  باحصا  رب  نآ  تمرح  دننامه  ندش  ناملسم  هطساو  هب  یمذ  يارب  بارـش  تمرح  هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  تلالد  هجو 
هزاجا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  هب  عراش  و  تسا ، تشادن  تمرح  بارش  هک  يا  هرود  زا  سپ  نآرق ، لوزن  هطساو  هب 

یمذ رفاک  يارب  تسیاب  یم  سایق  نیمه  رب  نیا ، ربانب  .دنـشورفب  ار  نآ  بارـش  میرحت  هراـبرد  نآرق  تاـیآ  لوزن  زا  شیپ  تسا  هداد 
.دشاب لالح  ندش  ناملسم  زا  شیپ  بارش  شورف 

، هن ای  ددرگ  یم  طقاس  وا  زا  تخادرپ  نیا  ایآ  دوش ، ناملسم  بارـش  ياهب  تخادرپ  زا  شیپ  مه  رادیرخ  نآ  هچنانچ  دوش : هتفگ  رگا 
اریز دوش ؛ یمن  طقاس  یهدب  نیا  تفگ : میهاوخ  خساپ  رد 

.تسا هدش  رقتسم  وا  همذ  رب  ندش  ناملسم  زا  شیپ 

فلـس زا  هک  رگید  ییاه  هنومن  دنوادخ -  تساوخ  هب  زین -  هدنیآ  ياهلـصف  رد  دوب و  زیاج  ياه  هلیح  زا  ییاه  هنومن  تشذگ  هچنآ 
(1) .دروآ میهاوخ  تسا  هدش  تیاور  ام  يارب  حلاص 

ص:403

زا فده  مه  دشاب و  حابم  لعف  دوخ  مه  هک  تسا  حابم  يا  هلیح  نآ  زین  هعیـش  هاگدید  زا  دـیآ  یم  رب  خیـش  طوسبم  زا  هک  نانچ  - 1
هک ییاه  هلیح  دسر  یم  رظن  هب  هک  نآ  رگید  هتکن  .دش  دهاوخ  یفن  مه  زاوج  هب  مکح  دوش  یفن  طرش  ود  نیا  زا  یکی  رگا  اما  .نآ 

هلیسو زا  ینعی  دنا ؛ هدمآ  راک  هب  ینکش  دنگوس  زا  يریگولج  يارب  هک  دنتـسه  ییاه  هلیح  بلغا  دنا  هدش  هتخانـش  زیاج  هلیح  مان  هب 
هب ندیسر  يارب  حابم  يا  هلیسو  هک  نآ  هن  دتفین ، ینکش  دنگوس  دننامه  مارح  یلعف  رد  صخش  هک  نآ  يارب  هدش  هدافتـسا  حابم  يا 

يارب تسا  بسانم  .مینک  یم  هدـهاشم  یـضرق  ياـبر  ياـه  هلیح  رد  هک  ناـس  نآ  دوش ، هتفرگراـک  هب  تسا  مارح  ًاـساسا  هک  يزیچ 
مان اب  یلصف  قالط  باتک  رخاوا  رد  خیش  .میهن  يور  ارف  تسا  هدروآ  طوسبم  رد  خیـش  ار  هچنآ  زا  یـشخب  هلأسم  رتشیب  ندش  نشور 
نیا رد  سک  چیه  و  دنتـسه ، زیاج  دوخ  تیلک  رد  اه  هلیح  : » دـیوگ یم  نینچ  زاغآ  رد  نآ  رد  دـیاشگ و  یم  لیحلا » باب  یف  لصف  »
نوچ میهاربا  ناتساد  رد  دنوادخ  هک  تسا  نآ  ام  لیلد  .دنا  هدرک  عنم  ار  هلیح  ًاساسا  هک  ناگدش  ادج  زا  یخرب  رگم  درادن  یتفلاخم 
هکلب َنوـُقِْطنَی ؛» اُوناـک  ْنِا  ْمُهُولَئْـسَف  ْمُهُریبَـک  ُهَـلَعَف  ْلـَب   : » هدروآ وا  ناـبز  زا  تـسا  هدرک  نـینچ  ناـتب  اـب  یـسک  هـچ  دندیـسرپ  وا  زا 
ناوت ناـتب  رگا  هک  دوـب  نآ  نخـس  نیا  زا  میهاربا  دـصق  . 63 ءایبنا / دیـسرپب  اهنآ  زا  دـنیوگ  یم  نخـس  رگا  درک ، نینچ  ناـشرتگرزب 
ناتب زا  يراک  هنوگره  ماجنا  دننادب  ات  درک  قَّلعم  لاحم  یطرـش  رب  ار  مکح  وا  ناس  نیدـب  .دیـسرپب  اهنآ  دوخ  زا  دـنراد  نتفگ  نخس 

الَو ِِهب  ْبِرضْاَف  ًاثْغِـض  َكِدَِیب  ْذُخَو  : » دیامرف یم  دنوادخ  نینچمه  .تسین  ندیتسرپ  دنمازـس  تسا  ناوتان  نینچ  هک  نآ  تسا و  لاحم 
هار بویا  يارب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  (. 44 ص /  ) نکـشم دوخ  دـنگوس  نزب و  نآ  اب  ریگرب و  كزان  ياـهبوچ  زا  يا  هتـسد  ْثَنْحَت ؛»

زا ندش  نوریب 
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.دنا هدرک  تیاور  نینچ  باحصا  و  دادرارق ، دوخ  دنگوس 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ندید  دصق  وا  میدش و  هنیدم  هناور  رجح  نب  لئاو  هارمه  هب  نم  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  هلظنح  نب  دیوس 
دنگوس دنوادخ  هب  نم  دندرک و  يراددوخ  ندروخ  دنگوس  زا  مهارمه ]  ] نامدرم .دنتفرگ  ار  وا  شنانمـشد  هار  هنایم  رد  .تشاد  هلآ 

نایم ردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ار  ارجام  نیا  سپس  .دندراذگاو  ار  وا  نانمشد  ناس  نیدب  .تسا  نم  ردارب  وا  هک  مدروخ 
دیوس هک  ار  يراک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بیترت  نیدب  .تسا  ناملسم  ردارب  ناملـسم  يا ، هتفگ  تسار  دومرف : وا  مداهن و 

رد ات  تشاد  نایب  دوب  هتـسب  راک  هب  هراچ  هار  ناونع  هب  وا  هک  ار  ینخـس  یتسرد  هجو  دومرف و  مـالعا  زاـجم  وا  يارب  دوب  هداد  ماـجنا 
«. دشاب هدروخ  تسار  يدنگوس  وا  هجیتن 

هک تسا  هدوب  رظن  حابم  ییاهراک  هب  زیچ  ره  زا  شیب  هلیح  رد  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  وا  ریخا  لیلد  ود  زا  نینچمه  خیش و  ریبعت  نیا  زا 
يا هلیح  دوش  یم  نشور  دش  تباث  نیا  یتقو  : » دروآ یم  نخـس  همادا  رد  خیـش  هک  تسا  نینچ  .دنا  هدش  حابم  راک  يارب  يا  هلیـسو 

يارب عونمم  یلعف  ماجنا  اـما  .دوش  یم  هتـسج  هرهب  نآ  زا  حاـبم  فدـه  کـی  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـشاب  حاـبم  یلعف  هک  تسا  زیاـج 
«. دنا هتسناد  زیاج  ار  نآ  یخرب  هک  هچرگ  تسا ، زیاج  ریغ  نآ  هلیسو  هب  حابم  هب  ندیسر 

لاثم ود  دوش  یم  هتسج  هرهب  نآ  زا  حابم  یفده  هب  ندیسر  يارب  هک  یعونمم  لعف  نخس ، رگید  هب  ای  عونمم  هلیح  يارب  سپـس  خیش 
.تسا هدش  لقن  هفینحوبا  زا  ود  ره  هک  دروآ  یم 

دوـب وا  زا  ییادـج  ناـهاوخ  هدروآ و  تیاکـش  شیوـخ  رهوـش  زا  وا  دزن  هک  ینز  هب  كراـبم -  نبا  تیاور  هب  يو -  هک  نآ  یکی  - 
...دور نایم  زا  وا  وت و  نایم  حاکن  ات  وش  دترم  تفگ :

.دوش لیاز  ترسمه  وت و  نایم  حاکن  ات  سوبب  توهش  هب  ار  ترسمه  ردام  تفگ : يدرم  هب  يو  هک  نآ  رگید  - 

لوصف رد  رضاح  باتک  فلوم  هک  هفینحوبا  هب  بوسنم  یباتک  لیح -  باتک  رد  : » دنک یم  لقن  نینچ  لیمش  نبرـضن  زا  هاگنآ  خیش 
هک تسا  هلأسم  یس  دصیس و  ای  تسیب  دصیـس و  دنک -  یم  راکنا  ار  هفینحوبا  هب  نآ  باستنا  دهن و  یم  دقن  يوزارت  رب  ار  نآ  هدنیآ 

.تسا رفاک  درمشب  حابم  ار  اهنآ  هک  ره  ینعی  تسا : رفک  همه 

تمرح دوهیلا  هللا  نعل   » ثیدـح و  ( 163 فارعا /  ) هبنـش هلیح  هیآ  هک  دروآ  یم  ار  اـه  هلیح  زا  هنوگ  نیا  تمرح  هلدا  همادا  رد  خـیش 
.تسا هلمج  نآ  زا  موحشلا » مهیلع 

کمک هب  دـیابن  تفگ : تسیرگن  هلأـسم  نیا  رد  هفینحوـبا  درگاـش  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  نوـچ  دـیوگ : یم  سپـس  هفیاـط  هـیقف 
.تسج هار  حابم  هب  تیصعم 

ياههار هب  رظان  اهنت  زیاج  هلیح  هک  تسا  هتفگشیپ  هتکن  نامه  هدنهد  ناشن  هک  دروآ  یم  یمیـسقت  یـسوط  خیـش  اهنیا ، همه  زا  سپ 
تسا زیاج  يزیچ  نآ  اهنت  تسین و  زیاج  ییاه  هلیح  نینچ  هک  دش  تباث  یتقو  : » دیوگ یم  خیش  .تسا  ینکـش  دنگوس  زا  يریگولج 

زا لالح  هب  ندیسر  يارب  هک  دشاب  یلالح  هک 
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.تشگ دهاوخ  نشور  هدنیآ  ياهلصف  رد  هک  نانوچ  تسا ، راثآ  زین  تنس و  باتک ، هلیح ، زا  عون  نیا  زاوج  لیلد 

(1)

ص:405

ام هب  تیانع  اب  هک  هدمآ  اهدنگوس ) « ) نامیألا  » هملک اجنیا  رد  خیش  ترابع  رد  هلیح -  دوش  یم  نشور  دوش ، یم  هتسج  هرهب  نآ  - 1
داقعنا عنام  هک  يا  هلیح  و  تسا ، دنگوس  ثنح  عنام  هک  يا  هلیح  تسا : هنوگ  ود  رب  دشاب -  یپاچ  یهابتـشا  دـناوت  یم  دـعبام  لبق و 
رـضاح باتک  نتم  رد  اه  هنومن  نیا  ندمآ  هب  رظن  هک  دروآ  یم  شعون  ود  زا  زیاج  هلیح  يارب  ییاهلاثم  سپـس  خیـش  تسا .» دنگوس 

هلیح هرابرد  خیش  طوسبم  رد  هچنآ  مجرتم  تشادرب  رد  هک  نآ  نخس  هاتوک  اما  .دوش  یم  يراددوخ  یقرواپ  نیا  رد  اهنآ  ندروآ  زا 
دنگوس زا  زیرگ  ياه  هلیح  هب  اهنت  ار  زیاج  ياه  هلیح  تسیاب  یم  تسا و  کیدزن  رایـسب  هدمآ  رـضاح  باتک  نتم  رد  هچنآ  هب  هدمآ 

هب دـینک  عوجر  رتـشیب  عـالطا  يارب  .تسا  راـگزاسان  هقف  هفـسلف  اـب  تعیرـش و  تیهاـم  اـب  هک  ییاـهراک  هب  هن  تسناد ، رظاـن  ینکش 
.م . - 98 ص 95 -  ج 5 ، طوسبم ،

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 597 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_405_1
http://www.ghaemiyeh.com


درادن يراگزاسان  عرش  دصاقم  اب  هک  ییاه  هلیح  زاوج  رب  نآرق  تلالد  مود : لصف 

هراشا

هک اه  هیآ  نیا  زا  یکدنا  رامش  هب  اج  نیا  رد  ام  .دنک  یم  تلالد  هلیح  زا  هنوگ  نیا  ندوب  زیاج  رب  يرایـسب  ياه  هیآ  رد  میرک  نآرق 
: مینک یم  هدنسب  دیآ  یم  ریز  دنب  دنچ  رد 

هدرم رهوش  ِنز  يراگتساوخ  رد  هیانک  زاوج   : 1

: دیامرف یم  دنوادخ 

ًارِس َّنُهوُدِعاُوت  ْنِکل َال  َو  َّنُهَنوُرُکْذَتَـس ، مُکَّنَأ  ُهّللا  َِملَع  ْمُکِـسُْفنَأ ، ِیف  ُْمْتنَنْکَأ  ْوَأ  ِءاَسِّنلا  ِهَبْطِخ  ْنِم  ِِهب  ُْمتْـضَّرَع  َامِیف  ْمُْکیَلَع  َحَانُج  «َو َال 
، ُهوُرَذْـحَاف ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  َاـم  ُمَْلعَی  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ُهَلَجَأ ، ُباَـتِکلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ِحاَـکِّنلا  َهَدـْقُع  اُومِْزعَت  َـالَو  ًاـفوُْرعَم ، ًـالْوَق  اُولوُقَت  ْنَأ  ـَّالإ 

(1) «. ٌمِیلَح ٌروُفَغ  َهّللا  َّنَأ  اوُملْعاَو 

ص:406

هک دناد  یم  دنوادخ  .دیتشاد  ناهنپ  لد  رد  ای  دیدروآ  نانز  يراگتساوخرد  هیانک  هب  هچنآ  رد  تسین  امش  رب  یهانگ  : 235 هرقب / - 1
حاکن نتـسب  گنهآ  .دییوگ  نخـس  وکن  یهجو  هب  هک  نآ  رگم  دیهنم  هدعو  نانآ  اب  ناهن  رد  یلو  .درک  دیهاوخ  دای  نانآ  زا  يدوزب 

هدنیاشخب و دوخ  دنوادخ  دینادب  دیـسرتب و  وا  زا  تسا ؛ هاگآ  دیراد  لد  رد  هچنآ  هب  دنوادخ  دینادب  .دیآرـس  هب  تدم  نآ  ات  دـینکم 
.تسا رابدرب 
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هیآ حرش  رب  يدمآ  رد 

ياـنعم هب  هنتف ] نزو  رب   ] هبطخ ِءاَـسِّنلا ؛» ِهَبْطِخ  ْنِم  ِهـِب  ُْمتْـضَّرَع  َاـمِیف  » .تـسا هاـنگ  ياـنعم  هـب  اـج  نـیا  رد  حاـنج  هژاو  َحَاـنُج ؛» َـال  «َو 
يزیچ نز  هب  درم  هـک  تـسا  نآ  زین  يراگتـساوخ  رد  ندروآ  هیاـنک  ضیرعت و  .تـسوا  اـب  جاودزا  ياـضاقت  نز و  زا  يراگتـساوخ 

لیامت زا  ناهنپ  يا  هراشا  اب  هک  دیوگب 

تلزنم و زا  ای  و  مراد » زاین  جاودزا  هب  نم  : » دیوگب ای  ییابیز ،» وت  : » دـیوگب وا  هب  هک  نیا  دـننامه  دراد ، تیاکح  وا  اب  جاودزا  هب  يو 
.دیوگب نخس  نز  يارب  دوخ  لضف 

نیمه هب  تسا و  نز  اب  ندرک  يرتسبمه  همزال  نتشاد  هدیشوپ  ّرس و  هچ ، تسا ؛ حاکن  دقع  ینعی  حاکن  يانعم  هب  اج  نیا  رد  ًاّرِـس ،» » 
رب ببـس  رب  بَّبـسم  مان  قالطا  باب  زا  اـنعم و  نیمه  هب  سپـس  هتفر و  راـک  هب  نآ  رب  تلـالد  يارب  ییاـنک  ریبعت  کـی  ناونع  هب  ببس 

.تسا هدش  قالطا  زین  دقع  يانعم  هب  حاکن 

، تسا هدـش  هتـشاد  ررقم  وا  رب  هک  هدرم  رهوش  نز  يراد  نتـشیوخ  راظتنا  نارود  نآ  هک  یناـمز  اـت  ینعی  ُهَلَجَأ ؛» ُباَـتِکلا  َُغْلبَی  یَّتَح  »
.دسر نایاپ  هب  هّدع  نارود  نامه  ینعی 

ار يراثآ  ینید  هیحان  زا  مه  یعامتجا و  هیحان  زا  هک  تسا  درم  نز و  نایم  یعرش  يدقع  حاکن 

هچنآ زا  نز  درم و  نآ  هلیسو  هب  دوش ، یم  هتشاد  كاپ  هدرک  مارح  دنوادخ  هچنآ  زا  نز  درم و  نماد  نآ  هلیسو  هب  دروآ ؛ یم  یپ  رد 
، دنرب یم  هرهب  یهلا  دودح  بوچراهچ  رد  تسین  زاین  یب  نآ  زا  ناسنا 

يراکمه و ییانـشآ ، یتسود ، دـنویپ  نیا  زا  دوش و  یم  رارقرب  دـنویپ  دـنا  هدوب  رود  مه  زا  رتشیپ  هک  هداوناخ  ود  نایم  نآ  هلیـسو  هب 
زا هک  ینادنزرف  یپ  رد  نآ و  هلیسو  هب  دیاز و  یم  لباقتم  یتسدمه 

درم نز و  نایم  هک  یندش  تفج  ییانشآ و  یتسود ، یپ  رد  نینچمه  دنیآ و  یم  دوجو  هب  درم  نز و 

درادرب رد  هک  یگرزب  ياه  هدیاف  نیمه  ببس  هب  حاکن  .دریگ  یم  لکش  ون  هداوناخ  کی  دیآ  یم  دیدپ 

دنمشزرا گرزب و  ار  دقع  نیا  زین  دنوادخ.تسا  گرزب  تمعن  کی  درم  نز و  يارب  میتفگ ، هچنآ  رب  نوزفا  رگید  ییاه  هدیاف  زین  و 
.تسا هدناوخ  سدقم » دنویپ   » کی ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دوخ  ربمایپ  نابز  رب  شیوخ و  باتک  رد  هتسناد و 

ببـس هب  دـقع  نیا  نتفر  ناـیم  زا  ماـگنه  هب  درم ، نز و  قح  تاـعارم  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تشادـگرزب  نیا  رهاـظم  زا  یکی 
ار نآ  دوش و  یم  هدیمان  هّدع »  » عراش فرع  رد  میرح  نیا  .تسیناور  نآ  زا  زواجت  هک  هدادرارق  یمیرح  نآ  يارب  ییادـج ، ای  گرم 

راـثآ نتفاـی  ناـیاپ  روظنم  هب  حاـکن و  لاوز  زا  سپ  نآ ، رد  يو  هک  نز  رب  هدـش  هتـشاد  ررقم  تسا  یتدـم  دـنا : هدرک  فیرعت  نینچ 
.دنک جاودزا  رگید  یسک  اب  دیابن  نآ ، زا  هدنامیقاب 
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رد هچنآ  اما  .دبای  یم  توافت  رگیدمه  زا  درم  نز و  ییادج  عون  هب  هتسب  تدم  نیا  لوط  هبتلا 

ص:407
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هام و راهچ  دـشابن  نتـسبآ  هچنانچ  تسا  هتخاس  بجاو  نز  رب  عراش  دریمب  درم  رگا  تسا ؛ تافو  هّدـع  تسام  ثحب  عوضوم  اج  نیا 
نداز هب  شا  هّدع  دشاب  نتـسبآ  رگا  اما  دنکن ، جاودزا  زین  رگید  يدرم  اب  درادـب و   (1) دادح تدم  نیا  رد  دراد و  هگن  هّدـع  زور  هد 

تاعارم یسانشردق و  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  هیامنارگ  یعیرشت  نیا  .دنلب  هاوخ  دشاب و  هاتوک  تدم  نیا  هاوخ  دریذپ ، یم  نایاپ  دنزرف 

دوش یم  درم  یلامتحا  دنزرف  لسن و  یهابت  عنام  دراد و  یماو  تسا  هتشذگ  رد  هک  يرسمه  مارتحا 

هب ار  نز  دـنک و  یم  تیاـکح  تسا  هدادرارق  تمحر  تّدوم و  شیادـخ  هک  ناـمه  ینعی  جاودزا ، تیمها  زا  هک  تسا  یناـشن  زین  و 
: دیوگ یم  میق  نبا  .دهد  یم  هجوت  تسا  هداد  تسد  زا  دوخ  تسرپرس  روآ و  نان  گرم  اب  هک  یتمعن  یگنسنارگ  تیمها و 

نیرتدب رد  لاس  کی  نز  دـندرک و  یم  هغلابم  رایـسب  دـقع  نیا  نتـشادگرزب  رهوش و  قح  مارتحا  نتـشاد  هگنرد  تیلهاج  نارود  رد 
دنوادخ اما  .تشاد  یم  هگن  هّدع  هناخ  نیرترقحم  هماج و 

تمکح و قفو  رب  هّدـع ، ناـمز  داد و  فیفخت  ناـنآ  رب  راـک  نیا  رد  تسا  هداد  رارق  تمعن  تمحر و  ار  نآ  هک  شیوـخ  تعیرـش  هب 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  دش و  یم  نییعت  نز  نتـشاد  هگن  هّدع  يارب  یتدم  تسیاب  یم  ریزگان  هچ  دش ؛ زور  هد  هامراهچ و  تحلـصم ،

راهچ نامه  زین  تدم  نیا  و   ] هن ای  دراد  دوجو  يدنزرف  دوش  نشور  شندش  يرپس  اب  هک  دوب  نآ  تدم ، نیرتراوازـس  يوس  رگید  زا 
.دوش یم  لماک  هام  هس  دوخ  نیا  هک  هغـضم ، زور  لـهچ  هقلع و  زور  لـهچ  .تسا  هفطن  زور  لـهچ  دـنزرف  اریز  دوب ؛] زور  هد  هاـم و 
راثآ تدم  نیا  رد  دشاب  یلمح  رگا  ات  تسا  هدش  هتـسناد  زور  هد  هلحرم  نیا  .دوش  یم  هدیمد  وا  رد  حور  هلحرم  نیمراهچ  رد  سپس 

(2) .دوش راکشآ  ندرک  تکرح  هب  وا  تایح 

رد هک  ینز  زا  یسک  هک  تسا  هتشاد  مالعا  مارح  ار  نیا  هدش ، عیرشت  نآ  يارب  هّدع  هک  يا  هفـسلف  فده و  ندروآ  رب  يارب  دنوادخ 
دقع هب  ار  وا  ای  دنک ، يراگتساوخ  ًاحیرص  تسا  تافو  هّدع 

دوخ ینتسبآ  ندوب  نتسبآ  تروص  رد  نز  هک  نآ  يارب  دوش  يا  هنیمز  نیا  دابم  ات  دروآ ، رد  شیوخ 

هرابرد هدش  ادیپ  شیارب  يراگتساوخ  هک  نونکا  ای  دنک ، راکنا  جاودزا  نتخادنا  رتولج  يارب  ار 

هیانک هب  نارود  نیمه  رد  درم  هک  تسا  هتـسناد  حابم  ار  نیا  دنوادخ  اما  .دیوگب  غورد  تسا  هدرک  يرپس  هک  هّدـع  نارود  زا  یتدـم 
روضح رد  ناهنپ  یقیرط  زا  هک  هویش  نیدب  دنک ، يراگتساوخ  نز  زا 

رد هتبلا  و  دشاب ، هتشاد  تیاکح  يو  اب  جاودزا  هب  شلیامت  زا  هک  دروآ  نایم  هب  نخس  يزیچ  زا  وا 
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ناسنا يارب  دـنوادخ  يوس  زا  یتمعن  لضف و  نیا  .دنکـشن  ار  وا  نیـشیپ  رهوش  تمرح  دـنک و  تاعارم  ار  یگنادرم  بدا و  نآ  رانک 
فیعض نانز  هب  لیامت  ربارب  رد  ناسنا  هنوگچ  دناد  یم  وا  هچ  تسا ؛

نیرت یمارگ  تسود و  نیرتزیزع  نداد  تسد  زا  اـب  هک  ار  ینز  دـناوت  یم  يراگتـساوخ  هیاـنک  نیا  هنوـگچ  نـیا ، رب  نوزفا  تـسا و 
یخارف همه  اب  یتیگ  کیرات و  شناگدید  ربارب  رد  ایند  نیشنمه ،

«. ِءاَسِّنلا ِهَبْطِخ  ْنِم  ِِهب  ُْمتْضَّرَع  اَمِیف  ْمُْکیَلَع  َحَانُج  َو َال  : » تسا هدومرف  يور  نیمه  زا  .دشخب و  شمارآ  تسا  هدش  گنت  وا  رب 

هیآ يانعم  حرش 

هک نیا  رد  ِءاَسِّنلا » ِهَبْطِخ  ْنِم  ِِهب  ُْمتْـضَّرَع  َاـمِیف   » تسین يداریا  امـش  رب  دـینتفرگ ، رـسمه  یپ  رد  هک  ینادرم  يا  ْمُْکیَلَع ؛» َحَاـنُج  َـال  «َو 
اهنت دیا و  هدرکن  حیرـصت  يراگتـساوخ  هب  هتبلا  دـیا و  هدروآ  نایم  هب  دـننراذگ  یم  ار  تافو  هّدـع  هک  ینانز  زا  يراگتـساوخ  هیانک 

يراخب هک  نانوچ  دنک - » ما  يزور  حلاص  ینز  دنوادخ  مراد  تسود  « ،؛» مراد زاین  نز  هب  «، » منک جاودزا  مهاوخ  یم  : » دیا هتفگ 

هدنرادربرد تسد  نیا  زا  رگید  ینانخس  ای  و  تسا -  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ًاقیلعت  ار  تارابع  نیا 

خساپ رگید  یسک  هب  تساوخ  ار  امش  رگا  يو  ات  تسا  نز  نآ  هب  دوخ  لیامت  هب  یماهیا  هراشا و 

وت زا   » اـی منک ،» جاودزا  وـت  اـب  مهاوـخ  یم  : » دـییوگن دـینکن و  حیرـصت  يراگتـساوخ  هب  اـی  جاودزا  هب  هـک  یناـمز  اـت  هـتبلا  دـهدن ،
نخـس دوـخ  تلزنم  لـضف و  زا  نز  روـضح  رد  درم  هک  تسا  نآ  يراگتـساوخ  ياـه  هیاـنک  رگید  زا  یکی  منک .» یم  يراگتـساوخ 

نیا رب  هلظنح  رتخد  هنیکـس  شا  هلاخ  زا  نامیلـس ، نب  نمحرلادبع  زا  لقن  هب  حاکنلا  باتک  رد  كرابم  نبا  تیاور  هک  نانوچ  دیوگ ،
زا وت  تفگ : دش و  دراو  نم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  متشاد  هّدع  هک  یلاح  رد  تفگ : هک  اج  نآ  دراد ، تلالد  بلطم 

دنوادخ متفگ : .يرادربخ  مالسا  رد  ما  یماگ  راوتسا  مالسلا و  هیلع  یلع  مّدج  ِّقح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  نم  یکیدزن 
ایآ تفگ : ینک ؟ یم  يراگتـساوخ  نم  زا  دنریگ  وت  زا  ار  ملع  هک  یتسه  یـسک  زین  وت  ما و  هّدع  رد  هک  یلاح  رد  ایآ  دزرمایب ، وت  رب 
ادخ لوسر  يزور  .متفگ  تیارب  شیوخ  هاگیاج  زا  وهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  دوخ  یکیدزن  زا  اهنت  نم  مدرک ؟ نینچ  نم 

تـسد رد  يریـصح  هک  یلاـح  رد  دـش و  دراو  دـنراذگ  یم  ار  شا  هتـشذگرد  رهوـش  هّدـع  هک  هملـس  ما  رب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
اما .تشاذـگ  رثا  وا  تسد  رب  ینیگنـس  زا  ریـصح  هک  داد  همادا  ردـق  نآ  تخادرپ و  دـنوادخ  دزن  شیوخ  تلزنم  زا  نتفگ  هب  تشاد 
زا لـقن  هـب  ینطقراد  ار  تـیاور  نـیمه  دـیوگ : یم  فاـشکلا  ثیداـحا  جــیرخت  رد  رجح  نـبا  .دوـبن  يراگتــساوخ  کـی  راـک  نـیا 

.تسا هدروآ  لماک  روط  هب  نامیلس  نب  نمحرلادبع 

اب هک  ینانز  تسا و  دهع  يارب  فیرعت  لا »  » فرح هدش و  هدروآ  هفرعم  هیآ  نیا  رد  ءاسنلا ،» »
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هیآ نیا  رکذ  هک  نانوچ  دنا ، هتشذگرد  ناشنارهوش  هک  دنتسه  ینانز  هدش  هراشا  نانآ  هب  فرح  نیا 

.دنک یم  تلالد  بلطم  نیا  رب  ًارْشَع ،» ٍرُهْشَا َو  َهََعبْرَا  َّنِهِسُْفنَِاب  َنْصَّبَرَتَی  ًاجاوْزَا  َنوُرَذَی  ْمُْکنِم َو  َنْوَّفَوَُتی  َنیذَّلاَو   » هیآ یپ  رد 

یمکح نینچ  زین  دـنا  هدـش  هداد  نئاب  قالط  ای  یعجر  قـالط  هک  یناـنز  اـیآ  هک  تسا  نآ  دوش  یم  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  یـشسرپ 
نینچ هک  نآ  ای  تسین ، زیاج  نانآ  زا  حیرص  يراگتساوخ  دنراد و 

.دنرادن یمکح 

دوجو رظن  فالتخا  ناملاع  نایم  دنا  هتفای  نئاب  قالط  هک  ینانز  هرابرد  مییوگ : یم  خساپ  رد 

ندروآ هیانک  هک  دراد  دوجو  رظن  قافتا  دنتسه  یعجر  قالط  هّدع  رد  هک  ینانز  هرابرد  اما  دراد ،

حتف رد  ینالقـسع  .دراد  دوجو  ناشنارهوش  نانآ و  نایم  يرـسمه  دـنویپ  زونه  اریز  تسین ؛ زیاج  ینانز  نینچ  زا  يراگتـساوخ  يارب 
: دیوگ یم  يرابلا 

هک دنتـسه  یناـنز  اـهنت  يراگتـساوخ ) يارب  ندروآ  هیاـنک  زاوج  ینعی   ) مکح نیا  زا  دوـصقم  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  نیا  رب  ناـملاع 
هدـع هک  ینز  هرابرد  یلو  دـنا ، هدرک  فالتخا  دـنراذگ  یم  ار  نئاب  قالط  هّدـع  هک  ینز  هراب  رد  اـما  .دـنا  هتـشذگ  رد  ناـشنارهوش 

دنک یم  يرپس  ار  یعجر  قالط 

.دنک يراگتساوخ  وا  زا  هیانک  هب  نز  هّدع  نارود  رد  تسین  زیاج  سک  چیه  يارب  تسا : هتفگ  یعفاش 

يارب ندروآ  هیانک  اما  تسا ، مارح  دـننک  یم  يرپس  ار  هّدـع  هک  یناـنز  یماـمت  زا  يراگتـساوخ  هب  حیرـصت  هک  نآ  نخـس  هدـیکچ 
ینز دروم  رد  زیاج ، هدرم  شرهوش  هک  ینز  دروم  رد  يراگتساوخ ،

هدش ادج  رهوش  زا  نئاب  قالط  هب  هک  ینز  دروم  رد  و  مارح ، دنارذگ  یم  ار  یعجر  قالط  هّدع  هک 

.دراد دوجو  رظن  فالتخا  تسا 

دقع هب  ار  وا  هدع  نایاپ  زا  سپ  اهنت  اما  دنک ، يراگتساوخ  وا  زا  تحارصب  نز  ندنارذگ  هّدع  نارود  رد  یـسک  رگا  هک  هراب  نیا  رد 
کلام دنا ؛ هدرک  فالتخا  دراد  یمکح  هچ  دروآ  رد  شیوخ 

فالتخا ببـس  هب  تسا : هتفگ  یعفاش  اما  هن ؛ هاوخ  دشاب و  هدرک  یکیدزن  وا  اب  هاوخ  دوش ، ادج  ینز  نینچ  زا  دـیاب  درم  تسا : هتفگ 
.دشاب یم  حیحص  دقع  یلو  تسا ، هدش  هنع  یهنم  يراک  بکترم  يراگتساوخ  هب  حیرصت  اب  درم  هچرگ  تهج ،

يارب يا  هنیمز  هعیرذ و  دناوت  یم  حیرصت  نیا  هک  تسا  نآ  هّدع  نارود  رد  يراگتـساوخ  هب  حیرـصت  زا  عنم  تلع  دیوگ : یم  بلهم 
يو هک  دشاب  يا  هرود  یط  رد  نز  اب  ندرک  يرتسبمه 
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.دزرو يراددوخ  رگید  نادرم  اب  يرتسبمه  زا  هداد  قالط  ار  وا  ای  هدرم  هک  يرهوش  یلامتحا  هفطن  تیاعر  يارب  تسیاب  یم 
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هب حیرـصت  عـنم  تلع  اـهنت  هک  نآ  هن  دـشاب ، زین  دـقع  عـنم  يارب  یتـلع  دـناوت  یم  تلع  نیا  دروآ : یم  نخـس  نیا  هـمادا  رد  بـلهم 
ندرک يرتسبمه  هعیرذ  دقع  دقع و  يارب  يا  هلیسو  هعیرذ و  يراگتـساوخ  هب  حیرـصت  دوش : هتفگ  هک  نآ  رگم  دشاب ، يراگتـساوخ 

.تسا

نز هّدع  نایاپ  زا  سپ  هک  دیتشاد  نآ  گنهآ  و  دیتشاد ، ناهنپ  لد  رد  هچنآ  رد  تسین  يداریا  امش  رب  ینعی  ْمُکِسُْفنَأ ؛» ِیف  ُْمْتنَنْکَأ  ْوَا  »
ار هزاجا  صیخرت و  نیا  هفسلف  سپس  دنوادخ  .هیانک  هب  هن  تحارص و  هب  هن  دیرواین ، نابز  رب  ار  هتـساوخ  نیا  اما  دینک ، جاودزا  وا  اب 

: دیامرف یم  دراد و  یم  نایب 

نانآ هب  دوخ  لیامت  ندرک  راکشآ  زا  درک و  دیهاوخ  دای  نانآ  زا  ریزگان  امـش  هک  دناد  یم  دنوادخ  َّنُهَنوُرُک ؛» ْذَتَـس  مُکَّنَأ  ُهّللا  َِملَع  »
هک تسناد  اور  امش  رب  يور  نیمه  زا  .دیزرو  دیهاوخن  يراد  نتشیوخ 

دننک یم  يرپس  ار  هّدع  نانآ  هک  یلاح  رد  دیروآ و  نایم  هب  نخس  نانآ  زا  يراگتساوخ  زا  هیانک  هب 

نآ دیناوت  یم  دح  نیمه  رد  اهنت  نیا  ربانب  .دیروآ  رد  شیوخ  دقع  هب  ار  ناشیا  هرود  نیا  نایاپ  زا  سپ  هک  دیشاب  هتـشاد  نآ  گنهآ 
جاودزا هدـعو  نانآ  اب  دـننارذگ  یم  ار  هّدـع  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  اـما  ًاّرِـس ؛» َّنُهوُدِـعاُوت  َـال  ْنِکل  َو  ، » دیـشاب هتـشاد  داـی  هب  ار  ناـنز 

ریسفت رد  هداتق  .تشذگ  رتشیپ  هک  هیانک  نامه  ینعی  دییوگ ؛ هدیدنـسپ  ینخـس  هک  نآ  رگم  ًافوُْرعَم ؛» ًالْوَق  اُولوُقَت  ْنَأ  َّالإ  ، » دیراذگم
وا زا  دنراذگ  یم  ار  هّدع  نز  هک  یلاح  رد  درم  هک  تسا  نآ  « [ ًاّرِس َّنُهوُدِعاُوت  َال  ترابع «  رد  ّرـس »  » زا  ] دوصقم دیوگ : یم  هیآ  نیا 

يراگتـساوخ و هب  هیانک  داهن و  شیپ  ارف  یهار  درک و  یهن  راک  نیا  زا  دنوادخ  .دـیاین  رد  رگید  يدرم  يرـسمه  هب  هک  دناتـسب  لوق 
.دومرف مالعا  حابم  ار  فورعم » لوق  »

ِهَبْطِخ ْنِم  ِِهب  ُْمتْضَّرَع  امیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال   » ترابع زا  هچنآ  هب  تسا  یحیرـصت  دوخ  هدمآ ، هک  ییانثتـسا  ...اُولوُقَت » ْنَأ   » ترابع رد 
شیپ مکح  نامه  دیکأت و  يراگتساوخ  يارب  ندروآ  هیانک  نتشادن  لاکشا  رب  انثتـسا  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  هدیمهف  ِءاسِّنلا ،»

تیبثت ریرقت و  ار  هتفگ 

.دنک یم 

ییهن مه  نآ  تسا ، نز  هّدع  نارود  یط  رد  دقع  زا  یهن  ترابع  نیا  زا  دوصقم  ُهَلَجَأ ؛» ُباَتِکلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ِحاَکِّنلا  َهَدـْقُع  اُومِْزعَت  َالَو  »
دقع و گنهآ  زا  هیآ  هچ ، نآ  لکش  نیرتد�وم  نیرتاسر و  هب 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  هدرک و  یهن  تسا  دقع  تامدقم  زا  دوخ  هک  نآ  هب  تبسن  نتفرگ  میمصت  زا 

هچنآ .دبلط  یم  یلوا  قیرط  هب  ار  نآ  دوخ  زا  عنم  یهن و  زیچ ، کی  تامدقم  زا  یهن  يوس  رگید  زا 

يرپس زا  سپ  دقع  رب  مزع  تشذگ -  هک  نانوچ  هنرگو -  تسا ، هّدع  نارود  رد  نز  دـقع  هب  مزع  هتفرگ  رارق  یهن  دروم  هیآ  نیا  رد 
.تسا لالح  حابم و  ْمُکِسُْفنَأ ؛» ِیف  ُْمْتنَنْکَأ  ْوَأ   » هیآ لیلد  هب  هّدع  ندش 
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نامیپ ینعی  حاکنلا » مزع  : » دوش یم  هتفگ  .دـیهدن  ماجنا  دـیدنبن و  ار  حاـکن  دـقع  هک  تسا  نآ  هیآ  زا  دوصقم  رگید  يریـسفت  رباـنب 
.تخاس راوتسا  ار  نآ  تسب و  ییوشانز 
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رد دریگ ، قلعت  لعف  کی  هب  دـناوت  یم  اهنت  مزع  هک  تسا  يور  نآ  زا  نیا  میتفرگ و  ریدـقت  رد  یلوعفم  اُومِْزعَت ؛» َالَو  ترابع «  رد  ام 
لعف کی  دوخ  تسا و  دـقع  هجیتن  هرمث و  عقاو  رد  دـقع و  زا  لصاح  دـنویپ  يارب  یمان  هدـمآ  هیآ  رد  هک  ِحاِکَنلا » َهَدـْقُع   » هک یلاح 

رد رگا  هتبلا  .دشاب  لوعفم  ومه  هک  تسین  نآ  زا  يزیرگ  نیا  ربانب  دریگ و  رارق  مزع  قلعتم  دـناوت  یم  تسا و  لعف  دـقع »  » اما تسین ،
« اومزعتال  » لوعفم ار  هژاو  نیا  دوخ  ناوت  یم  دوش  هتسناد  دقع  زا  لسرم  زاجم  ببس  رب  ببسم  مان  قالطا  باب  زا  هدقع ،»  » هژاو اجنیا 

.دیآ مزال  يریدقت  هک  نآ  یب  تسناد ،

رد اما  .دنوش  ادج  رگیدکی  زا  درم  نز و  دیاب  دریذـپ  تروص  دـقع  هّدـع  نارود  رد  هچنانچ  هک  دراد  دوجو  رظن  قافتا  مکح  نیا  رب 
درم يارب  نز  نیا  نآ ، زا  سپ  ایآ  هک  دنا  هدرک  فالتخا  نیا 

ثیل و کلام ، دوش ؛ یم  مارح  وا  رب  نز  هک  نیا  ای  دروآ  رد  شیوخ  دقع  هب  هّدع  ندـش  يرپس  یپ  رد  ار  وا  دـناوت  یم  تسا و  لالح 
درم يارب  مه  نآ  زا  سپ  ینز  نینچ  اب  جاودزا  دنا : هتفگ  یعازوا 

.دنک جاودزا  نز  نیا  اب  دهاوخ  یم  هچنانچ  هّدع  ندش  يرپس  زا  سپ  هک  تسا  زیاج  درم  يارب  : دنا هتفگ  نارگید  اما  تسین ، لالح 

، تسین زیاج  هک  يزیچ  ماجنا  رب  مزع  هلمج  زا  و  دـیراد ، لد  رد  ار  هچنآ  دـنوادخ  دـینادب  و  ْمُکِـسُْفنَأ ؛» ِیف  َام  ُمَْلعَی  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  «َو 
ناگدـننک هبوت  رب  دـنوادخ  دـینادب  ٌروُفَغ ،» هّللا  َّنَأ  اوُملْعاَو   » .دـینکن راک  نآ  مزع  دـیرادب و  اورپ  وا  زا  سپ  هوُرَذـحاَف ؛ »  » .دـناد یم 

نداد رفیک  رد  تسا و  هدنشخب 

.تسا هتشذگ  نآ  زا  دنوادخ  هک  دیتفین  رادنپ  نیا  رد  ناترادرک  رفیک  ریخأت  زا  نیا  ربانب  .دزرو  یمن  باتش  ناراکهانگ 

هلیح زاوج  رب  هیآ  یهاوگ 

ار يراگتـساوخ  يارب  ندروآ  هیاـنک  هار  دـنک  یم  يرپـس  ار  تاـفو  هّدـع  هک  ینز  اـب  جاودزا  هب  ناـهاوخ  يارب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
دوصقم هب  قیرط  نیا  زا  يو  ات  تسا  هتسناد  حابم  ار  نآ  هدوشگ و 

رگید يدرم  اب  هّدـع  ناـیاپ  زا  سپ  نز  نآ  دـسرب و  تسا  نارگید  هب  نداد  هدـعو  زا  عنم  دوخ و  هب  نز  نداد  صاـصتخا  هک  شیوخ 
هب ندیـسر  زا  تسا  تراـبع  هلیح  اریز  تسا ؛ قداـص  هیاـنک  نیا  رب  هلیح  فـیرعت  هک  میباـی  یم  رد  لـمأت  یکدـنا  اـب  .دـنکن  جاودزا 
زا .دـسر  یم  شیوخ  دوصقم  هب  نآ  قیرط  زا  راگتـساوخ  هک  تسا  ناهنپ  يا  هویـش  هیانک  يوس  رگید  زا  و  ناـهنپ ، یهار  زا  دوصقم 

يور نیمه 

: دیوگ یم  یناهفصا  بغار  هک  تسا 

یهجو قداص و  یهجو  دشاب : هجو  ود  ياراد  هک  یمالک  زا  تسا  ترابع  هیانک )  ) ضیرعت
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(1) .نطاب یهجو  رهاظ و  یهجو  ای  بذاک ،

زا درم  هنوـمن  يارب  هک  یماـگنه  هچ ، تسا ؛ نآ  نطاـب  زج  يزیچ  شرهاـظ  هک  تسا  يراـک  ندروآ  هیاـنک  بلاـق  رد  يراگتـساوخ 
راهظا نز  نآ  اب  جاودزا  هب  هک  نآ  شنطاب  اما  دیاتـس ، یم  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  شرهاـظ  دـیوگ  یم  نخـس  دوخ  لـضف  زا  تلزنم و 

.تسا هدرک  هدارا  ار  نآ  يو  لاح ، هنیرق  مکح  هب  هک  تسا  يزیچ  زین  نطاب  نیمه  دنک و  یم  لیامت 

ندروآ هیانک  ینعی   ) هلیسو مه  و  نز ) اب  جاودزا  هب  لیامت  نامه  ینعی   ) فده مه  اج ، نیا  رد 

لالح هیآ  نیا  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتسه  ییاهزیچ  يدنم ) هقالع  لیامت و  نیا  راهظا  يارب 

، ناگدنب قوقح  زا  یقح  هن  دوش و  یم  لطاب  یهلا  قوقح  زا  یقح  هن  راک  نیا  رد  هچ  تسا ؛ هدرک 

.تسه زین  نز  درم و  يارب  یتعفنم  هدنرادرب  رد  هکلب 

دنوادخ هتبلا  درک و  سایق  هلیح  نیا  رب  ناوت  یم  دشاب  نینچ  شتقیقح  هک  مه  يرگید  هلیح  ره 

.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ 

نارفاک اب  يرهاظ  یتسود   : 2

: دیامرف یم  دنوادخ 

َو ًهاـُقت ، ْمُْهنِم  اوـُقَّتَت  ْنَأ  ـَّالإ  ْیَـش ٍء  یف  ِهّللا  َنِم  َْسیَلَف  َکـِلَذ  ْلَـعْفَی  ْنَمَو  َنِینِموُْـملا ، ِنوُد  ْنِم  َءَاـِیلْوَأ  َنیِِرفاَـکلا  َنوـُنِموُْملا  ِذِـخَّتَی  َـال  »
(2) «. ُِریصَملا ِهّللا  َیلإ  َو  ُهَسْفَن ، ُهّللا  ُمکُرِّذَُحی 

 : هیآ حرش 

هب هیبش  مسا  دیعس ] نزو  رب  « ] یلولا  » تسا و ندش  کیدزن  يانعم  هب  ولد ] نزو  رب  « ] یلولا »

.تسا ءایلوا »  » زین نآ  عمج  و  روای ؛ تسود ، رادتسود ، يانعم  هب  تسا و  ردصم  نیمه  زا  لعاف 

.دیزگ يرود  نآ  زا  تسیاب  یم  هک  دسر  امش  هب  يّرش  نانآ  بناج  زا  هک  دیسرتب  نیا  زا  هک  نآ  رگم  ینعی  ًهاُقت ؛» ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  َّالإ  »
ناشیا زا  هک  نآ  رگم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هدش  هتفگ  نینچمه 

يرود زیهرپ و  نآ  زا  هچنآ  يارب  تسا  یمـسا  هتفای و  بصن  هب  لوعفم  ناونع  هب  هاقت »  » هژاو تسخن  ریـسفت  ربانب  .دیرب  میب  دیـسرتب و 
تسا يردصم  هژاو  نیا  مود  ریسفت  ربانب  اما  دوش ، یم  هدیزگ 
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ص 331. تادرفملا ، .ك.ر : - 1
، تسین دنویپ  چیه  ادخ  اب  ار  وا  دـنک  نینچ  سک  ره  .دـننیزگرب  یتسود  هب  نان�وم  ياج  هب  ار  نارفاک  نان�وم  دابم  : 28 نارمع / لآ  - 2

.تسا دنوادخ  يوس  هب  همه  تشگزاب  هک  دناسرت  یم  شدوخ  زا  ار  امش  دنوادخ  .دیرب  میب  نانآ  زا  هک  نیا  رگم 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 609 

http://www.ghaemiyeh.com


يزیچ زا  نآ  هلیـسو  هب  هک  يراـتفگ  اـی  رادرک  رب  هژاو  نیا  هاـگ  .تسا  فوذـحم  زین  هب  لوعفم  و  قلطم ، لوعفم  ناوـنع  هب  بوـصنم 
: دنیوگ هک  نانچ  ددرگ ، یم  قالطا  زین  دوش  یم  هدیزگ  يرود 

رود يارب  متفگ  ار  نخس  نالف  ای  مدرک  ار  راک  نالف  « ) هاقتوا هیقت  اذکب  تملکت  وأ  اذک  تلعف  »

(. تسا هدوب  نایم  رد  هک  يرطخ  بیسآ و  زا  ندنام 

هتشاد اضتقا  هک  یلیلد  ره  هب  هک  تسین  هتسیاش  راوازس و  نان�وم  يارب  تسا : نینچ  هیآ  يانعم 

يوس هب  ار  ن�وم  تالاوم  زا  هنوگ  نیا  هچ  دنریگ ؛ تیالو  هب  دنهد و  يرای  ار  نانآ  دنشاب و  هتـشاد  یتسود  شزیمآ و  نارفاک  اب  دشاب 
شیوخ نییآ  رئاعش  دهناو و  ار  شیوخ  نید  هک  دناشک  یم  نآ 

نداد يرای  و  ندش ، کیدزن  ندیزگ و  يرود  نتشادن ، تسود  نتشاد و  تسود  ساسا  رایعم و  تسیاب  یم  هکلب  .درامـش  کبـس  ار 
، رتراوازس تالاوم  هب  هک  دننان�وم  نیا  تسا  نینچ  رگا  .دشاب  ادخ  يارب  ینمـشد  ادخ و  يارب  یتسود  ندیزرو ، يراددوخ  يرای  زا  و 

یهن نآ  زا  ار  وا  ادـخ  هک  ار  هچنآ  زین  سک  ره  .دـنرت  هتـسیاش  ینیـشنمه  شزیمآ و  هب  و  رتدنمازـس ، نداد  يراـی  ندرک و  یکین  هـب 
هک ارچ  وا ؛ نییآ  دنبیاپ  وا و  نید  رد  هن  تسا و  دنوادخ  تیالو  رد  هن  دهد ، ماجنا  ار  نان�وم ، ربارب  رد  نارفاک  اب  یتسود  ینعی  هدرک ،

رگیدکی اب  وا  نمشد  اب  یتسود  تسود و  کی  اب  یتسود 

: دنا هتفگ  زین  يور  نیمه  زا  دنراگزاسان و 

نم هک  يوش  یم  یعدم  سپس  يراد و  یم  تسود  ارم  نمشد 

(1) .تسین رود  وت  زا  تقامح  ییاعدا ، نینچ  اب  .متسه  وت  تسود 

ناوت بات و  هک  دنراد  نانآ  هیحان  زا  يّرـش  میب  دنـسرت و  یم  نارفاک  زا  هک  یتروص  رد  تسا  هداد  هزاجا  نان�وم  هب  سپـس  دـنوادخ ،
یتالاوم زا  دوصقم  .دنریگ  یتسود  هب  ار  نانآ  رهاظ  رد  دنریزگان ، زین  نانآ  نایم  رد  ندنام  هب  ییوس  زا  ،و  دنرادن ار  نآ  اب  ییورایور 

ینمشد هنیک و  نانچمه  لد  هک  یتلاح  رد  تسا ، نانآ  اب  يرهاظ  هلماجم  یتسیزمه و  هداد  هزاجا  ار  نآ  اج  نیا  رد  دنوادخ  هک 

و ُِریـصَملا ؛» ِهّللا  َیلإ  َو  ُهَسْفَن ، ُهّللا  ُمک  ُرِّذَُـحی  َو   » .تسا يراـتفرگ  ـالب و  نیا  زا  ییاـهر  هار  یپ  رد  دراد و  هتفهن  شیوخ  رد  ار  ناـنآ 
.تسا دنوادخ  يوس  هب  تشگزاب  دراد و  یم  رذح  رب  دوخ  زا  ار  امش  دنوادخ 

ص:414

بزاعب کنم  قمحلا  سیل  کقیدص  ینَّنا  معزت  مث  يّودع  ّدوت  - 1
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هلیح زاوج  رب  هیآ  یهاوگ 

زین تسا و  هدرک  حابم  ار  نآ  عراش  هدمآ و  نایم  هب  نخس  نآ  زا  هیآ  نیا  رد  هک  يا  هیقت  رد  رگا 

يرهاظ یتسود  کی  نآ  زا  دوصقم  دیوگ  یم  هک  یناوارف  ییاور  نوتم  رد  هیقت  نیا  نایب  رد  رگا 

رازآ نتخاس  رود  فده  هب  اهنت  هکلب  دریذپ و  یمن  ار  نآ  ناج  دزیخ و  یمن  رب  لد  زا  چیه  هک  تسا 

فیرعت هک  تسناد  میهاوخ  میزرو  یلمأت  تسا ، نانآ  نایم  رد  ندنام  هب  ریزگان  صخـش  هک  دریذپ  یم  تروص  یتلاح  رد  نارفاک و 
يانعم نیا  هب  هیقت  هچ ، دنک ؛ یم  قدص  ییتسود  نینچ  رب  هلیح 

صخش هک  اجنآ  شیاشگ و  ماگنه  رد  ار  نآ  عراش  هک  تسا  يا  هدرک  ای  هتفگ  نتخاس  راکشآ  حابم ،

ییاهر فده  هب  اهنت  تسا و  فلاخم  زین  صخش  ینورد  هدیقع  اب  و  دناد ، یمن  حابم  تسین  ریزگان 

شنطاب ینامرفان ، تیصعم و  راک  نیا  رهاظ  نیا ، ربانب  .دریگ  یم  تروص  دنیاشوخان  کی  زا  نتفای 

يرگید زیچ  ره  ای  وربآ و  ییاراد و  ناج و  تشادساپ  زین  شا  هزیگنا  و  ینامرفان ، نتشاد  دنیاشوخ 

فده اجنیا  رد  نیا ، ربانب  .درک  شلمحت  ناوتن  هک  يدنیاشوخان  نآ  ربارب  رد  تسا  تسد  نیا  زا 

نینچ هک  يا  هلیح  ره  میناد  یم  يوس  رگید  زا  و  تسین ، عونمم  يا  هویـش  هار و  نطاـب ] رد   ] زین هویـش  هار و  و  تسا ، یعرـش  یفدـه 
.تشاد دهاوخ  ار  زیاج  ياه  هلیح  مکح  دشاب 

یناـمرفان و شرهاـظ  هلیح  هنوـگ  نیا  هک  تسا  نآ  میتخاـس  نشور  ار  اـهنآ  تمرح  هک  ییاـه  هلیح  هلیح و  هنوـگ  نیا  ناـیم  تواـفت 
زا نتفای  ییاهر  مه  هلیح  عون  نیا  زا  دوصقم  .دنوادخ  تعاط  تسا و  ینامرفان  نیا  نتـشادن  دنیاشوخ  شنطاب  و  دـنوادخ ، تیـصعم 

رد اما  .تسا  يدب  ّرش و 

هزیگنا و  ینامرفان ، اهنآ  نطاب  يربنامرف ، تعاط و  اهنآ  رهاظ  سکع ، رب  تسرد  مارح ، ياه  هلیح 

نیابت رگیدکی  اب  هنوگ  ود  نیا  يور  نیمه  زا  تسا و  عرش  یهاون  رماوا و  زا  نتفای  ییاهر  اهنآ 

هلصاف تسرد  هار  زا  هدنکفا و  اطخ  هب  يریت  دنک  سایق  يرگید  رب  ار  یکی  سک  ره  دنراد و  یلک 

.تسا هتفرگ 

هلیح کمک  هب  مالسالاراد  هب  رفکلاراد  زا  ترجه   : 3

: دیامرف یم  دنوادخ 
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ًهَعِـساَو ِهّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْملَأ  اُولاق  ِضرـألا ، ِیف  َنیِفَعْـضَتْسُم  اَّنُک  اُولَاـق  ُْمْتنُک ، َمِیف  اُولاَـق  ْمِهِـسُْفنَأ  یِِملَاـظ  ُهکئَـالَملا  ُمُهاَّفَوَت  َِنیذَّلا  َّنإ  »
َالَو ًهَلیِح  َنوُعیِطَتْـسَی  َال  ِناَدـْلِْولاَو ، ِءاَسِّنلا  ِلَاجِّرلا َو  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  ّالإ  ًاریِـصَم * ْتَءاَـسَو  ُمهَّنَج  ْمُهاَوْأَـم  َکـِئلوَأَف  اَـهِیف ، اوُرِجاَُـهتَف 

َِکئلوُأَف ًالِیبَس * َنوُدَتْهَی 
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(1) «. ًاروُفَغ اوُفَع  ُهّللا  َناَک  َو  ْمُْهنَع ، َوُفْعَی  ْنَأ  ُهّللا  یَسَع 

تایآ ریسفت  حرش و 

هب هتسیاش  زردنا  تمکح و  هب  اراکـشآ  ناهنپ و  ار  مدرم  تدم  نیا  رد  دنام و  هکم  رد  لاس  هدزیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هنتف زج  وا  ربارب  رد  دـندوب ، هدرب  ثرا  هب  شیوخ  ناکاین  زا  لسن  یپ  رد  لسن  ار  لـطاب  رفک و  هک  شیرق  نارفاـک  .دـناوخ  ارف  مالـسا 

نامیا رازآ  زین  ترضح و  نآ  رازآ  يارب  يزرو 

هزاجا ناگدروآ  نامیا  هب  هک  اج  نآ  ات  دندرکن ، رگید  يراک  نکمم  هلیسو  ره  اب  وا  هب  ناگدروآ 

، دندیشیدنا یگنرین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتشک  يارب  نانآ  ماجنارس ، .دنهد  ماجنا  اراکشآ  ار  شیوخ  ینید  مسارم  دنداد  یمن 
اج نآ  رد  ات  دـنیزگ ، ترجه  هنیدـم  هب  ناگدروآ  نامیا  اـب  هارمه  داد  ناـمرف  يو  هب  دـیناهاگآ و  گـنرین  نیا  زا  ار  وا  دـنوادخ  اـما 

يوس زا  هکم  رد  هک  یمتس  ملظ و  هک  نآ  یب  دنناوخ ، ارف  مالسا  نید  هب  ار  مدرم  دنروآ و  ياج  هب  اراکشآ  ار  ینید  ياهنییآ  دنناوتب 
ناشیا هب  ناکرشم 

زا ندیزگ  ترجه  سپ  نآ  زا  دیناسر و  ماجنا  هب  دوب  هتفای  نامرف  نادب  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دسر  نانآ  هب  دیـسر  یم 
، دـنهد ماـجنا  ار  شیوخ  ینید  مسارم  هنادازآ  دـندرگ ، رادروـخرب  یناـج  تینما  زا  اـت  دـش  بجاو  ناناملـسم  همه  رب  هنیدـم  هب  هکم 

.دنریگ ارف  وا  زا  لوزن  ماگنه  نامه  رد  ار  یهلا  ماکحا  دنشاب و  نارفاک  اب  ییورایور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابیتشپ 

رگید یخرب  دسرن ، نانآ  هب  یمتس  ات  دنتخیرگ  یم  هکم  زا  یناهنپ  هنابش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  یناسک  ناس  نیدب 
ات دندرک  یم  نامتک  ار  شیوخ  نامیا  دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ار  دوخ  یناملسم 

شیوخ ترجه  مه  نامیا و  مه  دندوب و  عاجـش  دنمناوت و  زین  رگید  یخرب  و  دننیزگ ، ترجه  نارفاک  رازآ  تعنامم و  نودب  دنناوتب 
نارفاک زا  هک  یکاندرد  هجنکش  رازآ و  هب  دنتخاس و  یم  راکشآ  ار 

.تسا میظع  یشاداپ  گرزب و  یلضف  دنوادخ  بناج  زا  ار  اههورگ  نیا  زا  کی  ره  هتبلا  و  دنداد ، یمن  یتیمها  دیسر  یم  ناشیا  هب 

: دندرکن ترجه  دندنام و  هکم  رد  هورگ  ود  نایم  نیا  رد 

زا رت  ینتشاد  تسود  نانآ  يارب  ناشناکیدزن  ییاراد و  نادناخ و  نطو و  هک  یهورگ  فلا : 

ص:416

یم اهنآ  زا  .دـندوب  هدرک  متـس  نتـشیوخ  رب  هک  یلاح  رد  دنناتـس  یم  ار  ناشناج  ناگتـشرف  هک  دنتـسه  یناسک  : 99  - 97 ءاسن / - 1
دوبن روانهپ  ادخ  نیمز  ایآ  دنیوگ : ناگتشرف  .میدوب  هتشگ  نوبز  یمدرم  نیمز  يور  رد  ام  دنیوگ : یم  دیدوب ؟ يراک  هچ  رد  دنسرپ :

هک یناوتان  ناکدوک  نانز و  نادرم و  رگم  .تسا  یماجنارـس  هاگیاج و  دـب  نیا  تسا و  منهج  نانیا  ناکم  دـینک ؟ ترجه  نآ  رد  اـت 
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.تسا هدنزرمآ  هدنیاشخب و  وا  هک  دیاشخبب  نانآ  رب  دنوادخ  تسا  دیما  هک  دنتسه  نانیا  .دنباین  یهار  چیه  دنناوتن و  يا  هراچ  چیه 
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دندنام ناکرشم  نایم  رد  هکم و  رد  هشیمه  يارب  هورگ  نیا  .دوب  ادخ  هار  رد  داهج  لوسر و  ادخ و 

نانآ رکشل  یهایس  رب  ناکرشم  نایم  رد  نتسیز  اب  دندیزرو و  يراددوخ  رذگهر  نیا  زا  ناناملـسم  نداد  يرای  ندرک و  ترجه  زا  و 
، دوب هتساوخ  نانآ  زا  نید  ار  هچنآ  دنتسناوتن  مه  هدوزفا و 

.دنروآ ياج  هب  تسا ، هتسیاب  هک  تروص  نادب 

ربارب رد  هن  دندوب و  فعـضتسم  فیعـض و  اما  دوب ، رت  ینتـشاد  تسود  رگید  زیچ  ره  زا  نانآ  يارب  لوسر  ادـخ و  هک  یهورگ  ب - 
يارب يا  هلیح  هار و  هن  دنتشاد و  یناوت  بات و  ناکرشم  رازآ 

.دنتسناد یم  ندیزگ  ترجه 

نیا رد  و  ...ْمِهِـسُْفنَأ » یِِملاَظ  ُهِکئَـالَملا  ُمُهاَّفَوَت  َِنیذَّلا  َّنإ  : » دومرف درک و  لزاـن  ار  هتفگ  شیپ  تاـیآ  هورگ  ود  نیا  هراـبرد  دـنوادخ 
یـشنزرس نانآ  رب  هک  تشاد  مالعا  تسناد و  روذعم  ار  مود  هورگ  تسا و  یماجرفدـب  هک  داد  خزود  هدـعو  ار  تسخن  هورگ  تایآ 

.دنا هدرکن  ییهاتوک  تسین و 

اب هک  یلاح  رد  ْمِهِـسُْفنَأ ؛» یِِملَاظ   » دـنریگ یم  ناشیا  ناج  ناگتـشرف  ناشلجا  ندیـسر  اب  هک  یناـسک  ُهَِکئَـالَملا ؛» ُمُهاَّفَوَت  َِنیذَّلا  َّنإ  »
زور رد  نارفاک  رکشل  یهایس  رب  ندوزفا  ناناملـسم و  نایم  هب  ترجه  كرت  شیوخ ، ینید  عیارـش  هب  لالخا  نارفاک ، نایم  رد  ندنام 

رد هک  نانوچ  ردب ، دربن 

رب دندوب و  ناکرشم  هارمه  ناناملسم  زا  یهورگ  تفگ : هک  تسا  هدمآ  سابع  نبا  زا  يراخب  تیاور 

زا یسک  رکیپ  رب  دمآ و  یم  يریت  نایم  نیا  رد  زین  هاگ  و  دندوزفا ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  نانآ  رکـشل  یهایس 
دنوادخ سپ  .دیسر  یم  لتق  هب  تفرگ و  یم  رارق  یناملسم  ریشمش  تبرض  فده  هک  نآ  ای  دش ، یم  هتشک  يو  تسـشن و  یم  نانآ 

.درک لزان  ار  هیآ  نیا 

دندوب و هدروآ  مالسا  هکم  رد  نامدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  زا  لقن  هب  یناربط 

[ ناکرـشم زا   ] زین رگید  ییوس  زا  دننک و  ترجه  هک  دنتـشادن  هقالع  درک ، ترجه  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
ماـقم رد  ناـشناج  ندناتـس  ماـگنه  هب  ناگتـشرف  ُْمْتنُک ؛» َمِیف  اُولاَـق  دومرف « : لزاـن  ار  هیآ  نیا  ناـنآ  هراـبرد  دـنوادخ  سپ  .دندیـسرت 

رد ینعی  دیدوب ، اجک  دنیوگ : یم  نانآ  هب  شهوکن ،

دنا هتـشادن  نید  زا  يا  هرهب  نادنچ  نانیا  دـنیوگب  هک  تسا  نآ  شـسرپ  نیا  زا  ناشدوصقم  هتبلا  و  دـیتشاد ، رارق  ینید  تیعـضو  هچ 
نتفرگارف ینید و  ياهنییآ  نتشاداپرب  نآ ، يرای  يارب  هنرگو 

ربارب رد  نانآ  رکشل  یهایس  رب  ات  دندنام  یمن  ناکرشم  نایم  رد  دندیزگ و  یم  ترجه  مالسا  ماکحا 
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.دننک یناتسادمه  یتسدمه و  ناکرشم  اب  ًالمع  دنیازفیب و  ناناملسم 

رد ام  ِضرألا ؛» ِیف  َنیِفَعْضَتْسُم  اَّنُک  : » دنیوگ دنا  هتشاد  هک  یتیعضو  رب  ندروآ  هناهب  يارب  دندوب  هدرک  متس  دوخ  هب  هک  نانآ  اُولاق ؛» »
ام دنتخاس و  ریزگان  میداد  ماجنا  هچنآ  هب  ار  ام  دنتـشاد  هک  یناوت  تردق و  زا  نتفرگ  هرهب  اب  نارفاک  ینعی  میدوب ، فعـضتسم  نیمز 

مالسا نییآ  رب  ًالمع 

ص:417

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 616 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ات  دوبن  خارف  ادـخ  نیمز  ایآ  اَهِیف ؛» اوُرِجاَُهتَف  ًهَعِـساَو  ِهّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْملَأ  اُولاق   » دـنریذپ و یمن  ار  هناهب  نیا  ناگتـشرف  اـما  .میدوبن 
ریزگانب هچنآ  زا  يزیرگ  هار  امش  هک  نآ  ینعی  دینک ،؟ ترجه  نآ 

ترجه ییاج  هب  دییوگ و  كرت  ار  نانآ  نیمزرس  دیتسناوت  یم  دیتشاد و  رایتخا  رد  دیداد  ماجنا 

هب ار  دوخ  امـش  اما  .دندرک  نارگید  هک  نانوچ  دیهد ، يرای  ار  ناتناردارب  دیراد و  ياپ  رب  ار  شیوخ  نید  دیناوتب  نآ  رد  هک  دینیزگ 
.دیدیزگرب ترخآ  رب  ار  يارس  نیا  یگدنز  دیدنابسچ و  نیمز 

هک ار  یناسک  دنوادخ  سپس  .تسا  یماجرف  دب  نیا  تسا و  منهج  ناشهاگیاج  هک  دننانیا  ًاریِـصَم ؛» ْتَءاَسَو  ُمهَّنَج  ْمُهاَوْأَم  َِکئلوَأَف  »
ینعی نافعـضتسم ، رگم  ِناَْدلِْولاَو ؛» ِءاَسِّنلا  ِلَاجِّرلا َو  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  ّالإ  : » دومرف درک و  انثتـسا  دیعو  نیا  زا  دنتـشاد  یعقاو  يرذع 

نانآ دنتـشاد  هفیظو  هک  دوب  ناشیایلوا  ناشناردپ و  فیلکت  نامه  ریخا  هورگ  فیلکت  هتبلا  هک  ناکدوک ، ای  ناناوجون  نانز و  نادرم ،
یهار هن  دنناوت و  یم  يا  هلیح  هن  هک  یناسک  ًالِیبَس ؛» َنوُدَتْهَی  َالَو  ًهَلیِح  َنوُعیِطَتْسَی  َال  ، » دنربب مالـسا  نیمزرـس  هب  رفک  نیمزرـس  زا  ار 

هتسب نانآ  يور  رب  اه  هراچ  هار و  همه  دنناد ، یم 

هیآ رد  هک  مه  ییانثتـسا  لاح و  هیآ ، نیا  رد  َنوُعیِطَتْـسَی ؛» َـال   » هلمج .یهار  نتفاـی  ناوت  هن  دـنراد و  يا  هلیح  ماـجنا  ناوت  هن  هدـش و 
.تسا عطقنم  ییانثتسا  دراد  دوجو 

رس زا  هن  نانآ  هچ  دیاشخبب ؛ نانآ  رب  ار  ترجه  كرت  دنوادخ  تسا  دیما  هک  دنهورگ  نیا  اهنت  ْمُْهنَع ؛» َوُفْعَی  ْنَأ  ُهّللا  یَـسَع  َِکئلوُأَف  »
، مالسا نیمزرس  رب  رفک  نیمزرس  ندیزگرب  يور  زا  هن  رایتخا و 

هژاو ندروآ  اب  دنوادخ  دوجو  نیمه  اب  هتبلا  .دنتفگ  كرت  ار  ترجه  شیوخ  یناوتان  ببس  هب  هکلب 

ندروآ اب  نینچمه  دروآ و  یمن  یپ  رد  هدمآ  رد  شرس  رب  هژاو  نیا  هک  ار  ینومـضم  هب  نیقی  مزج و  ًاعـضو  هک  هیآ  نیا  رد  یـسَع » »
چیه رد  سک ، چیه  يارب  هک  ایوگ  تسا ، هداد  رارق  ناراکهانگ  هاگیاج  رد  زین  ار  هورگ  نیا  دراد ، راعـشا  هانگ  دوجو  هب  هک  وُفْعَی ،» »

زیاج يا  هناهب  چیه  هب  تروص و 

هتـشر هتـسناوت  هنوگچ  تسا ، هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  يریبعت  تسین  هدیـشوپ  .دـیوش  تسد  نآ  زا  دـنک و  يراددوخ  ترجه  زا  تسین 
نیع رد  دنا و  هتشاد  ترجه  ناوت  هک  دنک  عطق  ار  ینانآ  عمطم 

ُهّللا َناَک  َو   » .دنا هدوب  راودیما  زین  دنوادخ  ششخب  هب  يوس  نآ  زا  دنا و  هدروآ  یم  رذع  ترجه  كرت  يارب  يا ، هناهب  چیه  یب  لاح 
یم هبوت  شیوخ  هب  يرگمتـس  زا  سپ  دـنراد و  یعقاو  يرذـع  هناـهب و  هک  یناـسک  رب  هک  تسا  نینچ  دـنوادخ  هتبلا  و  ًاروُفَغ ؛» ًاّوُفَع 

.درذگ یم  رد  ناشهانگ  زا  دیاشخب و  یم  دننک 

هلیح زاوج  رب  اه  هیآ  یهاوگ 

هکم حتف  زا  شیپ  هک  دروآ  یم  نایم  هب  نخس  یناسک  يارب  كاندرد  یباذع  هدعو  زا  تایآ  نیا 
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قوطنم زا  تقیقح  نیا  .دنا  هدیزرو  يراددوخراک  نیا  زا  اما  دننیزگ ، ترجه  هنیدم  هب  ناهنپ  ای  راکشآ  يا  هویش  هب  دنا  هتـسناوت  یم 
، هچ دوش ، یم  هدافتسا  مود  هیآ  موهفم  زا  تسخن و  هیآ  حیرص 

هن ًالِیبَس ؛» َنوُدَتْهَی  َالَو  ًهَلیِح  َنوُعیِطَتْسَی  َال  هک «  هتشاد  دیقم  دیق  نیا  هب  هتـسناد  روذعم  ترجه  كرت  رد  هک  ار  ینافعـضتسم  مود  هیآ 
هک نانوچ  هنرگ ، تسا و  ترجه  ناگدـننک  كرت  يارب  ترفغم  وفع و  ِطرـش  نیا  دنتـسناد و  یم  یهار  هن  دنتـسناوت و  یم  يا  هلیح 

.دریگ یم  رب  رد  زین  ار  نانآ  هدمآ ، نیشیپ  هیآ  رد  هک  يدیعو  تسا ، رهاظ 

نیمه زا  تسا و  زیچ  نآ  ندوب  ریذپان  زیرگ  زیچ و  نآ  بوجو  رب  عرف  دوخ  تخـس ، يرفیک  باذـع و  هب  زیچ  کی  كرت  رب  دـیدهت 
رد ناهنپ -  ياههار  نتفرگ  شیپ  رد  هک  دوش  یم  تباث  اج 

زیرگ یبجاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوس  هب  ترجه  يارب  دـشاب -  راوشد  اـی  نکمماـن و  راکـشآ  ياـههار  هک  یماـگنه 
، ترجه يارب  عون  نیا  زا  ییاههار  نتفرگ  شیپ  رد  .تسا  یمتح  يا  هضیرف  ریذپان و 

نیرتلماک هب  یهلا  نید  نتشاداپ  رب  لوسر ، ادخ و  هب  ندناسر  يرای  نآ  زا  فده  هک  تسا  يا  هلیح 

هلیسو دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هک  مه  يا  هلیـسو  تسا و  ینید  ماکحا  يریگارف  و  هجو ، نیرت  هتـسیاش  و 
نیا زا  ات  تسا  راوتـسا  نآ  رب  نامیا و  زا  هدـنکآ  لد  هک  یلاحرد  رفک  هب  رهاـظت  ناکرـشم ، ناـیم  زا  یناـهنپ  رارف  .تسا  عورـشم  يا 

هنیدم هب  نتفر  اب  دهاوخ  یم  صخش  هک  نیا  ندرک  دومناو  دشاب ، هتشاد  يدازآ  رگید  ییاج  هب  ییاج  زا  نتفر  يارب  صخش  رذگهر 
يارب مهوت  نیا  داجیا  ای  دنک ، یسوساج  ناکرشم  يارب  دربب و  ییاج  نآ  ناهنپ  ياهزار  هب 

هنیدم هب  رهـش  زا  نتفر  نوریب  یپ  رد  سپـس  و  دوش ، یم  جراخ  رهـش  نیا  زا  هکم  کیدزن  ییاج  هب  نتفر  فده  هب  يو  هک  ناکرـشم 
اهنآ رب  فقوتم  ترجه  یتـقو  هک  دنتـسه  یتامدـقم  لـیاسو و  اـهنیمه  هتبلا  .دنتـسه  هلیح  هنوگ  نیا  زا  ییاـه  هنومن  یگمه  دزیرگب ،

.دش دنهاوخ  بجاو  دشاب 

میبای یم  رد  دنک  یم  تیاکح  هتفگ -  شیپ  هویش  هب  نآ -  بوجو  زا  هیآ  هک  هلیح  نیا  رد  لمأت  اب 

قوقح زا  یقح  ندرب  نایم  زا  هن  دراد و  یپ  رد  ار  یهلا  قوقح  زا  یقح  لاطبا  هن  هلیح  نیا  هک 

ینید و جیاتن  نآ ، رب  نوزفا  دوش و  یم  هتـسج  هرهب  نآ  زا  ادخ  نانمـشد  ربارب  رد  هک  تسا  يا  هعدـخ  گنرین و  اهنت  هکلب  ناگدـنب ،
.دروآ یم  یپ  رد  زین  ار  يرامش  زا  نوریب  يویند 

يارب مالـسالاراد  هب  رفکلاراد  زا  ترجه  دننامه  درک ، سایق  هلیح  نیا  رب  ناوت  یم  دشاب  نینچ  شتقیقح  هک  مه  ار  يرگید  هلیح  ره 
مالسا تنس  نآ  رد  هک  ینیمزرس  هب  دناشن -  یمن  راب  هب  يرثا  زردنا  هک  هاگنآ  تعدب -  هانگ و  نیمزرـس  زا  ترجه  ای  یفده ، نینچ 

.دوش یم  هتشاذگ  مارتحا  ینید  ریاعش  هب  هتشاد و  اپ  رب 
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نارفاک رب  یگریچ  يارب  تسکش  هب  رهاظت   : 4

: دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ 

ٍهَِئف َیلإ  ًازِّیَحَتُم  ْوَأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُمَّالإ  ُهَُربُد  ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  َرابْدألا * ُمُهوُّلَُوت  الف  ًاـفْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اَذإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اـهُّیَأ  اـِی  »
(1) « . ُریِصَملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ُهاَوْأَم  َو  ِهّللا ، َنِم  ٍبَضَِغب  َءَاب  ْدَقَف 

اه هیآ  حرش 

يارب تسا  لاح  ًافحز »  » هژاو هلمج  نیا  رد  ًافْحَز ؛» اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اَذإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ِای  »

الف  » داد يور  ردب  هوزغ  رد  هک  نانوچ  دنیآ ، یم  شیپ  امـش  يوس  هب  گنج  يارب  هک  دـیدید  ار  نارفاک  نوچ  ینعی  ُُمتیَِقل ،»  » ِلوعفم
رد رتنوزفا و  امـش  زا  هرامـش  هب  نانآ  دـنچ  ره  دـیزیرگن ، نانآ  اب  ندـیگنج  ییورایور و  زا  دـینکن و  تشپ  نانآ  هب  َرابْدألا ؛» ُمُهوُّلَُوت 

يرتشیب تراسج  تأرج و  نانآ  هب  دیازفا و  یم  امش  تسکـش  هب  نانآ  عمط  رب  ندرک  رارف  هک  ارچ  دنـشاب ؛ رت  هدامآ  امـش  زا  ییاناوت 
لیاسو زا  هچنآ  هب  دیما  اب  يرادیاپ و  نانیمطا و  زا  هدنکآ  ییاهلد  اب  دیتسیاب و  نانآ  لباقم  رد  تسا  هتسیاب  .دهد  یم  امـش  لباقم  رد 

ناناملـسم يودرا  يوس  هب  نمـشد  هک  تسا  یتروص  رد  همه  نیا  دـینک ، راکیپ  نانآ  اب  تسا  دـنوادخ  دزن  میظع  شاداـپ  يزوریپ و 
دهاوخ رتدیدش  رتیوق و  رارف  تمرح  دنزات  شیپ  گنج  يارب  ناناملـسم  ای  دننک  يورـشیپ  مه  تمـس  هب  ودرا  ود  رگا  اما  دزات ، شیپ 

.دوب

لزان ردـب  هوزغ  رد  اه  هیآ  نیا  اریز  میدـیزگرب ؛ ار  تسخن  يانعم  ام  یلو  دـبات ، یم  رب  ار  انعم  ود  نیا  زا  کی  ره  رب  لمح  هیآ  ظـفل 
ياهیکیدزن ات  هکم  زا  هک  دندوب  ناکرشم  نیا  هوزغ ، نیا  رد  هدش و 

نوزفا .دندیسر  ناناملسم  يودرا  هب  ردب  رد  دندوب و  هتخات  شیپ  ناناملسم  اب  گنج  يارب  هنیدم 

قیرط هب  زین  رگید  تلاح  ود  رد  ار  رارف ) تمرح   ) مکح توبث  تسخن  ریسفت  رب  هیآ  لمح  نیا  رب 

یسک بسانم  نمشد  هب  ندرک  تشپ  رارف و  زا  یهن  هک  تسا  نآ  زین  لیلد  نیموس  .دناسر  یم  یلوا 

يورشیپ رد  هتبلا  دزیرگب و  هک  تسا  نامگ  نیا  ضرعم  رد  وا  اریز  دنا ؛ هدرک  هلمح  وا  هب  هک  تسا 

رارف نامگ  رتمک  تسا  هدروآ  هلمح  هتخات و  شیپ  هک  یـسک  هراب  رد  اـما  دراد ، دوجو  تیعـضو  نیمه  رگیدـمه  تمـس  هب  ودرا  ود 
.تسین وا  هجوتم  زاغآ  رد  یهن  زین  يور  نیمه  زا  و  دور ، یم 

ًافِّرَحَتُمَّالإ ، » دزیرگب دنک و  تشپ  نمشد  هب  راکیپ  زور  رد  سک  ره  ُهَُربُد ؛» ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  » 
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گرب وزاس  يارب  هک  اهنآ  زج  .دینکن  تشپ  دیدید  رو  هلمح  ار  نارفاک  نوچ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  15 و 16 :  لافنا / - 1
تسا و هدمآ  رد  ادخ  مشخ  هب  دنک  تشپ  نانآ  هب  دربن  زور  رد  سک  ره  دنور  یم  رگید  یهورگ  يرای  هب  هک  اهنآ  ای  دندرگ  یم  زاب 

.تسا یهاگیاج  ماجرفدب و  هک  تسا  منهج  وا  هاگیاج 
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یم رایتخا  ار  یعضوم  ای  دور ، یم  دنیب  یم  رتبسانم  ار  نآ  هک  ییاج  هب  دوش و  یم  اج  هب  اج  گنج  نادیم  رد  هک  یسک  رگم  ٍلَاتِِقل ؛»
دننامه دراد ، رتشیب  ییآراک  نمشد  هب  ندز  هبرض  يارب  هک  دنک 

یماگنه رد  دراد و  زاب  شیوخ  بیقعت  زا  دبیرفب و  ار  وا  هجیتن  رد  دراد و  رارف  دصق  هک  دزادنیب  اطخ  نامگ  نیا  هب  ار  نمشد  هک  نآ 
هورگ کی  زا  ات  دوش  یم  اج  هب  اج  هک  یسک  ای  ٍهَِئف ؛» َیلإ  ًازِّیَحَتُم  ْوَأ  ، » دناسرب لتق  هب  ار  وا  دزاتب و  وا  رب  تفای  بسانم  ار  تیعقوم  هک 

دنمزاین ار  نآ  دهد  یم  خر  گنج  هنحـص  رد  ًالومعم  هک  لیالد  زا  یلیلد  هب  هک  هورگ  نآ  زا  ددـنویپ و  رگید  هورگ  هب  ناناملـسم  زا 
کمک

نمـشد هب  نیا  زج  یلیلد  ای  یتیعـضو  هب  هک  ره  ُریِـصَملا ؛» َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ُهاَوْأَم  َو  ِهّللا ، َنِم  ٍبَضَِغب  َءَاب  ْدَـقَف  ، » دـنک یناـبیتشپ  دـنیب  یم 
.تسا یماجرفدب  نیا  تسا و  خزود  شهاگیاج  هتشگزاب و  دنوادخ  مشخ  نماد  هب  دنک  تشپ 

هنحـص رد  ای  ددـنویپ  یم  رگید  یهورگ  هب  یهورگ  زا  هک  یـسک  يارب  رگم  يورـشیپ  گنج و  زا  رارف  هک  دـنک  یم  تلالد  هیآ  نیا 
ناملاع .تسا  هریبک  ناهانگ  زا  مارح و  دوش  یم  اج  هب  اج  دربن 

ُهّللا َفَّفَخ  َنْالَا   ) هیآ زین  نیا  لیلد  دشابن و  ناناملسم  ربارب  ود  زا  شیب  نانمشد  رامـش  هک  تسا  ییاج  رد  مکح  نیا  هتبلا  دنیوگ : یم 
رب هیآ ، نیا  ربانب  .تسا  زیاج  رارف  بحتـسم و  یگداتـسیا  يرادیاپ و  دـشاب  رتشیب  نیا  زا  نانمـشد  رامـش  رگا  اما  .تسا   (1)( ...ْمُْکنَع

: دیوگ یم  یعفاش  .دنا  هدیزگرب  ار  هاگدید  نیا  ناملاع  رتشیب  .تسا  هدروخ  صیصخت  هدنامن و  یقاب  دوخ  مومع 

هک نیا  رگم  تسا ، مارح  نمـشد  هب  ندرک  تشپ  نانآ  رب  دندش  وربور  شیوخ  ربارب  ود  يرکـشل  اب  دنتفر و  راکیپ  هب  ناناملـسم  رگا 
نم دـندوب ، ناناملـسم  ربارب  ود  زا  شیب  ناکرـشم  رگا  اما  .دـندنویپب  رگید  یهورگ  هب  یهورگ  زا  ای  دـنوش  اج  هب  اج  دربن  هنحـص  رد 

نانآ يارب 

هتخاسن مهارف  ار  دنوادخ  مشخ  تابجوم  نم ، هاگدید  زا  دندرک ، تشپ  مه  رگا  هتبلا  دننک و  تشپ  نمشد  هب  هک  مدنـسپ  یمن  نینچ 
.دنا

لاکـشا نینچ  رظن  نیا  رب  اما  .دنا  هداد  صاصتخا  ردـب  دربن  هب  ار  نآ  یلو  هتـسناد ، یقاب  دوخ  مومع  رب  ار  هیآ  ناملاع ، زا  یخرب  هتبلا 
هوزغ زا  شیپ  مه  رگا  یتح  تسا و  هدـش  لزاـن  شیاـهارجام  همه  اـب  نآ  ندـش  يرپس  زا  سپ  ردـب و  دربـن  زا  سپ  هیآ  هک  دوش  یم 
مومع تسا  رایعم  هچنآ  هک  هدـش  تباث  نییلوصا  دزن  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  ماع  ظفل  صیـصخت  بجوم  لوزن ، ببـس  دـشاب  هدـش  لزان 

.تسا تسرد  دنا  هدرک  رایتخا  هلأسم  نیا  رد  ناملاع  تیرثکا  هک  یهاگدید  نامه  نیا ، ربانب  ببس ، صوصخ  هن  تسا ، ظفل 
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.درک رت  کبس  ناتراب  دنوادخ  نونکا   : 66 لافنا / - 1
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ثیدح لقن  ام  يارب  نسح  دیوگ : یم  هک  تسا  دمحا  تیاور  دراد  طابترا  هَِئف » َیلإ  ًازِّیَحَتُم  ْوَأ   » هیآ ریـسفت  هب  هک  ییاهتیاور  زا  یکی 
زا دایز  یبا  نب  دیزی  درک ، ثیدح  لقن  ام  يارب  ریهز  درک ،

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  هیرس  زا  یکی  رد  تفگ : هک  درک  ثیدح  لقن  ام  يارب  رمع  نب  هللادبع  زا  یلیل  یبا  نب  نمحرلادبع 
ییورایور زا  هک  نونکا  میتفگ : دوخ  اب  سپ  .دـنتخیرگ  هک  مدوب  یناسک  نایم  رد  زین  نم  دـنتخیرگ و  ناهارمه  .متـشاد  تکرـشهلآ 

ار بش  میدرگرب و  هنیدم  هب  تسا  بوخ  میتفرگ : میمـصت  نینچ  سپـس  مینک ؟ هچ  میا  هدمآ  راتفرگ  ادـخ  مشخ  هب  میا و  هدرک  رارف 
دنم هرهب  نآ  زا   ] دـشاب يا  هبوت  اـم  يارب  رگا  اـت  میرادـب  هضرعهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  ار  دوخ  سپـس  میباوخب و  اـجنآ 

ام میتـفگ : دـیتسه ؟ هـک  دیـسرپ : دـمآ و  نوریب  .میتـفر  ترــضح  نآ  غارــس  هـب  حبــص  زاـمن  زا  شیپ  سپ  .مـیورب  هـنرگ  و  میوـش ]
دیتسه یهورگ  امش  کنیا  و   ] مناناملـسم همه  هورگ  نم  میامـش و  هورگ  نم  .دیناگدنرب  موجه  امـش  هکلب  هن ، دومرف : .میناگتخیرگ 

و يذمرت ، دووادوبا ، ار  ثیدح  نیا  .میدز  هسوب  شتـسد  رب  میتفر و  وا  روضح  هب  سپ  دیوگ : یم  يوار   [ دیا هتـسویپ  یهورگ  هب  هک 
ار نآ  ام  تسا و  نسح  ثیدح  نیا  هتفگ : يذمرت  دنا و  هدرک  لقن  دایز  یبا  نبدیزی  زا  دنچ  یقرط  زا  هجام  نبا 

و تسا : هدوزفا  نایاپ  رد  هدروآ و  دایز  یبا  نبا  زا  لقن  هب  ار  تیاور  نیمه  زین  متاح  یبا  نبا  .میسانش  یمن  دایز  یبا  نبا  قیرط  زا  زج 
«. هَِئف َیلإ  ًازِّیَحَتُم  ْوَا  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

زاب نم  دزن  هب  رگا  تفگ : باطخ  نب  رمع  دش  هتـشک  نیمزرـس  نیا  رد  یلپ  رب  ناریا  نایهاپـس  يدایز  ببـس  هب  هدیبعوبا  هک  یماگنه 
.تسا هدرک  تیاور  باطخ  نب  رمع  زا  لکش  نیمه  هب  نیریس  نب  دمحم  ار  رثا  نیا  .مدوب  هورگ  کی  وا  يارب  نم  دوب  هتشگ 

اب هک  دنا ، هدرک  لیوأت  ریـسفت و  هئف » یلا  زیحت   » يانعم رد  یتعـسو  نانچ  اب  دراد  ینومـضم  نینچ  هک  ار  يراثآ  ثیدح و  نیا  یخرب 
دانتسا هب  ریـسفت  نیا  رد  هچ ، دنام ؛ یمن  ياج  رب  هیآ  نیا  يارب  یمکح  چیه  هدمآ و  هیآرد  هک  يدیع  يارب و  ییانعم  چیه  رگید  نآ 

هب هئف »  » هژاو ثیدح ، رهاظ 

؛ تسا تسردان  یتشادرب  نیا  اما  .دریگ  یم  رب  رد  دنـشاب  هک  اج  ره  ار  ناناملـسم  تعاـمج  هفیلخ و  هنیدـم ، هک  هدـش  اـنعم  يا  هنوگ 
دربن هنحص  رد  هک  تسا  یهورگ  هیآ  نیا  رد  هئف »  » زا دوصقم  اریز 

رایـسب رگم  دـنام  یمن  یقاب  گنج  زا  هدـننک  رارف  يارب  یقادـصم  میریذـپب  ار  عیـسو  ياـنعم  نآ  دوب  اـنب  رگا  هنرگو  دـنراد ، روضح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  مه  ینخس  نآ  .درب  یم  نیب  زا  ار  هیآ  يانعم  دوصقم و  هک  تسا  يزیچ  نیا  هک  یلاح  رد  كدنا ،
؛ تسا هدوب  نانآ  هب  ندیـشخب  شمارآ  نداد و  هیحور  ناناملـسم و  اب  دروخرب  رد  ندرک  طایتحا  فده  هب  اهنت  هدـش  تیاور  رمع  زین 

 - نیا رب  نوزفا  .دندرک  یم  یگداتسیا  شیوخ  ربارب  نیدنچ  يرامش  اب  ینانمشد  ربارب  رد  ناناملسم  نامز  نآ  رد  هچ ،
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رد میـسانش » یمن  دایز  یبا  نبا  قیرط  زا  زج  ار  نآ  تسا و  نسح  یثیدـح  : » هتفگ ثیدـح  نیا  هراـب  رد  يذـمرت  میروآ -  هک  ناـنچ 
فالتخا يوار  نیا  هرابرد  دنا  هتفگ  ناملاع  هک  نانوچ  هک  یلاح 

ظفح ناوت  دیسر  یلاسنهک  هب  نوچ  یلو  دوب ، ییوگتسار  يوار  وا  هتفگ : نابح  نبا  اهنت  دنا و  هتـسناد  فیعـض  ار  وا  يرایـسب  تسا ؛
رکنم ثیداحا  زا  يا  هراپ  درک و  رییغت  دییارگ و  یتسس  هب  وا  ثیدح 

نارود نیا  زا  لبق  وا  زا  یثیدح  سک  ره  نیا  ربانب  .دش  عقاو  درک  یم  تیاور  هک  یثیداحا  نایم  رد 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  رانملا  بحاص  .تسا  حیحص  ثیدح  نآ  هدینش  رییغت 

نینچ هدش  تیاور  رمع  زا  هک  مه  يرثا  .دنس  رظن  زا  هن  دراد و  یشزرا  نتم  رظن  زا  هن  هلأسم  نیا  رد  ثیدح  نیا  هک  نآ  نخس  هاتوک 
(1) .داد ياج  هلأسم  نیا  ياهرایعم  نازیم و  رد  ار  نآ  ناوتن  نیاربانب  تسا و  نآ  زا  رت  نییاپ  هکلب  دراد و  یمکح 

اه هیآ  یهاوگ 

هورگ هب  یهورگ  زا  ای  دـنا  هدـش  اج  هباج  دربن  هصرع  رد  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  باذـع  مشخ و  هک  دراد  تلالد  نیارب  هیآ  ود  نیا 
هب یهورگ  زا  نتـسویپ  دربن و  هصرع  رد  ندـش  اـج  هباـج  ینعی  راـک ، ود  ره  نیا  يوس  رگید  زا  .دریگ  یمن  رب  رد  دـنا  هتـسویپ  رگید 

نمشد و رب  رتشیب  طلست  نتفای  اهنآ  زا  دوصقم  اما  وا ، هب  ندرک  تشپ  نمشد و  زا  رارف  اهنآ  رهاظ  هک  دنتـسه  ییاه  هلیح  رگید  هورگ 
تیوقت هب  ای  ینیـشن و  بقع  زا  سپ  موجه  هب  ای  راک  نیا  .دنا  هتـشاد  نآ  رد  يزوریپ  دیما  هک  تسا  یهار  نامه  زا  نانآ  ندرک  دوبان 

بجاو و هکلب  عورـشم ، زیاج و  يا  هلیح  دوخ  نیا  و  دریذپ ، یم  تروص  تسا  هدیـسر  نآ  هب  هدـنهد  ینابیتشپ  ياهورین  هک  یهورگ 
يالتعا هک  ارچ  تسا ؛ ریذپان  زیرگ 

ناشندرک ریگ  نیمز  نانآ و  بیسآ  ّرش و  ندرک  رود  نارفاک ، يراوخ  ناناملسم ، تیوقت  هللا ، هملک 

هب ندیسر  هار  .دروآ  یم  یپ  رد  ار  نانآ  هب  ینوبز  تلذ و  معط  ندناشچ  زین  تراسا و  لتق و  هب 

ّرش زا  دنرادن و  نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  تسا  یناسک  اب  ندیزرو  گنرین  یفده  نینچ 

.دنشک یمن  تسد  نآ  ناوریپ  رازآ  زا  قح و  نید  ربارب  رد  ینیرفآ 

: دومرف هک  وا ، زا  ناکرشم  شسرپ  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخـس  هک  نانوچ  تسا ، یلعف  ياه  هیانک  باب  زا  گنرین  نیا 
 - دـشاب بترتم  اهنآ  رب  یمتـس  عفد  هک  ییاج  رد  هکلب  دـنزیاج و  اهنآ  يود  ره  تسا و  یلوق  ياه  هیانک  باـب  زا   (2)« ءام نم  نحن  »
زا دـنترابع  ود  نیا  اریز  دـنک ؛ یم  قدـص  ًالماک  ود  ره  نیا  رب  زین  هلیح  فیرعت  .دـنوش  یم  زین  بجاو  ثحب -  دروم  هلأـسم  دـننامه 

راکشآ
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نآ زا  ًاتداع  هچنآ  زج  يدوصقم  يارب  نخس  ندرک  راکـشآ  ای  دوش و  یم  دصق  نآ  زا  ًاتداع  هچنآ  زج  يدوصقم  يارب  يراک  ندرک 
تسا هتساوخ  نآ  زا  راک  هدنهد  ماجنا  ای  نخـس  هدنیوگ  هچنآ  زج  یفده  نامگ  هب  هدنونـش  ای  هدننیب  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  هدارا 

.دتفا یم 

نوریب هرامش  زا  ًابیرقت  رضاح  نامز  هتشذگ و  رد  یگنج  ياهبیرف  اه و  هلیح  عاونا  تسا  ینتفگ 

ظاحل هب  اما  هتشاد ، هدنسب  رگید  هورگ  هب  هورگ  کی  زا  نتسویپ  ای  ندش  اج  هباج  هلیح  عون  ود  هب  اهنت  ًاظفل  دنچ  ره  هیآ  نیا  تسا و 
ثیدح دـنوادخ  باتک  زا  تشادرب  نیا  د�وم  .دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  ود  نیا  زج  ییاه  هلیح  موهفم ، طابنتـسا  ای  سایق  قیرط  هب  انعم و 

(1) «. هعدخ برحلا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هللادبع  نبرباج  زا  لقن  هب  نیحیحص 

یپ رد  نوچ  هک  دنا  هدرک  لقن  متاح  نب  يدع  هرابرد  ناسیون  هریس  هک  تسا  يزیچ  نآ  بلاج  ياهبیرف  فیطل و  ياه  هلیح  زا  یکی 
یتدم تساوخ  ناشیا  زا  تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  نانآ  دنتـشاد ، دادـترا  دـصق  وا  نادـناخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تافو 

ییوس زا  وا  .دنشاب  عاضوا  بقارم  دنشک و  راظتنا 

.دناسرب رود  ییاج  هب  ار  اهنآ  درب  یم  ارچ  هب  ار  تاکز  نارتش  نوچ  داد  یم  روتسد  شرسپ  هب  رگید 

ات تساخ  یم  رب  درک و  یم  اوعد  وا  اب  نادناخ  روضح  رد  ردپ  تشگ  یم  زاب  هناخ  هب  بش  وا  نوچ 

ره يدع  .دنزن  ار  شدنزرف  دنتساوخ  یم  يدع  زا  دندرک و  یم  تعافش  نارضاح  اما  دنزب ، ار  وا 

تـساوخ رـسپ  زا  یبش  دش  رارکت  بش  دـنچ  راک  نیا  هک  نآ  زا  سپ  .درب  رترود  نانچمه  ار  نارتش  داد  یم  روتـسد  شرـسپ  هب  بش 
ارف زا  سپ  دوخ  وا  رگید  ییوس  زا  .درب  رترود  رایسب  ار  نارتش 

عنام هدرک و  وا  تعافش  هک  نیا  رب  ار  دوخ  نادناخ  لاح  نیا  رد  و  تسوا ، نارگن  درک  دومناو  داتسیا و  رـسپ  راظتنا  هب  بش  ندیـسر 
دندرک و یم  یهاوخ  رذع  شرـسپ  بناج  زا  وا  ربارب  رد  زین  نانآ  درک و  یم  شهوکن  دنز  کتک  ار  شدنزرف  وا  هک  دندوب  هدش  نآ 

يارب رهاظ  رد  دوخ  دیسر ، همین  هب  بش  نوچ  .دندرک  یمن  موکحم  ار  وا  ندرک  رید  دندروآ و  یم  وا  ندرک  رید  يارب  یلیالد 

.درک رکبوبا  میدقت  ات  دنار  شیپ  هنیدـم  يوس  هب  ار  نارتش  اج ] نآ  زا  دـناسر و  رـسپ  هب  ار  دوخ   ] تسـشن و بکرم  رب  وا  يوجتـسج 
نامیا و جوا  زا  یناـشن  يدـع  گـنرین  نیا  .تفرگ  کـمک  اـهنآ  زا  هّدر  لـها  اـب  گـنج  رد  رکبوبا  هک  دوب  ئیط  هلیبق  تاـکز  نیمه 
: تفگ رمع  یسانش ؟ یمن  ارم  ایآ  نان�وم  ریما  يا  دیـسرپ : رمع  زا  يدع  هک  تسا  هدیـسر  حیحـص  تیاور  هب  .تسوا  یمالـسا  تریغ 

، يداد ناشن  يرادافو  دندرک  گنرین  هک  هاگنآ  يدروآ ، مالسا  دندش  رفاک  هک  هاگنآ  مسانش ؛ یم  ار  وت  ارچ ،

.یتخانش دندرک  راکنا  هک  اجنآ  و  يدرک ، يور  دندرک  تشپ  هک  اجنآ 
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یم ناـیم  هب  يا  هیروت  تشاد  یم  يا  هوزغ  دـصق  نوـچ  هک  دوـب  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  یلمع  ياـهدومنهر  زا  یکی 
هب موس  لصف  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  .دراد  رگید  ییاج  دصق  ایوگ  هک  دروآ 

ترابع نآ  تخادرپ و  میهاوخ  تسا  رتالاب  زین  یلعف  یلوق و  ياه  هیانک  زا  هچنآ  زاوج  یسررب 

نالی نتشک  مالسا و  نانمشد  رب  نتفای  هطلس  هک  یماگنه  وا ، تعیرش  رب  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  نتـسب  غورد  زا  تسا 
تنایخ اهدهع  اهنامیپ و  همه  هب  هک  دروآ  یپ  رد  ار  یهارمگ  نارادمدرس  و 

هار زا  ار  نامدرم  دنتسشن و  نآ  نیمک  رد  دش  هک  اج  ره  دنداهن و  مالسا  هار  هب  گنس  دندرک و 

.دنتسج ار  يژک  دنتشادزاب و  تسار 

هانگیب زا  تمهت  عفد  قح و  ندرک  راکشآ  يارب  ندیزرو  هلیح   : 5

: تسا هدومرف  نینچ  درک  وا  اب  رصم  زیزع  رسمه  هچنآ  يارجام  حرش  رد  فسوی و  ناتساد  رد  یلاعت -  دنوادخ 

ُِحْلُفی َـال  ُهَّنإ  َياَوـْثَم ، َنَسْحَأ  یِّبَر  ُهَّنإ  هّللا ، َذَاـعَم  َلَاـق  َکـَل ، َْتیَه  َْتلَاـق  َباَْوبـألا َو  ِتقَّلَغ  َو  ِهسْفَن ، ْنَع  َاـِهْتَیب  یف  وـه  یتَّلا  ُهـْتَدَواَرَو  »
* َنیِـصَلْخُملا اندابِع  ْنِم  ُهَّنإ  َءَاشْحَفلا ، َءوُّسلا َو  ُْهنَع  َفِرْـصَِنل  َِکلَذَـک  ِهِّبَر ، َناَهُْرب  يَأَر  ْنَأ  َـالَول  َاـِهب  َّمَهَو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََـقل  َو  َنوُِملاَّظلا *
* ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْوَأ  َنَجُْسی  ْنَأ  َّالإ  اًءوُس  َِکلْهَِأب  َداَرَأ  ْنَم  ُءاَزَجاَم  َْتلاق  ِباَبلا ، يََدل  اَهَدِّیَـس  اَیَفلَأَو  ٍُربُد ، ْنِم  ُهَصیِمَق  ْتَّدَقَو  َبَابلا  اَقَبتـساَو 

ُهُِـصیمَق َناَک  ْنإ  َو  َِنِیبِذاَکلا * َنِم  َوُه  ْتَقَدَصَف َو  ٍُلُبق  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناَک  ْنإ  اَِهلْهَأ ، ْنِم  ٌدِهاَش  َدِهَـش  َو  یِـسْفَن ، ْنَع  یْنتَدَواَر  َیِه  َلَاق 
ْنَع ضِرْعَأ  ُفُسُوی  ٌمیِظَع * َّنُک  َْدیَک  َّنإ  َّنُکِْدیَک ، ْنِم  ُهَّنإ  َلَاق  ٍُربُد  ْنِم  َُّدق  ُهَِصیمَق  يَأَر  اَّملَف  َِنِیقِداَّصلا * َنِم  َوُه  َْتبَذَکَف َو  ٍُربُد  ْنِم  َُّدق 

(1) «. َنِیئطاَخلا َنِم  ِْتنُک  ِکَّنإ  ِِکْبنَِذل ، يِرِفغتساَو  اَذه 
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هب تفگ : .باتشب  تفگ :  تسب و  ار  اهرد  .درک  وازا  یهاوخماک  سوه  دوب  شا  هناخ  رد  فسوی  هک  نز  نآ   : 39  - 23 فسوی / - 1
هن رگا  درک و  وا  گنهآ  نز  نآ  .تسین  يراگتـسر  ار  ناراکمتـس  .داد  وکن  یتلزنم  دـنارورپ و  ارم  هک  تسوا  مرب ، یم  هانپ  دـنوادخ 
زا وا  هچ  میرادـب ؛ رود  وا  زا  ار  یتـشز  يدـب و  اـت  میدرک  نینچ  .درک  یم  يو  گـنهآ  زین  وا  دـیدب  ار  شراـگدرورپ  ناـهرب  هک  نآ 

.دندید رد  رانک  ار  نز  نآ  رورـس  هاگانب  و  دـیردب ، سپ  زا  ار  وا  هماج  نز  دـندیود و  رد  يوس  هب  ود  ره  .دوب  ام  راکتـسرد  ناگدـنب 
؟ دیآ راتفرگ  تخس  يا  هجنکش  هب  ای  دور  نادنز  هب  هک  نآ  زج  تسیچ  دشاب  هتشاد  يدب  دصق  وت  نز  اب  هک  یسک  يازس  تفگ : نز 

نز هدش  هدیرد  شیپ  زا  شا  هماج  رگا  هک  داد  یهاوگ  نز  نآ  ناسک  زا  یهاوگ  .تشاد  نم  زا  یهاوخماک  سوه  وا  تفگ : فسوی 
هماج دید  نوچ  .تسوگتـسار  وا  دیوگ و  یم  غورد  نز  تسا  هدیرد  سپ  زا  شا  هماج  رگا  و  تسوگغورد ، وا  دـیوگ و  یم  تسار 

و رذگرد ، نیا  زا  فسوی  يا  .تسا  گرزب  تخس  امش  رکم  هک  تسا  نانز  امـش  رکم  زا  نیا  تفگ : تسا  هدش  هدیرد  تشپ  زا  شا 
.يا هدوب  ناراکاطخ  زا  وت  هک  هاوخب  شزرمآ  يا  هدرک  هک  یهانگ  زا  نز  يا 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 628 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_425_1
http://www.ghaemiyeh.com


هیآ ياه  هژاو  حرش 

.تسب مکحم  ار  اهرد  همه  َباَْوبألا ؛» ِتقَّلَغ   » .دوش رتسبمه  يو  اب  تساوخ  وا  زا  شمرن  اب  درک و  گنرین  وا  اـب  ِهَسْفَن ؛» ْنَع  ُْهتَدَواَرَو  »
.تسا لوفعم  رد  مه  لعف و  رد  مه  یناوارف  رب  تلالد  يارب  اج  نیا  رد  لیصفت  باب  زا  لعف  ندروآ  نیاربانب ،

يور يانعم  هب  تسا  يرما  لعف  مسا  تسا ، هدـش  تئارق  زین  نزو  ود  نیمه  رب  هک  ُثیح  نزو  رب  مه  تیل و  نزو  رب  مه  َکـَل ؛» َْتیَه  »
.باتشب نک ،

ار يو  دمآ  رب  ددص  رد  زین  فسوی  و  دـنک ، يرتسبمه  هب  ریزگان  ار  وا  ات  دـنزب  ار  فسوی  رب  دـمآ  ددـص  رد  نز  َاِهب ؛» َّمَهَو  ِِهب  ْتَّمَه  »
: دیوگ یم  راتخملا  رد  .دزاس  رود  دوخ  زا  هلیسو  نیدب  دنزب و 

.تسا لُعفی ] لَعف  « ] ّدر  » لعف باب  زا  لعف  نیا  .تساوخ  ار  نآ  ینعی  یشلاب ء ؛» َّمه  »

.دریگ یشیپ  يرگید  رب  رد  هب  ندیسر  رد  تساوخود  نآ  زا  کی  ره  َبَابلا ؛» اَقَبتسا  »

.دیرد تشپ  زا  ار  شنهاریپ  ٍُربُد ؛» ْنِم  ُهَصیِمَق  ْتَّدَق  »َ

.دندوب هدیود  نآ  يوس  هب  هک  دندید  يرد  نامه  رانک  رد  ار  زیزع  ینعی  وا  رسمه  نز  نآ  فسوی و  ِباَبلا ؛» يََدل  اَهَدِّیَس  اَیْفلَا  »

ارجام حرش 

تـشادن وا  هب  یتبغر  هک  اجنآ  زا  تفرگ و  رب  هاچ  زا  ار  وا  تشذگ ، اجنآ  زا  رذگهر  یناوراک  دـندنکفا  هاچ  هب  ار  فسوی  هک  ینامز 
نوچ هاشداپ ، يارزو  سیئر  ای  زیزع  نامه  ینعی  دوب ، هدـیرخ  ار  وا  هک  يرـصم  درم  تخورف ، مهرد  دـنچ  هب  كدـنا ، ییاهب  هب  ار  وا 

رد تباجن  يدنمشوه و  ياه  هناشن 

درک هدافتسا  هدمآ  هیآ  رد  هک  وا  يراودیما  راهظا  زا  مه  ناوت  یم  هک  نانوچ  دنا و  هتفگ  هک  نانوچ  يوس -  رگید  زا  دید و  فسوی 
رد ار  وا  مدقم  : » تفگ شرسمه  هب  دوب ، دنزرف  یب  میقع و  دوخ  - 

وا يابرلد  ییابیز  یناوج و  توارط  هک  رصمزیزع  رسمه  اما  میریگ .» يدنزرف  هب  ار  وا  ای  دتفا  دنمدوس  ار  ام  دیاش  رادب ؛ یمارگ  اجنیا 
نآ دنم  هقالع  تسیرگن و  وا  هب  رگید  یمشچ  هب  دیدب ، ار 

هک نانوچ  تخادرپ ، شیوخ  هب  وا  ندـناوخ  هب  ییورـشوخ  شمرن و  اـب  يور  نیمه  زا  .دـشاب  وا  قوشعم  تسود و  فسوی  هک  هدـش 
هصالخ ...ِهِسْفَن .» ْنَع  اِهْتَیب  یف  َوُه  یتَّلا  ُْهتَدَوار  َو  : » دیوگ یم  هیآ 

هب دناتس و  ماک  وا  زا  ات  دناوخ  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  رصمزیزع  نز  هک  دوب  نآ  ود  نیا  ناتساد 
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ندروآ رب  زا  فسوی  اما  .دناوخ  شیوخ  هب  ترارح  قوش و  اب  ًاحیرـص و  ار  وا  سپـس  تسب و  مکحم  ار  اهرد  همه  زین  فدـه  نیمه 
هب وا  هتساوخ  ربارب  رد  دیزرو و  يراددوخ  تساوخ  یم  وا  هچنآ 

ناراکمتـس .تسا  هدرک  یکین  نم  اب  هتـشاد و  یمارگ  ارم  مدـقم  هک  تسا  نم  بحاص  نیا  ادـخ ! رب  هانپ  : » تفگ درب و  هانپ  دـنوادخ 
هچنادب هلیـسو  نیدب  درازایب و  دـنزب و  ار  وا  هک  درک  نآ  گنهآ  دـید  وا  زا  يدروخ  رب  نینچ  هک  نز  دـنبای .» یمن  يراگتـسر  زگره 

.دزاس ریزگان  دهاوخ  یم  دوخ 

يراک نامه  اب  دمآ  رب  ددصرد  دناوخ و  وا  ياهتکرح  رد  نز و  نآ  هرهچ  رد  ار  میمصت  نیا  فسوی 

يراک نینچ  نز  نآ  اب  رگا  هک  تخادـنا  وا  لد  هب  دـنوادخ  اـما  .دـنارب  شیوخ  زا  ار  وا  ندرزآ ، ندز و  ینعی  هدرک ، شگنهآ  وا  هک 
نانچ دوخ  راک  نآ  یپ  رد  زین  دـیاش  و  تسا ، رانکرب  نآ  زا  هک  دـمآ  دـهاوخ  مهارف  وا  دـض  رب  یتمهت  تابثا  يارب  هنیمز  رتشیب  دـنک 

نامز نآ  ات  هک  دنیبب  يا  هجنکش  رازآ و 

نآ هتساوخ  زا  ییاهر  هار  تشگرب و  دوب  هتفرگ  میمصت  هچنآ  زا  ناس  نیدب  .تسا  هدیدن  شدننامه 

وا زا  تساوخ  دیود و  وا  یپ  رد  زین  نز  دش و  ناود  رد  تمس  هب  هدید  رد  يوس  هب  نتخیرگ  ار  نز 

رد نهاریپ  دیود  یم  ولج  هب  فسوی  نوچ  اما  .دیـشک  دوخ  يوس  هب  تفرگ و  رـس  تشپ  زا  ار  وا  نهاریپ  لیلد  نیمه  هب  .دریگ  یـشیپ 
دید نینچ  هک  نز  .درک  ریگلفاغ  ار  اهنآ  يود  ره  رد  راـنک  رد  زیزع  هک  دوب  ماـگنه  نیمه  رد  تسرد  .دـیرد  تشپ  زا  نز  نآ  تسد 

نز اب  یئوس  دصق  هک  نآ  يازس  : » تفگ وا  .دهد  رفیک  ار  وا  دب  رادرک  تساوخ  شیوخ  رهوش  زا  درک و  مهتم  ار  فسوی  گنرد  یب 
وت

هب هک  تمهت  نیا  ربارب  رد  فسوی  «. دنیبب روآ  درد  تخس و  يا  هجنکش  ای  دوش و  هدنکفا  نادنز  هب  ای  هک  تسین  نآ  زج  دشاب  هتـشاد 
نابز رب  ار  قح  نخس  نآ  دیدرگ  ریزگان  دش  یم  هدز  وا 

هلأسم داد  یم  حیجرت  فسوی  دوب  نیا  زج  رگا  و  دناوخ » یم  شیوخ  يوس  هب  ارم  هک  دوب  وا  : » دروآ

هک وا  ناکیدزن  زیزع و  ینزیار  ثحب و  دروم  هلأسم  ود ، نیا  ياه  هتفگ  فالتخا  اـب  .دـناشوپب  ار  نز  نآ  هتـساوخ  درادـب و  ناـهنپ  ار 
فسوی و یهانگیب  عاضوا  طیارـش و  نیارق و  هک  وا  نادناخ  ناشیدنا  تسرد  زا  یکی  نایم  نیا  رد  .تفرگ  رارق  دـندوب  رـضاح  اجنآ 

دوب هتفایرد  ار  نز  نآ  رکم 

هک تسا  نآ  لوقعم  هچ ، تسا ؛» نایوگغورد  زا  درم  نآ  و  هتفگ ، تسار  نز  دشاب  هدش  هدـیرد  ولج  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  : » تفگ
وا دشاب  هتشاد  وا  اب  يراکدب  دصق  هدیرپ و  نز  نآ  رب  فسوی  رگا 

دشکب و ییوس  هب  ار  دوخ  کی  ره  دنوش و  دریگرد  رگیدمه  اب  دریگب و  ولج  زا  ار  فسوی  نهاریپ 
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غورد نز  دـشاب  هدـیرد  تشپ  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  و  : ) تفگ همادا  رد  شیدـنا  تسرد  نآ  .دوش  هدـیرد  ولج  زا  نهاریپ  هجیتن  رد 
نز هک  دنک  یم  تلالد  دوخ  نیا  هچ ، تسا ؛) نایوگتسار  زا  وا  هتفگ و 

نیا هب  ندرزآ  اب  ار  وا  تسا  هدیـشوک  نز  هجیتن ، رد  هدیزرو و  يراددوخ  هتـساوخ  نیا  ندروآرب  زا  وا  هدـناوخ و  دوخ  هب  ار  فسوی 
نتخیرگ رد  ار  هراچ  هار  فسوی  يور  نیمه  زا  .دنک  راداو  راک 

ص:427

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 631 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هتفرگرـس و  تشپ  زا  ار  شنهاریپ  دریگب  ار  وا  هتـسناوتن  نوـچ  هدـش و  ناود  وا  یپ  رد  زین  نز  .تسا  هدـیود  رد  تمـس  هب  هدـید و 
ناشن رـصم  زیزع  نوچ  .تسا  هدیرد  تشپ  زا  نهاریپ  هدیود  یم  ولج  تمـس  هب  فسوی  نوچ  نایم  نیا  رد  و  هدیـشک ، شیوخ  يوس 

زا همه  نیا ، : » تفگ دید  تسا  هدرک  هدراو  هک  یماهتا  رد  ار  نز  ییوگغورد  ناشن  دوخ و  ياعدا  رد  فسوی  ییوگتسار 

تـساوخ فسوی  زا  دـنوش  اوسر  شرـسمه  وا و  دابم  هک  نآ  میب  زا  زیزع  سپـس  تسا .» نیگنـس  ناـترکم  هک  تسا  ناـنز  امـش  رکم 
زا .نک  شومارف  و  باترب ،» يور  دادخر  نیا  زا  فسوی ، يا  : » تفگ وا  .دیوگن  ینخـس  سک  چیه  اب  نآ  زا  درادـب و  ناهنپ  ار  ارجام 

تهانگ زا  زین  وت  : » تفگ يو  هب  .دـهاوخب  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  هدرک  هچنآ  يارب  تساوخ  زین  شیوخ  رـسمه  زا  يوس  نآ 
«. يا هدوب  ناراک  اطخ  زا  وت  یتسارب  هک  هاوخب  شزرمآ 

هلیح زاوج  رب  اه  هیآ  یهاوگ 

: تسا هلیح  ود  هدنرادرب  رد  اه  هیآ  نیا 

فـسوی دـشک و  یم  شیوخ  يوس  هب  ار  فـسوی  هک  دـید  ار  وا  شرهوـش  نوـچ  هک  زیزع  رـسمه  نخـس  مالـسلا  مهیلع  سخن  هلیح 
هدنکفا نادـنز  هب  ای  هک  تسین  نآ  زج  دـشاب  هتـشاد  وت  نز  اب  یئوس  دـصق  هک  نآ  يازـس  : » تفگ يو  هب  دـهد ، یم  ناشن  يراددوخ 

روآدرد تخس و  يا  هجنکش  ای  دوش و 

نخـس نیا  گنردیب  دنک ، مهتم  ار  وا  دزاغآ و  نخـس  وا  زا  شیپ  فسوی  هک  نیا  میب  زا  ای  رهوش و  رازآ  شنزرـس و  میب  زا  وا  دنیبب .»
رود نآ  رهاظ  ینطاب ؛ دراد و  يرهاظ  نخس  نیا  .دروآ  نابز  رب  ار 

نیا زج  یتشادرب  نخـس  نیا  زا  زین  زیزع  ًارهاظ  و  تسا ، تمهت  زا  شیوخ  نماد  نتـساریپ  فسوی و  هب  نتـشاد  دب  رظن  زا  دوخ  ندرک 
هجنکش نادنز و  هب  فسوی  دیدهت  زین  نخس  نیا  نطاب  درکن ؛

يراک نینچ  ماجنا  هب  رداق  دهاوخب  هاگره  هک  دینامهف  فسوی  هب  هتفگ  نیا  اب  يو  هچ  تسا ، نز  نآ  هتساوخ  ندرواین  رب  تروص  رد 
زج يا  هراچ  وا  گنرین  رکم و  میب  زا  يو  نیا  ربانب  تسا و 

هنوگ نیا  هچ ، میمان ؛ یم  هلیح »  » کـی ار  زیزع  نز  هتفگ  هک  تساـج  نیمه  زا  دـهاوخن ، اـی  دـهاوخب  درادـن ، وا  اـب  ندرک  يرتسبمه 
دوش و یم  لال  نابز  هک  یتیعقوم  نینچ  رد  هژیوب  دوش ، یمن  رداص  هدـید  هبرجت  هدومزآراک و  هاـگآ ، كریز ، یناـسنا  زا  زج  نخس 

ماما .دتفا  یم  راک  زا  لد  لقع و 

: دیوگ هدرک ، هراشا  تقیقح  نیا  هب  فاشکلا  رد  يرشخمز 

رظن هب  نیگمـشخ  یتخـسب  وا  اب  فسوی  ندشن  هارمه  لیلد  هب  هک  یتلاح  رد  زیگنارب و  دـیدرت  عضو  نآ  اب  ار  وا  نز  نآ  رـسمه  نوچ 
رظن زا  رهوش  دزن  دوخ  نماد  نتـساریپ  یکی  فدـه  ود  نیا  .دروآ  رب  ار  وا  فدـه  ود  ات  دروآ  ناـیم  هب  يا  هلیح  يو  دـید ، دـمآ  یم 

تسا و نارگید  هب  نتشاد  توهش 
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نیا زا  دوب  هدـش  سویأـم  وا  هناـبلطواد  ندرک  یهارمه  زا  نوچ  هک  دـیما  نادـب  وا  ندـناسرت  فسوی و  رب  دوخ  مشخ  راـهظا  يرگید 
: تفگ هک  دینیب  یمن  ایآ  دـنک ؛ یهارمه  وا  اب  هتـساوخان  راچانب و  شگنرین  هلیح و  میب  زا  وا و  سرت  زا  دزاس  ریزگان  ار  يو  رذـگهر 

؟» دید دهاوخ  يراوخ  دش و  دهاوخ  هدنکفا  نادنز  هب  نامگیب  دهدن  ماجنا  ار  مهد  یم  روتسد  وا  هب  هچنآ  رگا  «و 

کی ندرک  هئربـت  هاـنگیب و  کـی  هب  ماـهتا  هدـنرادرب  رد  هک  ارچ  تسا ؛ غرود  زیمآ و  هاـنگ  يا  هلیح  هلیح  نیا  هک  تسا  نشور  هـتبلا 
نیا دوب  بسانم  .تسا  هدش  هدارا  يراکدب  نآ  زا  تسا و  راکهانگ 

زا ثحب  يارب  يا  همدقم  میدید  هک  يور  نآ  زا  اما  دوش ، هدروآ  مارح  ياه  هلیح  شخب  رد  هلیح 

.میوش شروآدای  اجنیا  رد  میداد  حیجرت  هداد ، يور  نآ  زا  سپ  هک  تسا  يزیاج  هلیح 

یقیرط زا  درک  یم  دش  دمآ و  وا  اب  دوب و  زیزع  ناسک  زا  تشاد و  روضح  اجنآ  هک  شیدـنا  تسرد  درم  نآ  مالـسلا  مهیلع  ود  هلیح 
وا هب  هک  یماهتا  زا  فسوی  هدش ، هدیرد  تشپ  زا  نهاریپ  دوب  هتفایرد 

راکشآ يارب  نیا ، ربانب  .تسا  شهوکن  دنمازس  راکهانگ و  رصم  زیزعرسمه  رانک و  رب  دنا  هدز 

نز زا  مه  دشاب ، هتخاس  راکشآ  ار  تقیقح  مه  هک  دیشیدنا  یفیرظ  هراچ  هار  تقیقح  نیا  نتخاس 

هئربت هب  دنم  هقالع  یتخسب  هک  دوشن  مهتم  نادب  مه  دسرن و  وا  هب  يرازآ  زیزع  دوخ  رصمزیزع و 

مادک ره  تشاد و  ضراعت  فسوی  هتفگ  اب  نز  نآ  هتفگ  هک  یلاح  رد  يور  نیمه  زا  وا  .تسا  هدوب  زیزع  نز  ندرک  مهتم  فسوی و 
هدـننک و هارمگ  رـصم  زیزع  يارب  تیعـضو  نایم  نیا  رد  دـندیزرو و  یم  رارـصا  يرگید  ندرک  موکحم  دوخ و  ندوب  هاـنگیب  رب  زین 

نهاریپ رگا  تسا و  ناراـکهانگ  زا  درم  نآ  هتفگ و  تسار  نز  دـشاب  هدـش  هدـیرد  وـلج  زا  فـسوی  نهاریپ  رگا  : » تفگ دوـب ، مهبم 
يارب ار  هنیمز  دـنک و  ماـهتا  عفد  دوخ  زا  هک  نیا  يارب  وا  تسا .» نایوگتـسار  زا  وا  هتفگ و  غورد  نز  دـشاب  هدـیرد  تشپ  زا  فسوی 

نیدب دزاس  مهارف  تسوا  یلصا  دوصقم  هک  مود  لامتحا  نایب 

یسک هک  ناس  نآ  ناهنپ و  يا  هنوگ  هب  لامتحا  ود  زا  کی  ره  يارب  يا  هناشن  نداد  رارق  اب  هویش 

یلاح رد  درک ، زاغآ  تسخن  لامتحا  اب  ار  دوخ  نخس  دنکن ، فشک  ار  نآ  دوشن و  وا  هلیح  هجوتم 

دراد دوجو  دوب  هدرک  رکذ  يو  هک  يا  هناشن  اب  لامتحا  ود  زا  کی  ره  رد  هک  یتبـسانم  .تسا  هدادن  خر  لامتحا  نیا  تسناد  یم  هک 
وا هب  هتفر و  نز  نآ  غارـس  هب  نتـساوخ  ماک  يارب  يو  هک  دـنک  یم  تیاکح  نآ  زا  ولج  زا  فسوی  هماج  ندـش  هدـیرد  هک  تسا  نآ 

هدش هدیرد  ولج  زا  فسوی  هماج  هجیتن  رد  هدیشک و  رگید  تمس  هب  ار  دوخ  زین  نز  هدیـشک و  شیوخ  تمـس  هب  ار  وا  هدرک و  يور 
هک نیا  نآ  دراد و  دوجو  زین  يرگید  لامتحا  تسا و  ولج  زا  فسوی  هماج  ندش  هدیرد  لولدم  رد  لامتحا  کی  اهنت  نیا  هتبلا  .تسا 

غارس هب  هتساوخ و  یم  ماک  فسوی  زا  نز  دوش  هتفگ 
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تابثا رب  ات  درک  هدنـسب  تسخن  لولدـم  نامه  رکذ  هب  اهنت  درم  نآ  اما  .تسا  هدـش  هدـیرد  ولج  زا  وا  هماـج  هجیتن  رد  هدیـشک و  یم 
دح نیرت  نییاپ  ات  مه  رگید  ییوس  زا  دنک و  دیکأت  شیوخ  دوصقم 

دزن شدوخ  هرابرد  ینیچ  نخـس  هب  ار  امـش  یـسک  رگا  هک  نانوچ  دـشاب ، هدرک  تاشامم  هدـمآ و  هاتوک  دوخ  عازن  فرط  اـب  نکمم 
يراک نینچ  مشاب  هدـید  ار  ینالف  زور  نآ  رد  رگا  دـییوگب : خـساپ  رد  تسا  نکمم  امـش  دـنک  مهتم  زور  نالف  رد  صخـش و  نـالف 

یلو دیشاب ، هدرکن  وا  دزن  مه  ینیچ  نخس  اما  دیشاب  هدید  زور  نامه  رد  ار  صخـش  نآ  دیناوت  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .ما  هدرک 
نآ زا  تشپ  زا  فسوی  هماج  ندش  هدیرد  اما  .دیزاس  رود  دوخ  زا  ار  ماهتا  رتشیب  دـیکأت  اب  ات  دـییوگ  یم  ار  نخـس  نیا  دوجو  نیا  اب 

هتفاترب يور  وا  زا  هدرک و  تشپ  نز  نادب  فسوی  هک  دنک  یم  تیاکح 

رس تشپ  زا  ار  وا  هماج  هدیود و  وا  یپ  رد  نز  تفگ  دیاب  شا  هماج  ندش  هراپ  هنیرق  هب  تسا و 

هدـیرد تشپ  زا  وا  نهاریپ  هجیتن  رد  هدیـشک و  یم  ولج  هب  ار  دوخ  فسوی  زین  ناـمز  نیمه  رد  هدیـشک و  شیوخ  تمـس  هب  هتفرگ و 
هک یتسخن  ضرف  رد  هجیتن  رد  دراد و  دوجو  تسا  هدرک  حرطم  دهاش  هک  یلامتحا  هناشن و  نایم  تبـسانم  اج  نیا  رد  نیاربانب  .تسا 

تباث فسوی  ییوگغورد  رصمزیزع و  نز  ياوعد  دشاب ] هدیرد  ولج  زا  فسوی  نهاریپ  هک  نآ  ینعی   ] هتخاس حرطم  يو 

ناهنپ و يا  هویش  دوخ  هتساوخ  ندروآ  رب  يارب  دهاش  هک  دوش  یم  هدید  ناس  نیدب  .فسوی  ییوگتـسار  رگید  ضرف  رد  دوش و  یم 
نیا اب  وا  .دشاب  هتشاد  يرایشه  یکریز و  زا  یناوارف  هرهب  هک  دبای  یهاگآ  نآ  زا  دناوت  یم  یـسک  اهنت  هک  هتفرگ  شیپ  رد  تفارظ  اب 

هدروآ رب  ار  دوخ  فده  هویش 

تابثا زیزع و  رسمه  ندمآ  رد  مهتم  هب  ندوب  دنم  هقالع  هب  ای  دسر ، يرازآ  وا  هب  هک  نآ  یب  تخاس 

تخاس و رود  فسوی  زا  ار  وا  رـسمه  رکم  رـصم  زیزع  ناسک  زا  یکی  یهاوگ  اب  دـنوادخ  ناس  نیدـب  .دوش  مهتم  فسوی  یهاـنگیب 
هب هتـشاد و  ساـپ  ار  زیزع  تفارـش  وربآ و  هچ ، تسا ؛ راوگرزب  نمادـکاپ و  يدرم  فسوی  هک  دـش  نشور  شناـهارمه  زیزع و  يارب 

تشادرب فاصتنالا  رد  رینم  نبا  راتفگ  زا  تشذگ  هک  یهجو  هب  دهاش  نیا  هلیح  ریرقت  .تسا  هدادن  نت  يو  رسمه  عورشمان  هتساوخ 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  دوش ، یم 

هدننک اوسر  تساوخن  وا  اما  دزادرپب ، نز  نآ  بیذکت  فسوی و  قیدصت  هب  دنک و  حیرـصت  هدید  هچنادب  هک  دوب  نآ  دهاش )  ) وا قح 
نهاریپ هک  تسناد  یم  مه  ییوس  زا  دشاب و  رصمزیزع  نز 

سپـس داد و  رارق  نز  نآ  ندوب  وگغورد  فسوی و  ییوگتـسار  رب  یناشن  ار  نیا  يور  نیمه  زا  .تسا  هدـش  هدـیرد  تشپ  زا  فسوی 
رد تمهت  ات  درک  حرطم  رگید  لامتحا  کی  ناونع  هب  زین  ار  نیا  تسا  هدشن  هدـیرد  ولج  زا  فسوی  نهاریپ  تسناد  یم  هک  یلاح  رد 

مهتم نداد و  یهاوگ 

هب ود  ره  اب  دزاس و  رود  دوخ  زا  تسا  هتشاد  ار  زیزع  نز  ندرک  اوسر  دصق  هک  نیا  هب  ندش 
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رب يا  هناشن  هاگنآ  درادـن و  دوجو  دـناد  یم  دوخ  هک  دـنک  یم  رکذ  نز  قدـص  رب  يا  هناشن  ناس  نیدـب  .دـشاب  هدرک  راتفر  فاـصنا 
يور نیمه  زا  يو  .تسا  هتفای  ققحت  ًامتح  دناد  یم  هک  فسوی  قدص 

هناشن تسا  هتفای  ققحت  مود  یناشن  هک  نیا  هب  ملع  اب  دنک و  عفد  دوخ  زا  ار  تمهت  هک  نآ  يارب  و 

.دناسر یمن  هاوگ ] درم =[  نآ  هب  ینایز  فسوی  قدص  هناشن  ندروآ  سپ  نیا  ربانب  .تشاد  مدقم  ار  تسخن 

، درک تاعارم  دوخ  نخس  رد  نوعرف  لآ  ن�وم  هک  تسا  يزیچ  نامه  دناد -  یم  رتهب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  و  تسرد -  فیطل  راک  نیا 
هیلع یـسوم  هک  ار  ضرف  نیا  تسخن  ْمُکُدِعَی ؛» يذَّلا  َضَْعب  ْمُْکبُِـصی  ًاقِداص  ُکَی  ْنِاَو  ُُهبِذَـک  ِْهیَلَعَف  ًابِذاک  ُکَی  ْنِا  َو  : » تفگ هک  اجنآ 

تسار هک  دروآ  ار  ضرف  نیا  تشاد  نامیا  یسوم  ییوگتـسار  هب  دوخ  هک  یلاح  رد  سپـس  درک و  حرطم  دشاب  هتفگ  غورد  مالـسلا 
هب یـسوم  قدص  لامتحا  ندروآ  سپ  هک  اجنآ  زا  نیا ، ربانب  .دنک  یفن  ار  یـسوم  زا  يرادفرط  تمهت  رذگهر  نیا  زا  ات  دشاب ، هتفگ 

مکبیـصیوا  » دیوگب هک  نآ  ياج  هب  يو  هک  تساج  نیمه  زا  .دیآ  یمن  دراو  هیحان  نیا  زا  یللخ  چیه  هتفریذپ ، تروص  یفده  نینچ 
تسا و یـسوم  ربارب  رد  ناینوعرف و  رانک  رد  هک  نیا  زا  دروآ  هیانک  ات  ْمُکُدِعَی » يذَّلا  َضَْعب  ْمُْکبُِـصی  وا  : » تفگ مکدعی ،» يذلا  لک 

.دنک راکنا  ار  وا  قح  هک  نآ  دنم  هقالع 

وا هک  دـنتفای  یم  رد  درک  یم  زاـغآ  شردارب  هشوت  زا  يو  رگا  هچ ، هشوت ؛ رد  هناـمیپ  فشک  رد  فسوی  ریخأـت  تسا  لـیبق  نیمه  زا 
.دناد رتهب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  دنراذگب و  شردارب  هشوت  رد  ار  هنامیپ  تسا  هداد  روتسد  دوخ 

یضرف هناشن و  نایم  مه  تبسانم  هدرک و  دصق  ار  مود  هناشن  اهنت  فسوی ] ناتـساد  رد   ] هاوگ درم  نآ  هک  دوش  یم  نشور  ناس  نیدب 
ینیچ هنیمز  ناونع  هب  ار  نآ  تشذـگ -  هک  نانوچ  هدوبن و -  يو  دوصقم  تسخن  هناشن  اما  .تسا  هدوب  هتفاـی  ققحت  هدرک  حرطم  هک 

تسجن و ینیقی  حیحص و  نشور و  یتبسانم  ضرف  نیا  يارب  زین  ببس  نیمه  هب  .تسا  هتخاس  حرطم  مود  لامتحا  هناشن و  حرط  يارب 
دنوادخ هتبلا  دروآ و  نایم  هب  لامتحا  کی  ضرف و  کی  ناونع  هب  ار  نآ  اهنت 

هدش هدیرد  ولج  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  تسا : هتفگ  درم  نآ  ایوگ  تقیقح  رد  .دناد  یم  رتهب  دوخ 

رب ار  نز  نآ  قدـص  لامتحا  يو  ناـس ، نیدـب  .درادـن  دوجو  یناـشن  نیا  هتـسناد  یم  دوخ  هک  یلاـح  رد  دـیوگ ، یم  تسار  نز  نآ 
.تسا هتخاس  قلعم  تسین ، نینچ  جراخ  رد  ًالمع  هک  یلاح  رد  ولج ، زا  فسوی  هماج  ندش  هدیرد  ینعی  لاحم ،

قیفوت دوخ  دنوادخ  تسا و  تقیقح  نتم  باب و  نیا  رد  تسرد  ریرقت  اهنت  ًابیرقت  نیا 
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.دهد

نآ دوش  هتفگ  هک  دشاب  هتشادن  ناکما  نیا  ًاساسا  هک  ارچ  تسین ؛ هیآ  زا  نکمم  تشادرب  اهنت  رینم  نبا  تشادرب  دیوگب : یـسک  دیاش 
هک نآ  یب  هدرک ، حرطم  وگتسار  زا  وگغورد  تخانـش  يارب  یهار  ناونع  هب  ًاعقاو  ار  یناشن  نآ  هدوب و  زیزع  رـسمه  ناسک  زا  دهاش 

، تسیچ هک  نیا  زا  رظن  فرص  ار ، قح  هک  هدوب  نآ  یپ  رد  اهنت  هکلب  دشاب ، هتشاد  يرادبناج  زیزع  رسمه  زا  ای  فسوی  زا 

.دنک راکشآ 

تلالد هب  لامتحا  نیا  اما  تسا ، هیآ  ریسفت  رد  لامتحا  کی  مه  نیا  مییوگ : یم  خساپ  رد  زین  ام 

مهبم و زیزع  يارب  قح  هک  اجنآ  زا  هچ ، دروآ ؛ یمن  دراو  یللخ  دیسر  ناوت  یعورشم  فادها  هب  اهنآ  هلیسو  هب  هک  ییاه  هلیح  رب  نآ 
دوش و یمن  نآ  هجوتم  نهذ  ًاتداع  هک  ناهنپ  فیرظ و  يا  هویش  هب  ار  وا  هاوگ  نیا  دوبن ، نشور  وگغورد  زا  وگتسار  دوب و  هتخانـشان 
وا دوخ  رـسمه  دـبایرد  تسناوت  نآ  کمک  هب  زین  زیزع  درک و  ییاـمنهار  تخانـش  وگغورد  زا  ار  وگتـسار  نآ  کـمک  هب  ناوت  یم 

زا اما  .تسین  رگیدمه  زا  يادج  ینطاب  يرهاظ و  ياراد  بیترت  نیدب  هلیح  نیا  .تسا  راکهانگ 

زیت هدید و  هبرجت  هک  نانآ  زج  ًاتداع  هک  تسا  رادروخرب  یگدیشوپ  افخ و  یعون  زا  تهج  نیا 

.دنبای یمن  هجوت  نادب  دنشیدنا 

تشادرب هچ  تسا و  هدروآ  رینم  نبا  هک  میشاب  هتشاد  ار  یتشادرب  نامه  هیآ  زا  هچ  يور ، ره  هب 

ماجنا لطاب  لاطبا  قح و  قاقحا  فده  هب  هک  ییاه  هلیح  زاوج  رب  دناوت  یم  هیآ  نیا  ار ، ریخا 

یهاوگ رگمتـس  ندرک  موکحم  هدیدمتـس و  يرای  رب  نینچمه  قوقح و  تابثا  رد  اه  هناـشن  نیارق و  ندوب  ربتعم  رب  زین  دریذـپ و  یم 
.دهد

هدروآ نآرق  رد  ار  تیاکح  نیا  دنوادخ  مییوگ  یم  خساپ  رد  هک  ارچ  تسا ؛ هداد  خر  ناینیـشیپ  تعیرـش  رد  ارجام  نیا  دوشن : هتفگ 
ياهفرط نایم  عاضوا  ندوب  هبتشم  تروص  رد  اه  هناشن  تاراما و  ندوب  ربتعم  رب  يراثآ  ثیداحا و  نآ ، رب  نوزفا  هدرک و  زین  ریرقت  و 

.تسا هدیسر  اوعد  کی 

: تسا هدرک  نییبت  ار  اه  هتکن  نیا  هتفگ و  نخس  هراب  نیا  رد  لیصفتب  هیعرشلا  هسایسلا  یف  هیمکحلا  قرطلا  دوخ  باتک  رد  میق  نبا 

کی ای  نز و  راـهچ  اـی  درم ، ود  هب  ار  هنیب  هک  یناـسک  و  دزاـس ، نشور  راکـشآ و  ار  تقیقح  هچ  ره  يارب  تسا  یماـن  هّنیب »  - » فلا
هب ار  مان  نیا  ياّمسم  قح  دنا  هداد  صاصتخا  دنگوس  کی  دهاش و 

رد هنیب  هکلب  دشاب ، درم  هاوگ  ود  اهنت  نآ  زا  دوصقم  هک  هدـماین  انعم  نیا  هب  هنیب  زگره  زین  میرک  نآرق  رد  .دـنا  هدرکن  ادا  لماک  روط 
درفم تروص  هب  هاوخ  ناهرب ، و  لیلد ، تجح ، يانعم  هب  یهلا  باتک 
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سک ره  هک  تسا  نآ  دوصقم   (1)« یعدا نم  یلع  هنّیبلا  : » دومرف هک  زین  يوبن  ثیدـح  نیا  رد  .تسا  هدـمآ  عمج  تروص  هب  هاوخ  و 
زا یکی  زین  درم  هاوگ  ود  .دـش  مکح  وا  عفن  هب  اـت  دـنک  تاـبثا  ار  شیاوعد  هک  درواـیب  يزیچ  دوخ  وـمه  تسیاـب  یم  دـنک  ییاـعدا 
مه رتـیوق  هنوگ  نیا  زا  دـناوت  یم  هنیب  زا  يرگید  ياـه  هنوگ  رگید و  ياهقادـصم  هاـگ  هک  تسین  يدـیدرت  تسا و  هنیب  ياهقادـصم 

.تسا رتیوق  هاوگ  نداد  ربخ  تلالد  زا  هک  یعدم ، قدص  رب  لاح  تلالد  دننامه  دشاب ،

هدناشک ازارد  هب  نخس  هتکن  نیا  تابثا  يارب  راثآ  تنس و  باتک و  زا  ندروآ  لیلد  رد  میق  نبا 

.تسا

زا یکریز و  يدنمشوه و  زا  نامدرم  قوقح  ندرک  نشور  يارب  لاح ، هتشذگ و  رد  كریز ، نادراک و  نارازگراک  نامکاح و  ب - 
رب ار  نآ  اب  فلاخم  یتداهـش  هن  دـش ، یم  نشور  ناشیارب  يا  هناشن  تلالد  هب  یقح  یتقو  دـنا و  هتفرگ  یم  هرهب  تاراما  اـه و  هناـشن 

هن دنا و  هتشاد  یم  مدقم  نآ 

.ار يرارقا 

تایئزج رد  دنچ  ره  تسا ، ناملاع  عامجا  دروم  نآ -  تیلک  رد  نیارق -  تاراما و  ندوب  ربتعم 

.دنا هدیزرو  فالتخا  دنوش  تباث  هنیرق  هراما و  هب  دنناوت  یم  هک  یقوقح  قیداصم  و 

مدرم لاوحا  تیعقاو و  سفن  رد  هقف  و  دیآ ؛ یم  شیپ  مدرم  نایم  هک  ییاهدادخر  یعرـش  ماکحا  رد  هقف  تسا : هنوگ  ود  رب  هقف  ج - 
نآ وگغورد و  زا  ار  وگتسار  ریخا  تخانش  نیا  هلیسو  هب  ات 

مه اـب  دروآ و  مه  راـنک  رد  ار  دوـخ  تخانـش  ود  اـی  هقف  ود  سپـس  دـهد و  صیخـشت  تسا  لـطاب  رب  هک  نآ  زا  تسا  قـح  رب  هک  ار 
رداص ار  یمکح  نامه  هداد  خر  هچنآ  هرابرد  هجیتن  رد  ات  دنک  هسیاقم 

تیعقاو و مهف  دندوب  رادروخ  رب  نآ  زا  دنتشاد  مه  نارگید  هک  ماکحا  هب  ملع  رب  نوزفا  حیرـش  سایا و  هچنآ  .تسا  نآ  قح  هک  دنک 
تسا يزیچ  نیا  دوب و  لاح  دهاوش  تاراما و  نیارق و  هب  لالدتسا 

.دنا هدرک  هابت  ار  قوقح  زا  يرایسب  هجیتن  رد  دنا و  هدوب  نآ  دقاف  نانارمکح  زا  يرایسب  هک 

: دیوگ یم  نینچ  همادا  رد  میق  نبا 

لیطعت و ار  یهلا  دودـح  هجیتن  رد  دـنا و  هدـیرزو  یهاـتوک  نآ  رد  یهورگ  هک  تسا  راوشد  یهاـگدروآ  تخـس و  یهاـگیاج  نیا 
هداد هولج  نانوچ  اسران و  رـصاق و  ار  تعیرـش  دنا و  هداد  یهابت  داسف و  تأرج  ناراکهابت  هب  دنا و  هدرک  عییـضت  ار  نامدرم  قوقح 

ناگدنب حلاصم  دناوت  یمن  هک  دنا 

مه هک  نآ  اب  دنا ، هتسب  دوخ  رب  ار  نآ  يارجا  قح و  تخانش  تسرد  ياههار  نینچمه  .دروآ  رب  ار 
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نانچ يور  نیا  زا  نانآ  .تسا  تیعقاو  قباطم  قح و  اههار  نیا  هک  دنتسناد  یم  نارگید  مه  نانآ و 
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.دراد ییاعدا  هک  تسا  یسک  رب  هنیب  - 1
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اههار نیا  دنگوس ، يدنوادخ  نییآ  هب  هک  یلاح  رد  دراد ، يراگزاسان  عرـش  دـعاوق  اب  اههار  نیا  دـنا  هدرب  یم  نامگ  هک  دـنا  هدرک 
نییآ زا  دوخ  داهتجا  اب  نانآ  هچنآ  اب  دنچ  ره  تسا ، هتشادن  يراگزاسان  تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  هچنآ  اب  زگره 

زین تعیرـش و  تخانـش  رد  یهاـتوک  یعون  هدروآ  شیپ  هورگ  نیا  يارب  ار  یتـشادرب  نینچ  هچنآ  .دـیامن  راـگزاسان  دـنا  هتفاـیرد  وا 
.تسا هدوب  يرگید  رب  تخانش  ود  نیا  زا  یکی  قابطنا  تیعقاو و  تخانش  رد  یهاتوک 

هب زج  درم  راک  هک  دنا  هدید  هدوب و  هدیدپ  نیا  دهاش  هک  نامکاح  نارازگراک و  نایم  نیا  رد 

هدرک عضو  ییاهتسایس  نیناوق و  دبای  یمن  ناماس  تعیرش  زا  هورگ  نیا  تشادرب  زا  رتارف  يزیچ 

ناربج ناکما  هدش و  ینارحب  هدیچیپ و  عاضوا  هجیتن  رد  دـنا و  هدروآ  دـیدپ  هنمادرپ  يداسف  تدـم و  زارد  يّرـش  رذـگهر  نیا  زا  و 
تقیقح هب  هک  نانآ  رب  تسا و  هتفر  نایم  زا  زین  هدش  تسد  زا  هچنآ 

تکاله نیا  زا  دنناهرب و  عاضوا  نیا  زا  ار  مدرم  تسا  هداتفا  راوشد  زین  دنا  هتشاد  یهاگآ  عرش 

.دنهد تاجن 

راگزاسان زین  لوسر  ادـخ و  مکح  اب  هک  ار  يا  هویـش  هار و  ره  یتح  دـنا و  هدرک  يور  هدایز  هورگ  نیا  لـباقم  رد  زین  رگید  یهورگ 
.دنا هتسناد  اور  دشاب 

، هدرک لزان  نآ  يارب  ار  یهلا  ياهباتک  هداتـسرف و  نآ  يارب  ار  شناربمایپ  دـنوادخ  هچنآ  تخانـش  رد  یهاـتوک  زا  هورگ  ود  ره  نیا 
دوش راکشآ  تلادع  ياه  هناشن  هک  اج  ره  نیا ، ربانب  .تسا  هتساخرب  تساپ  رب  نادب  نیمز  اهنامسآ و  هک  یتلادع  طسق و  نامه  ینعی 

هب دهد ، ناشن  خر  و 

.تسوا نید  یهلا و  تعیرش  اج  نامه  دشاب ، هک  مه  یقیرط  ره 

: دنک یم  هصالخ  نینچ  نایاپ  رد  میق  نبا 

هدمآ يارس  ود  رد  ناگدنب  حلاصم  يارب  تعیرش  دنادب  دشاب و  هتشاد  یهاگآ  نآ  تالامک  زا  هتـشاد و  یقوذ  تعیرـش  رد  سک  ره 
هب تعیرـش  رانک  رد  زگره  تفای ، ناوتن  درادرب  رد  تعیرـش  هک  یتحلـصم  يارو  مه  یتحلـصم  تسین و  نآ  زا  رتارف  یتلادع  تسا و 

.داتفا دهاوخن  دنمزاین  رگید  يزیچ 

شیوخ دزن  هب  نیماینب  ندروآ  يارب  مالسلا  هیلع  فسوی  هلیح   : 6

: دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ 

یِّنَأ َنْوَرَت  َالَأ  ْمُکیبأ  ْنِم  مَُکل  ٍخَِأب  ینُوْتئا  َلاَق  ْمِهِزَاهَِجب  ْمُهَزَّهَج  اََّمل  َو  َنوُرْکنُم * َُهل  ْمُه  ْمُهَفَرَعَف َو  ِْهیَلَع  اُولَخَدَـف  َفُسُوی  هَوْخإ  َءاَجَو  » 
َْلیَک َالَف  ِِهب  ْینُوتْأَت  َْمل  ْنِإَف  َنِیلِْزنُملا * ُْریَخَانأَو  َْلیَکلا  یفوُأ 
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اُوبَلَْقنا اَذإ  اَهَنُوفِْرعَی  ْمُهَّلََعل  ْمِِهلاَحِر  ِیف  ْمُهَتَعاَِضب  اُولَعْجا  ِِهناْیتِفل  َلاَقَو  َنُولِعاََفل * اَّنإ  ُهابَأ َو  ُْهنَع  ُدِواَُرنَـس  اُولاَق  ِنُوبَْرقَت * يِدـْنِع َو َال  مَُکل 
ْلَه َلَاق  َنوُِظفاََحل * َُهل  اَّنإ  ْلَتْکَن َو  اَناَخَأ  اَنَعَم  ْلِسْرَأَف  ُْلیَکلا  اَّنِم  َِعنُم  اـنابَأ  اَـی  اُولاـق  ْمِهِیبَأ  َیلإ  اوُعَجَر  اّـملَف  َنوُعِجْرَی * مهّلعل  ْمِِهلْهَأ  َیلإ 

ْتَّدُر ْمُهتَعاَضب  اوُدَـجَو  ْمُهَعاَتَم  اوُحَتَف  اََّمل  َو  َنیِمِحاَّرلا * ُمَحْرَأ  َوُه  ًاِظفاَح َو  ٌْریَخ  ُهّللاَف  ُْلبَق  ْنِم  ِِهیخَأ  یَلَع  مُُکْتنِمَأ  امک  َّالإ  ِْهیَلَع  ْمُُکنَمآ 
ُهَلِـسْرُأ َْنل  َلاق  ٌریِـسَی * ٌْلیَک  َِکلَذ  ٍریَِعب ، َْلیَک  ُداَدَْزن  اَناَخَأ َو  ُظَفَْحن  انَلْهَأ َو  ُریِمَن  اَْنَیلإ َو  ْتَّدُر  اَُنتَعاَضب  ِهِذـه  یِغبَن  ام  َانَابَأ  اَی  اُولاَق  ْمِْهَیلإ 

(1) «. ٌلیِکَو ُلوُقَن  اَم  یَلَع  ُهّللا  َلاَق  ْمُهَِقثْوَم  ُهْوَتآ  اّمَلَف  مُِکب  َطاَُحی  ْنَأ  َّالإ  ِِهب  ِینَُّنتْأََتل  ِهّللا  َنِم  ًاِقثْوَم  ِنُوت�ُوت  یَّتَح  ْمُکَعَم 

همدقم

دوب هدرک  دراو  وا  هب  زیزع  نز  هک  یتمهت  ربارب  رد  ار  فسوی  یهانگیب  زا  یکاح  ياـه  هناـشن  هک  نآ  زا  سپ  شناـنزیار  رـصمزیزع و 
سپس هدیبلط و  دوخ  هب  ار  وا  هک  زیزع  نز  عمط  هتشر  ندیرب  يارب  زین  دوش و  ریگاج  همه  ناتـساد  نیا  تقیقح  هک  نآ  میب  زا  دندید 

رهش نانز  عمج  روضح  رد  زین 

رب دید ،) دهاوخ  يراوخ  داتفا و  دهاوخ  نادنز  هب  دیکأتب  دهدن  ماجنا  ار  ما  هداد  روتـسد  وا  هب  هچنآ  رگا   ) هک دوب  هدرک  دـیدهت  ار  وا 
یکی هک  دندش  ینادنز  وا  هارمه  زین  رگید  ناوج  ود  .دندنکفا  نادنز  هب  ار  وا  هک  دش  نینچ  .دننک  ینادـنز  ار  فسوی  هک  دـندش  نآ 

رادرابنا يرگید  دوب و  هاشداپ  یقاس 

مراشف و یم  بارش  هک  منیب  یم  باوخ  رد  نم  : » تفگ فسوی  هب  تسخن  ِناوج  .وا  كاروخ 
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ار نانآ  فسوی  دنتخانـش  یمن  ار  فسوی  نانآ  هک  یلاـح  رد  .دـندش  دراو  وا  رب  دـندمآ و  فسوی  ناردارب   : 66  - 58 فسوی /  - 1
مهد و یم  لماک  هنامیپ  نم  هک  دینیب  یمن  ایآ  .دیروآ  نم  دزن  زین  ار  ناتیردپ  ردارب  تفگ : تخاس  ایهم  ار  ناشیاهراب  نوچ  .تخانش 
زا رارـصا  هب  ار  وا  ام  دنتفگ : .دـیوشم  کیدزن  نم  هب  تسین و  يا  هنامیپ  نم  دزن  ار  امـش  دـیرواین  نم  دزن  ار  وا  رگا  منابزیم ؟ نیرتهب 

نوچ هک  دشاب  دیهنب ، ناشیاهراب  رد  ار  ناش  هیامرـس  تفگ : دوخ  نادرم  هب  هاگنآ  .درک  میهاوخ  ار  راک  نیا  تساوخ و  میهاوخ  ردپ 
اب ار  نامردارب  .دنا  هتفرگ  رب  ام  زا  هنامیپ  ردپ  يا  دنتفگ : .دنتـشگزاب  ردپ  دزن  نوچ  .دنیآ  زاب  دـنبایب  ار  نآ  دـندرگرب و  ناشناسکدزن 

امـش هب  ار  شردارب  نیا  زا  شیپ  هک  نانوچ  مراپـسب ، امـش  هب  ار  وا  ایآ  تفگ : .میناـبهاگن  ار  وا  اـم  .میریگزاـب  هناـمیپ  اـت  تسرفب  اـم 
نانآ هب  هک  دندید  ار  شیوخ  هیامرس  دندوشگ  دوخ  راب  نوچ  .نانابرهم  نیرتنابرهم  تسوا  تسا و  رادهگن  نیرتهب  دنوادخ  مدرپس ؟
دوخ ناسک  يارب  تسا ! هدـش  هداد  سپ  کنیا  هک  تسام  هیامرـس  نیا  میهاوخ ؟ یم  هچ  ام  ردـپ ، يا  دـنتفگ : .تسا  هدـش  هداد  سپ 
امـش اب  ار  وا  زگره  تفگ : .تسا  كدـنا  میراد  هچنآ  هک  میریگ  نوزفا  زین  يرتش  راب  مینک و  ظـفح  ار  شیوخ  ردارب  میرواـیب و  هلغ 

.دندرپس نامیپ  وا  اب  نوچ  .دیوش  راتفرگ  همه  هک  نآ  رگم  دـیروآ ، زاب  شنم  دزن  هک  دـیدنب ، نامیپ  نم  اب  ادـخ  مان  اب  ات  متـسرف  یمن 
.تسا هاوگ  مییوگ  یم  هچنآ  رب  دنوادخ  تفگ :
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هک هد  ربخ  ما  هدید  هچنآ  لیوأت  زا  ار  ام  .دنروخ  یم  نآ  زا  ناگدنرپ  منک و  یم  لمح  مرـس  رب  ینان  هک  منیب  یم  نم  تفگ : يرگید 
نانآ سپس  .تفگ  نخـس  نانآ  يارب  شیوخ  هاگیاج  لضف و  زا  تسج و  هرهب  تصرف  نیا  زا  فسوی  منییب .» یم  ناراکوکن  زا  ار  وت 

، نادنز نارای  يا  : » دومرف هدرک ، ریبعت  ار  ناشباوخ  هاگنآ  دناوخارف و  دندیتسرپ  یم  هک  یماهوا  اهتب و  نتشاذگاو  هب  دنوادخ و  هب  ار 

نآ رد  هچنآ  .دروخ  دنهاوخ  وا  رس  زا  ناگدنرپ  تفر و  دهاوخ  راد  رب  يرگید  دناشون و  دهاوخ  بارـش  شهاشداپ  هب  امـش  زا  یکی 
نامگ هک  یسک  نآ  هب  فسوی  دمآ .» نایاپ  هب  دیتساوخ  یم  رظن 

هاشداپ نامه  دوصقم  تراـگرورپ =[  دزن  ارم  یتشگزاـب  هاـشداپ  تمدـخ  هب  نوچ  تفگ ، یقاـس ، ناـمه  ینعی  تشاد ، ار  وا  ییاـهر 
هتفگ ینادنز  ود  نآ  باوخ  ریبعت  رد  فسوی  هک  نانچمه  اهدادـخر  .ما  هدـش  ینادـنز  یهانگ  هچ  هب  نم  هک  سرپب  نک و  دای  تسا ]

رادرابنا تسویپ ؛ عوقو  هب  دوب 

فسوی ًالصا  وا  نایم  نیا  رد  اما  .تشگزاب  هاشداپ  تمدخ  هب  یقاس  دش و  هدیشک  راد  هب  اهیکاروخ 

دنچ  » فسوی ناس  نیدـب  سپ  .دـنکدای  هاشداپ  دزن  رد  فسوی  هک  درب  وا  داـی  زا  ناطیـش  ِهِّبَر ؛» َرْکِذ  ُناـْطیَّشلا  ُهاْـسنَاَف  « ؛ درب داـی  زا  ار 
دنوادخ .دوش  نومنهر  فسوی  هب  هاشداپ  ات  دش  نآ  هنیمز  هک  دروآ  دـیدپ  ییاهدادـخر  دـنوادخ  سپـس  و  دـنام ؛» نادـنز  رد  یلاس 

کی هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتساد  .تشامگ  شا  یهاشداپ  ياه  هنازخ  رب  ار  وا  زین  يو  دناسانـش و  هاشداپ  هب  ار  فسوی  لضف  نینچمه 
زبس هشوخ  تفه  دندروخ و  یم  ار  اهنآ  رغال  واگ  تفه  قاچ  ِواگ  تفه   » هک دید  باوخ  هب  هاشداپ  راب 

رد اهنت  اهنآ  اما  .دناوخ  ارف  نآ  ریبعت  يارب  ار  موق  نارـس  يور  نیمه  زا  تخاس و  نارگن  ار  وا  باوخ  نیا  کشخ ،» رگید  يرامـش  و 
هک نیا  دروآ و  دای  هب  ار  فسوی  یقاس  هک  دوب  اجنیا  میرادن .» یهاگآ  باوخ  ریبعت  زا  ام  تسا و  هتفـشآ  ییاهباوخ  : » دـنتفگ باوج 

ار نآ  ات  دوب  هدرک  وا  هب  نادنز  زا  يو  ندـمآ  نوریب  زا  شیب  فسوی  هک  ار  یـشرافس  نینچمه  يو  .دـناد  یم  باوخ  ریبعت  بوخ  وا 
فـسوی دزن  ات  دیتسرفب » ارم  منک ؛ یم  هاگآ  نآ  ریبعت  زا  ار  امـش  نم  : » تفگ شنایفارطا  هاشداپ و  هب  دروآ و  دای  هب  دناسرب  هاشداپ  هب 

هک درک  ریبعت  نینچ  ار  باوخ  نآ  فسوی  .مور  نادنز  هب 

هک تشاد  نایب  یقاس  يارب  نینچمه  يو  .دروآ  دهاوخ  یپ  رد  کشخ  لاس  تفه  دـمآ و  دـهاوخ  لوصحم  رپ  نارابرپ و  لاس  تفه 
نارود نآ  زا  سپ  هک  دوزفا  باوـخ  ریبـعت  هـب  زین  ار  هـتکن  نـیا  وا  .دـنهد  ماـجنا  تسیاـب  یم  هـچ  یطحق  یلاسکـشخ و  ياـهلاس  رد 

ناراب رپ  یلاس  یلاسکشخ 

هاشداپ نوچ  .تفرگ  دنهاوخ  هریش  دنا  هدروآ  تسد  هب  هک  ییاه  هویم  زا  نآ  رد  مدرم  دمآ و  دهاوخ 

نوریب زا  يو  دش  دراو  فسوی  رب  هاشداپ  هداتـسرف  نوچ  اما  دـنروآ ، وا  دزن  نادـنز  زا  ار  فسوی  درک  تساوخرد  دینـش  ار  ریبعت  نیا 
هداتـسرف هب  وا  .تسا  هدوب  هاـنگیب  هداد  تبـسن  وا  هب  رـصمزیزع  رـسمه  هچنآ  رد  دوش  نشور  اـت  دـیزرو  يراددوخ  نادـنز  زا  ندـمآ 

زا درگ و  رب  تراگدرورپ  دزن  : » تفگ
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دناوخ ارف  ار  نانز  هاشداپ  تسا .» هاگآ  نانآ  رکم  زا  نم  راگدرورپ  دوب ؟ هچ  دندیرب  شیوخ  ناتـسد  هک  ینانز  نآ  يارجام  سرپب  وا 
ماگنه نآ  دـیا  هتـشاد  هتـساوخ  هچ  : » تفگ درک و  نانآ  هب  ور  موق  نارـس  روضح  رد  دوب  نانآ  نایم  رد  زین  زیزع  نز  هک  یلاح  رد  و 

دیدناوخ شیوخ  هب  ار  فسوی  هک 

رسمه .میرادن  غارس  وا  زا  يدب  چیه  ام  هللا ! ناحبس  دنتفگ : دیتشاد ؟ وا  یهاوخراک  هسوسو  و 

نایوگتـسار زا  وا  متـشاد و  وا  زا  یهاوخماک  هسوسو  مدـناوخ و  دوخ  هب  ار  وا  نم  تشگ ؛ ادـیوه  راکـشآ و  قح  کنیا  تفگ : زیزع 
نآ يارب  شنامیدن  هاشداپ و  روضح  رد  راکشآ  فارتعا  نیا  تسا .»

ما هدرکن  دای  يدـب  هب  وا  زا  هتـشادن  روضح  وا  هک  یلاح  رد  ینعی  ما ؛» هدرکن  تنایخ  يو  هب  وا  بایغ  رد  نم  دـنادب   » فسوی هک  دوب 
هک دنک ، محر  مراگدرورپ  هچنآ  رگم  دهد  یم  نامرف  يدب  هب  ار  ناسنا  سفن  .دناسر  یمن  ییاج  هب  ار  ناراکتنایخ  رکم  دـنوادخ  «و 

نابرهم هدنیاشخب و  راگدرورپ 

«. تسا

ار دوب  زین  نز  ناـسک  زا  هک  هاوگ  نآ  یهاوگ  مه  وا و  تئارب  هب  زیزعرـسمه  رارقا  مه  فـسوی  یهاـنگیب  يارب  دـنوادخ  ناـس  نیدـب 
هار دوخ  هب  فسوی  هرابرد  يدب  نامگ  سک  چیه  ات  تخاس  مهارف 

.دزرون يدیدرت  تسا  هتشاد  ساپ  ار  وا  يوربآ  زیزع  بایغ  رد  وا  هک  نیا  رد  فسوی و  ینمادکاپ  تراهط و  رد  یسک  چیه  دهدن و 

وا يارب  زین  شا  ییابیکش  يرادتناما و  دش و  تباث  هاشداپ  يارب  فسوی  یهانگیب  هک  نآ  زا  سپ 

ناصاخ زا  ار  وا  اـت  دـیروآ  نم  دزن  ار  فسوی  : » تفگ هاـشداپ  يور  نیمه  زا  تفاـی و  ـالاو  یتلزنم  يو  دزن  فسوی  تشگ ، راکـشآ 
یم هچنآ  يرادـتناما .» رادروخ و  رب  دـنلب  یتناـکم  زا  اـم  دزن  رد  وت  زورما  تفگ : وا  هب  درک  وگ  تفگ و  فسوی  اـب  نوچ  .منک  دوخ 

یتخس یطحق و  ياهلاس  رد  زین  شیاشگ و  یبآ و  رپ  ياهلاس  رد  ات  رامگب ،» نیمز  نیازخ  رب  ارم  تفگ : فسوی   » هاوخب ام  زا  یهاوخ 
هب

ياه هنازخ  رب  ار  فسوی  هاشداپ  ناس  نیدب  مهاگآ ،» يرادتناما  نم  هک   » مزادرپب نانآ  روما  ریبدت 

هب نیمز  رد  نینچ  نیا  ام  : » دومرف هک  نانوچ  دش ، هداد  تردق  فسوی  هب  رصم  نیمزرس  رد  هک  دوب  هنوگ  نیا  تشامگ و  تالوصحم 
يازـس میهد و  یم  هرهب  شیوخ  تمحر  زا  میهاوخ  یم  ار  هک  ره  ام  .دـنیزگرب  دـهاوخ  یم  نآ  زا  اـج  ره  اـت  میداد  تردـق  فسوی 

هتبلا و  مینک ، یمن  هابت  ار  ناراکوکین 

«. تسا رتهب  دنتشاد  اورپ  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  ترخآ  شاداپ 

نامدرم جنر  درد و  نتساک  رب  یکمک  یلاسکشخ  هرود  رد  دناوتب  هک  درک  هریخذ  ییاذغ  داوم  هزادنا  نآ  يزبسرس  هرود  رد  فسوی 
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زین رـصم و  رد  وا  ریبادـت  تقد  تسرد و  هدیجنـس و  راک  هک  ینامز  رد  مدرم -  دیـسر  رارف  یلاسکـشخ  یطحق و  هرود  نوچ  .دـشاب 
ییاذغ داوم  ندرک  هریخذ 

نایم رد  .دنتساوخ  اذغ  دندروآ و  يور  يوس  ره  زا  دوب -  هدش  ناگمه  دزنابز  اهزور  نیا  يارب 

ص:437

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 648 

http://www.ghaemiyeh.com


فـسوی دندش و  دراو  فسوی  رب  نانآ  .دنتـشاد  روضح  زین  مالـسلا  هیلع  بوقعی  نادنزرف  راب  کی  دندمآ  یم  ماش  زا  هک  ییاههورگ 
هک نانچ  تسا ، فسوی  وا  دنتسناد  یمن  نانآ  هک  یلاح  رد  تخانش ، ار  نانآ 

ردارب هداتـسرف و  اذغ  نتخاس  مهارف  يارب  ار  نانآ  ناشردپ  َنوُرْکنُم ،» َُهل  ْمُه  ْمُهَفَرَعَف َو  ِْهیَلَع  اُولَخَدَف  َفُسُوی  هَوْخإ  َءاَجَو  : » دیامرف یم 
شیارب ات  دوب  هتشاد  هگن  دوخ  دزن  ار  نیماینب  فسوی ، ینت 

.دشاب یلد  يالست 

اه هیآ  حرش 

دوب هدیـسر  ربـخ  ناـنآ  هب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ناـنآ  هک  ییطحق  یپ  رد  فسوی  ناردارب  َفُـسُوی ؛» ُهَوْـخإ  َءاَـجَو  » 
هب دشورف  یم  ییاذغ  داوم  تمیق ، تفایرد  يازا  رد  رصمزیزع 

هک نآ  یب  دنیوا ، ناردارب  هک  تخانش » ار  نانآ  فسوی  دندش و  دراو  فسوی  رب  سپ   » .دندمآ رصم 

ینادرم نانآ  هک  دوب  هدش  ادج  نانآ  زا  ینامز  يو  اریز  دشاب ؛ هدرک  رایسب  یلمأت  ای  دنک  يدیدرت 

ناـنآ و هب  فـسوی  نیا ، رب  نوزفا  .دوـمن  یم  ناـمز  نآ  هماـج  هب  کـیدزن  هـک  دنتـشاد  نـت  رب  يا  هماـج  زین  نوـنکا  دـندوب و  لـماک 
هراب رد  زین  لیلد  نیمه  هب  دوب و  نیا  یپ  رد  تشاد و  هجوت  ناشتخانش 

دـش و هدروآ  رب  شیوزرآ  نیا  کنیا  .دـبایب  ار  شیوخ  ناردارب  دـیاش  درک  یم  رتشیب  یلمأت  دـندمآ  یم  وا  دزن  ماش  زا  هک  ییاهتئیه 
يوس رگید  زا  دـندوب ، هدـیدن  ار  وا  ینامز  رید  زا  هک  يور  نآ  زا  دنتخانـش ،» یمن  ار  وا  چـیه  نانآ  هک  یلاح  رد  ، » تخانـش ار  نانآ 

یلاسنایم هب  ندیسر  اب  زین  فسوی  هرهچ 

هنامز تالوحت  شوختسد  ای  تسا  هدرم  يو  دندرک  یم  نامگ  نانآ  نیا ، رب  نوزفا  دوب ، هتفای  رییغت 

یم وا  هب  رتـمک  دوب ، هتفر  ناـنآ  رطاـخ  نهذ و  زا  فـسوی  هک  نیا  هوـالعب  تسا ، هتفاـی  لاـقتنا  رگید  کـلام  هب  یکلاـم  زا  هدـیدرگ ،
ار وا  هک  دندش  ادج  فسوی  زا  یلاح  رد  نانآ  هک  نآ  همه  زا  رتمهم  و  دنتشاد ، یهجوت  هدمآ  هچ  وا  رـس  رب  هک  نیا  هب  دندیـشیدنا و 

رگیدکی اب  هزادنا  نآ  تیعـضو  ود  نیا  دوب و  هتفای  يا  هزاوآ  مان و  هدیـسر و  تنطلـس  تردق و  هب  وا  کنیا  دندوب و  هدـنکفا  هاچ  هب 
توافت

بیذکت ار  شیوخ  نامگ  دوخ و  تسا ، فسوی  نیا  هک  دیـسر  یم  ناشنهذ  هب  زین  نامگ  نیا  رگا  یتح  هک  دوب  رود  مه  زا  تشاد و 
نیا تخانش و  یم  ار  نانآ  فسوی  .دنتشاد  یمن  رواب  دندرک و  یم 

، دهد تنوکس  ياج  نیرتهب  رد  ار  نانآ  ناراوگرزب  نایوکن و  يوخ  هب  انب  هک  دیبلط  یم  تخانش 

، دنک یم  تلالد  هیآ  هک  نانوچ  دناسر ، ماجنا  هب  ار  اهراک  نیا  همه  وا  .دـسرپب  ناشلاوحا  عاضوا و  زا  درادـب و  یمارگ  ار  ناشمدـقم 
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: تفگ تخاس  ایهم  ناشیارب  ار  نانآ  هشوت  نوچ  : » دیوگ یم  هک  اجنآ 

نآ زا  فـسوی  نخـس  نیا  .دوـب  نیماـینب  وا  دوـخ  ینت  ردارب  ردارب ، نیا  زا  فـسوی  دوـصقم  دـیروآ .» نـم  دزن  ار  دوـخ  يردـپ  ردارب 
عاضوا و زا  نانآ و  زا  دنک  یفرعم  ار  دوخ  هک  نآ  یب  يو  هک  دراد  تیاکح 
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دنیآ یم  وا  دزن  هک  یمود  راب  هتـساوخ  نانآ  زا  زین  يور  نیمه  زا  تسا و  هدوب  شیوخ  ردارب  رادید  دـنم  هقالع  هدیـسرپ و  ناشلاوحا 
ندیسر يارب  فسوی  .دنروآ  هارمه  هب  زین  ار  شیوخ  ردارب 

دینیب یمن  ایآ  : » تفگ هک  اجنآ  ناشدیدهت ، زا  مه  تسج و  هرهب  نانآ  قیوشت  زا  مه  هتساوخ  نیا  هب 

دیرواین ار  وا  رگا  دیوش ؛ دراو  وا  رب  دیناوت  یم  هک  متسه  یسک  نیرتهب  مهد  یم  لماک  ار  هنامیپ  نم 

«. دش دیهاوخن  کیدزن  نم  هب  تشاد و  دیهاوخن  يا  هنامیپ  نم  دزن 

ار دوخ  ارچ  ًالوصا  و  دزاس ؟ نیگهودنا  ار  ردـپ  شیوخ  ردارب  تساوخرد  اب  داد  هزاجا  دوخ  هب  فسوی  هنوگچ  دوش : هدیـسرپ  دـیاش 
؟ دورب نایم  زا  دوب  ردپ  لد  رد  هک  یهودنا  ات  درکن  یفرعم  نانآ  هب 

: تسا هدروآ  طیحملارحبلا  رد  هک  اجنآ  دیوگ ، یم  نایحوبا  هک  تسا  نامه  یشسرپ  نینچ  خساپ 

ره زا  شیپ  هک  دوب  نآ  يراکوکین  ياـضتقا  هنرگو  تسا ، هدوب  دـنوادخ  یحو  هب  هک  تسا  نیا  درک  ناـنآ  اـب  فسوی  هچنآ  رهاـظ  » 
دوش و لماک  بوقعی  تنحم  شاداپ و  تساوخ  یم  دنوادخ  اما  دهاوخب ، دوخ  ار  يزیچ  نینچ  دـنک و  یفرعم  نانآ  هب  ار  دوخ  يزیچ 

« .دبای ققحت  ًاعقاو  دوب  هدید  باوخ  هب  فسوی  هچنآ 

«. درک میهاوخ  ار  راک  نیا  دیکأتب  تساوخ و  میهاوخ  شردپ  زا  ار  وا  : » دنتفگ وا  خساپ  رد  فسوی  ناردارب  يور ، ره  هب 

ياـهب درک  شرافـس  دوخ  ناـمالغ  هب  دـیوج  هرهب  دـیدهت  زا  مه  قیوشت و  زا  مه  ناـنآ  اـب  دروخرب  رد  تساوخ  هک  اـجنآ  زا  فسوی 
شناردارب يارب  دوخ  نیا  ات  دـننک  يزاس  اج  ناـنآ  هشوت  لـخاد  رد  دـنوشن  هجوتم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنا ، هتفرگ  ناـنآ  هک  ار  ییـالاک 

ردارب تیدج  اب  هک  دشاب  يا  هزیگنا 

نانوچ دتـسرفب ، نانآ  هارمه  هب  ار  فسوی  ردارب  ندرک  هقیاضم  نودب  هک  دشاب  يا  هزیگنا  مه  بوقعی  يارب  دنهاوخب و  شردپ  زا  ار 
دوخ ناسکدزن  نوچ  ات  دیهد  رارق  ناش  هشوت  رد  ار  نانآ  هیامرس  تفگ : شنامالغ  هب  و  : » دیوگ یم  دنک و  یم  تلالد  نآرق  هیآ  هک 

نانآ .دنسانشب  ار  نآ  دندرگرب 

رگا هک  تسا  هدش  مکح  ینعی  میا ؛» هدش  هتشاد  مورحم  هنامیپ  زا  دنتفگ : دنتشگزاب  ردپ  دزن  نوچ 

نادب یتخـسب  هک  ار  ییاذغ  ات  تسرفب  ام  اب  ار  نامردارب  سپ   » .دنراد مورحم  ار  ام  یتسرفن  رـصم  زیزع  دزن  ام  اب  ار  نامردارب  راب  نیا 
شیانعم تئارق ، نیا  رب  تسا و  لتکن »  » تسخن تئارق  هک  دراد  تئارق  ود  ْلَـتْکَن » اـَناَخَأ  اَـنَعَم  ْلِـسْرَأَف   » هیآ نیا  میناتـسب .» میدـنمزاین 

نانچ ات  تسرفب  ام  اب  ار  وا  هک  نیا  هیآ  يانعم  تئارق  نیا  ربانب  تسا و  لیکن »  » یئاسک هزمح و  تئارق  اـما  .تشذـگ  هک  تسا  ناـمه 
؛» َنوُِظفاََحل َُهل  اَّنإ   » .دریگ هنامیپ  دوخ  يارب  زین  وا  دریگ  یم  هنامیپ  دوخ  يارب  ام  زا  کی  ره  هک 
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هب ردپ  دزن  تشگزاب  ماگنه  نانآ  ًارهاظ  .درک  میهاوخ  ینابساپ  وا  زا  یتخسب  ندمآ  نتفر و  رد  ام 

ینامهیم قح  یکینب  هتـشاد و  یمارگ  ار  نانآ  هنوگچ  هک  دندیناهاگآ  زین  نیا  زا  ار  ردـپ  نآ ، رب  نوزفا  هکلب  دـندرکن ، هدنـسب  نیمه 
تلالد هدنیآ  ياه  هیآ  قایس  هک  نانوچ  هوالعب ، .تسا  هدرازگ  نانآ 

یفرعم دوخ  نادناخ  ناسک و  رگید  هب  ار  وا  دندوب  هدید  ار  وا  تیانع  هّجوت و  نوچ  نانآ  دنک  یم 

.دندرک

رب ار  امش  ایآ  تفگ :  » .تفگ هچ  دنربب  رصم  هب  دوخ  اب  زین  ار  ناشردارب  تسیاب  یم  هک  هتساوخ  نیا  خساپ  رد  بوقعی  میرگنب  کنیا 
شردارب رب  ار  امش  نیا  زا  شیپ  هک  نانچمه  منادب ، نیما  وا 

يرادساپ لوق  هب  امش و  هب  ارم  يور  نیا  زا  .دیدرک  دیراد  ربخ  دوخ  هچنآ  دیتفگ و  دیناد  یم  دوخ  هچنآ  وا  هراب  رد  و  متـسناد » نیما 
مراذگ یماو  دنوادخ  هب  ار  شیوخ  راک  نم  تسین و  ینانیمطا  امش 

ارم و دوخ  وا  مراودیما  تسا .» نانابرهم  نیرتنابرهم  ومه  نانابهاگن و  نیرتهب  دنوادخ  هک  »

تبیـصم رانک  رد  دنک و  ظفح  قارف  ییادج و  ربارب  رد  تسا  رـضاح  کنیا  هک  مه  ار  شردارب  تسا و  رود  نم  زا  هک  زین  ار  فسوی 
.دزاسن راتفرگ  زین  ردارب  نیا  تبیصم  هب  ارم  شردارب  نادقف 

نآ رد  ار  شیوخ  هیامرـس  دـندوشگ  ار  دوخ  هشوت  نوچ  یْغبَنام ؛» َانَابَأ  اَی  اُولاَـق  ْمِْهَیلإ  ْتَّدُر  ْمُهتَعاَـضب  اوُدَـجَو  ْمُهَعاَـتَم  اوُحَتَف  اََّمل  «َو 
، ردپ يا  دنتفگ : .تسا  هدش  هدنادرگزاب  ناشیدب  هک  دنتفای  نایم 

: دشاب هتشاد  دناوت  یم  ار  انعم  ود  نیا  زا  یکی  ام »  » هملک میهاوخ ! یم  هچ 

نانآ مییوگ -  یمن  میتفگ  تیارب  ام  اـب  زیزع  ناـسحا  يراـکوکین و  زا  هچنآ  زا  شیب  هک  نآ  ینعی  دـشاب ؛ هیفاـن  اـم »  » هک نیا  فلا - 
هدـش ام  اب  هک  ناسحا  نآ  زا  شیب  يزیچ  ای  دـندوب -  هداهن  نایم  رد  ردـپ  اب  دوب  هداد  ماجنا  نانآ  اـب  زیزع  ار  هچنآ  میتفگ  هک  ناـنوچ 

؛ میهاوخ یمن  تسا 

.میهاوخ یم  تسا  هدرک  هچنآ  زا  رتنوزفا  زیزع  زا  یتشادگرزب  هچ  هک  نیا  هیآ  يانعم  دشاب و  هیماهفتسا  ام »  » هک نیا  ب - 

ياهتئارق زا  یکی  رد  اما  تسا ، یغبن »  » هب هملک  تئارق  ربانب  هجو  ود  نیا  زا  کی  ره  هتبلا 

هدرک ام  اب  هک  یناسحا  زا  رتنوزفا  زیچ  هچ  هک  دوب  دهاوخ  نیا  هیآ  يانعم  تئارق  نیا  رب  هدش و  هدناوخ  زین  یغبت »  » هملک نیا  هناگتفه 
.یهاوخ یم  نیا  زا  رتنوزفا  ام  ییوگتسار  رب  یهاوگ  هچ  ای  یهاوخ ، یم  تسا 

رصم زیزع  دزن  هرابود  هیامرـس  نیمه  اب  میناوت  یم  هدش و  هدنادرگزاب  ام  هب  هک  تسام  هیامرـس  نیا  کنیا  اَْنَیلإ ؛» ْتَّدُر  اَُنتَعاِضب  ِهِذه  »
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هک ییکاروـخ  زا  تسا  تراـبع  هریم »  » .میروآ هریم »  » ناـمناسک يارب  و  اـنَلْهَأ ؛» ُریِمَن  َو   » میربـب دوـخ  اـب  زین  ار  ناـمردارب  میدرگرب و 
هلمج کی  رب  فوطعم  میتفگ  هک  نانوچ  انَلْهَاُریمَن »  » هلمج .دربب  رگید  ییاج  هب  دناتسب و  ای  دروآ  تسد  هب  ییاج  رد  صخش 
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[. تشذگ شا  همجرت  هک  « ] انیخأب زیزعلا  یلا  عوجرلا  یلع  اهب  نیعتسن  : » تسا فوذحم 

فـسوی هک  دوش  یم  هدـیمهف  ترابع  نیا  زا  .میروآ  رتنوزفا  دوش  هدیـشک  نامردارب  يارب  هک  رتشراب  کی  زین  و  ٍریَِعب » َْلیَک  ُداَدَْزن  َو  » 
رادـقم نیا  ٌریِـسَی ؛» ٌْلیَک  َِکلَذ  .داد «  یمن  رتش  راب  کی  زا  شیب  سک  ره  هب  مدـنگ ] ییاذـغ =[  داوم  رد  ییوج  هفرـص  تیاعر  يارب 

يدنمتواخس ربارب  رد  دنهد  هفاضا  ام  هب  هک  رادقم  نیا  ای  تسا ؛ ناسآ  دراد  هک  یتواخس  نآ  اب  زیزع  يارب  دنهد  ام  هب  هک  هفاضا 

.دیازفا یمن  وا  ناسحا  رب  يزیچ  تسا و  كدنا  زیزع 

زین هدش و  هدنادرگزاب  نانآ  هب  شنادنزرف  هیامرس  هک  نآ  ندید  زا  سپ  ردپ  هک  میرگنب  کنیا 

امـش اب  ار  وا  زگره  تفگ  ِهّللا ؛» َنِم  ًاِقثْوَم  ِنُوت�ُوت  یَّتَح  ْمُکَعَم  ُهَلِـسْرُأ  َْنل  َلاق  .داد «  خساپ  هچ  ناشیا  هب  نانآ  نانخـس  ندینـش  زا  سپ 
هک نآ  رگم  دروآ  دیهاوخ  نم  دزن  ار  وا  امتح   » هک دینک  دای  دنگوس  دیروآ و  نایم  رد  یهلا  ینامیپ  هک  ینامز  رگم  داتـسرف  مهاوخن 

ار وا  دیزیرگب و  دیناوتن  امش  زا  یضعب  ای  امش و  زا  کیچیه  هک  دنوش  هزیچ  امش  رب  یناسک  ای  دیریمب  هک  نیا  هب  دیوش ،» راتفرگ  همه 
دندرپس وا  هب  تساوخ  یم  بوقعی  هک  ار  نامیپ  نآ  نوچ  َلاَق ؛» ْمُهَِقثْوَم  ُهْوَتآ  اّمَلَف  « ؛ دندرک دای  دنگوس  ردپ  خساپ  رد  نانآ  .دیروایب 

دنوادخ ینعی  تسا ؛» لیکو  مییوگ  یم  هچنآ  رب  دنوادخ  : » تفگ

.دش هدروآ  رب  دوب  ردارب  تاقالم  هک  فسوی  يوزرآ  ناس  نیدب  داتسرف و  شناردارب  هارمه  ار  نیماینب  سپس  .بیقر  تسا و  هاوگ 

ناشهارمه زین  ار  شیوخ  رگید  دـنزرف  دـندوب  هدرک  وا  اب  هتـساوخ  دوخ  هچ  ره  فسوی  ناردارب  هک  نآ  اب  بوقعی  ارچ  دیـسرپب : رگا 
رتگرزب نامز  نیا  رد  نانآ  هک  تفای  دیهاوخ  خساپ  داتسرف ،

فسوی اب  هک  یتداسح  نآ  نیا  رب  نوزفا  دندمآ و  یم  رظن  هب  راکتسرد  راکوکن و  دندوب و  هدش 

ناوارف زاین  ییاذـغ  داوم  هب  اهنیا ، همه  رانک  رد  هدناتـس و  ناـمیپ  ناـنآ  زا  وا  هک  نآ  رتمهم  و  دنتـشادن ، نیماـینب  شردارب  اـب  دنتـشاد 
هک يا  هژیو  تشادیمارگ  تشادگرزب و  دوب ، هدید  فسوی  هک  یباوخ  نوچ  ییاه  هنیرق  هب  بوقعی  هک  تسین  مه  رود  چیه  .دنتـشاد 

نیا دوب ، هدروآ  لمع  هب  شنادنزرف  زا 

هنیرق هب  زین  دنروآ و  هارمه  ار  شیوخ  يردپ  ردارب  نکمم  هویش  ره  هب  دوب  هتساوخ  نانآ  زا  هک 

نامگ یکدنا  دوب  اهنابز  رس  رب  وا  يوس  زا  یتسرپادخ  هب  مدرم  توعد  وا و  يرگداد  هرابرد  هچنآ 

.تسوا دنزرف  فسوی  نامه  رصم  زیزع  هک  دشاب  هدرب 

داتسرف شناردارب  هارمه  مزال ، ياهطایتحا  همه  زا  سپ  ار  نیماینب  دوخ  دنزرف  لیالد  نیا  هب  وا 

فسوی وا  هک  دوش  نشور  ددرگ و  راکشآ  دوب  هدیشوپ  هک  یلیالد  اه و  هناشن  نایم  نیا  رد  دیاش  ات 
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.درادب ناهنپ  شناردارب  زا  تسیاب  یم  هک  دراذگ  نایم  رد  نیماینب  اب  ار  ییاهزار  تسا  فسوی  نامه  رصم  زیزع  رگا  مه  دیاش  .تسا 
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ریـسفت زا  هک  تسا  يزیچ  هداتـسرف ، رـصمزیزع  دزن  ار  نیماینب  نامگ  نامه  ساـسارب  هتـشاد و  یناـمگ  ناـنچ  بوقعی  دـیاش  هک  نیا 
، دروآ میهاوخ  دعب  ياه  هیآ  ریـسفت  رد  هک  نانوچ  .دوش  یم  هدافتـسا  ( 68 فسوی / « ) َبوُقْعَی ِسَفَن  یف  ًهَجاـح   » يارب یعخن  میهاربا 

نامگ نیمه  ساسارب  بوقعی 

.دنوش دراو  فسوی  رب  دنیآ و  رد  ددعتم  ياهرد  زا  دوب  هتساوخ  دوخ  نادنزرف  زا 

هلیح زاوج  رب  اه  هیآ  یهاوگ 

نآ زا  َنوُعِجْرَی » ْمُهَّلََعل  ْمِِهلْهَأ  َیلإ  اُوبَلَْقنا  اَذإ  اَهَنُوفِْرعَی  ْمُهَّلََعل  ْمِِهلاَـحِر  ِیف  ْمُهَتَعاَِـضب  اُولَعِْجا   » دـیوگ یم  فسوی  ناـبز  زا  هک  هیآ  نیا 
هتـساوخ هب  رذـگهر  نیمه  زا  هتفرگ و  شیپ  رد  فیرظ  ناـهنپ و  يا  هویـش  دوخ  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  فسوی  هک  دراد  تیاـکح 

هارمه شناردارب  تشاد  تسود  فسوی  هک  نایب  نیدب  فدـه ، هن  تسا و  هانگرب  لمتـشم  هلیـسو  هن  اجنیا  رد  .تسا  هدیـسر  شیوخ 
مه دوخ  هتـساوخ  ققحت  يارب  میتفگ  هک  نانوچ  و  داهن ، نایم  رد  نانآ  اب  ار  هتـساوخ  نیا  ًاحیرـص  وا  .دندرگ  زاب  شدزن  وا  ینت  ردارب 

نیا هب  تشاد  میب  وا  اما  .تفرگ  هرهب  قیوشت  زا  مه  دیدهت و  زا 

اب هارمه  يو  نداتسرف  زا  نیماینب  شدنزرف  ناج  میب  زا  بوقعی  ای  دنهدن ، ناشن  یهجوت  هتساوخ 

هیحاـن زا  مه  ناردارب و  هیحاـن  زا  مه  ار  میب  نیا  نآ  هلیـسو  هب  هک  داد  ماـجنا  ار  يراـک  نیا ، رباـنب  .دزرو  يراددوخ  شناردارب  رگید 
ياهب تساوخ  دوخ  نامالغ  زا  يور  نیمه  زا  .دزاس  فرط  رب  ردپ 

ندرکزاب زا  سپ  ار  ناشردپ  نانآ و  راک ، نیاات  دهد  ياج  نانآ  هشوت  رد  دـنوش ، علطم  هک  نآ  یب  دـنا ، هدـیرخ  وا  زا  هک  ار  ییاذـغ 
تسا هدش  هدنادرگ  زاب  نانآ  هب  هک  شیوخ  هیامرس  نتفای  هنبوراب و 

هتفرگ يزاب  هب  ناگدنب  قوقح  نآ  رد  هن  هک  تسا  هدیدنسپ  يا  هلیسو  نیا  .دنک  نامداش  ریگلفاغ و 

هدیدنـسپ تسرد و  يدوصقم  نیماینب ، هارمه  هب  ناردارب  نتـشگرب  ینعی  هلیح ، نیا  زا  فسوی  دوصقم  .یهلا  قوقح  هن  تسا و  هدـش 
.دشاب یم  بوقعی  نادناخ  يارب  یعفانم  هدنرادربرد  هک  يور  نیا  زا  تسا ،

یتسس هب  ور  شناینب  هتشذگ و  وا  زا  ینس  هک  راوگرزب  يردپ  هودنا  رب  راک  نیا  دوش : هتفگ  دیاش 

.دیازفا یم  تسا  هداهن 

نیا زا  اـت  تسا  هدوب  یهلا  یحو  هب  هدرک  فسوی  هچنآ  هک  تسا  نیا  میتـفگ ، اـه  هیآ  ریـسفت  رد  هک  هنوگ  نآ  ینخـس ، نینچ  خـساپ 
سپ رد  ار  گرزب  ياهتمعن  هک  تسا  دـنوادخ  تنـس  نیا  و  دـبای ، ققحت  هتـساوخ  بوقعی  يارب  دـنوادخ  هک  یگرزب  يالب  رذـگهر 

رارق اسرف  تقاط  ياهدنیاشوخان 
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(1) «. ْمَُکل ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَا  یسَع  َو  « ؛ دهد

ار دنوادخ  قوقح  زا  زیرگ  هن  تسا و  هدیدنـسپ  يا  هلیح  فده  رظن  زا  مه  هلیـسو و  رظن  زا  مه  هلیح  نیا  دوش  یم  نشور  ناس  نیدب 
نتفرگ يزاب  هب  هن  نامدرم و  قوقح  زا  زیرگ  هن  درادرب ، رد 

، هچ دشاب ؛ هتشاد  یتیعضو  نینچ  هک  يا  هلیح  ره  زاوج  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  .ار  یهلا  ماکحا 

رارق تفلاخم  شهوکن و  دروم  ار  نآ  هدروآ و  نایم  هب  نخس  هلیح  نیا  زا  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

.تسا هدماین  دنادب  لطاب  ار  اه  هلیح  هنوگ  نیا  هک  يزیچ  زین  ام  تعیرش  رد  يوس  رگید  زا  و  هدادن ،

مالسلاامهیلع فسوی  تخانش  يارب  بوقعی  هلیح   : 7

: تسا هدروآ  نینچ  داتسرف  رصم  هب  ار  دوخ  نادنزرف  راب  نیمود  يارب  هک  ماگنه  نآ  بوقعی  نابز  زا  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 

ِْهیَلَع ِهِّللَّالإ ، ُمْکُْحلا  ِنإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ِهّللا  َنِّم  مُْکنَع  ِینْغُأ  اَـم  َو  ٍهَقِّرَفَتُم ، ٍباَْوبَأ  ْنِم  اُولُخْداَو  ٍدِـحاَو  ٍباـَب  ْنِم  اُولُخْدَـت  َـال  َِّینب  اَـی  َلَاَـقَو  » 
سْفَن ِیف  ًهَجاَح  َّالإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ِهّللا  َنِم  مُْهنَع  ِینُْغی  َناَک  اَم  ْمُهُوبَأ  ْمُهَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  اُولَخَد  اََّمل  َو  َنُولّکَوَتُملا * ِلَّکَوَتْیلَف  ِْهیَلَع  ُْتلَّکَوَت َو 

(2) «. نوُمَْلعَی ِساَّنلا َال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُهاَنْمَّلَع ، اَِمل  ٍْملِع  وَُذل  ُهَّنإ  َو  اَهاَضَق ، َبوُقْعَی 

اه هیآ  حرش 

نیا زا  ناشردـپ  دـنوش  رـصم  یهار  راب  نیمود  يارب  نیماینب  دوخ  رگید  ردارب  هارمه  ات  دـندش  نآ  رب  فسوی  ناردارب  هک  نآ  زا  سپ 
.دنتشاد زین  لامج  لامک و  زا  یناوارف  هرهب  دندوب و  ردپ  کی  بلص  زا  درم  هدزای  نانآ  اریز  دش ؛ كانمیب  نانآ  رب  دنروخب  مشچ  هک 

دیسرت یم  يور  نیمه  زا  وا 

زاب ردپ  دزن  نانآ  زا  کی  چیه  دنسر و  تکاله  هب  دنریگ و  رارق  نارگید  تداسح  دروم  شنادنزرف 

هب وا  .دنـشاب  ناما  رد  تشاد  ینارگن  نادـب  تبـسن  هک  يرازآ  زا  نآ  هلیـسو  هب  ات  درک  یـشرافس  ناـنآ  هب  لـیلد ، نیمه  هب  .دـندرگن 
رصم نیمزرس  هب  ٍدِحاَو ؛» ٍبَاب  ْنِم  اُولُخْدَت  َِّیَنب َال  اَی  : » تفگ نادنزرف 

ص:443

.تسا ریخ  ناتیارب  هک  نآ  اب  دیراد  دنیاشوخان  ار  يزیچ  هک  اسب  هچ  : 216 هرقب / - 1
يزیچ دنوادخ  ربارب  رد  نم  .دیوش  دراو  فلتخم  ياهرد  زا  دیوشم و  لخاد  رد  کی  زا  نم  نارـسپ  يا  تفگ : فسوی 67 و 68 : - 2

هنوگ نامه  نوچ  .دننک  لکوت  وا  رب  ناگدننک  لکوت  مدرک و  لکوت  وا  رب  .تسین  دنوادخ  نامرف  زج  ینامرف  چیه  .مرادـن  رب  امـش  زا 
دوب بوقعی  لد  رد  يزاین  اهنت  .دیـشخبن  يدوس  ار  نانآ  دنوادخ  هدارا  ربارب  رد  زیچ  چیه  دـندش  لخاد  دوب  هداد  نامرف  ناشردـپ  هک 

.دننادن نامدرم  رتشیب  هتبلا  .میدوب و  هتخومآ  ودب  دوخ  هک  دوب  یملع  ار  وا  اریز  دروآ ؛ رب  ار  نآ  دنوادخ  هک 
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زا و  ٍهَقِّرَفَتُم ؛» ٍباَوـْبَأ  ْنِم  اوـُلُخْداَو  دـیوشن « ، دراو  دراد  هار  يو  هاـگتماقا  هب  هک  ییاـهرد  زا  رد  کـی  زا  مه و  اـب  همه  رـصمزیزع  اـی 
رد دیوش و  هتفرگ  نایم  رد  درب و  دسح  امـش  رب  يدوسح  دنیبن و  هدمآ  مه  درگ  نینچ  ار  امـش  یـسک  ات  دیوش  دراو  هدنکارپ  ياهرد 

زا ار  ناتردارب  امش و  هجیتن ،

.مشاب هتشادن  ار  شناوت  بات و  مسرت  یم  هک  دوش  هزات  میارب  ییاهمغ  مهدب و  تسد 

ندیـسر میب  بوقعی  رگا  دروآ و  یم  یپ  رد  دـنیاشوخان ، ره  ربارب  رد  ار  ناشردارب  ناـنآ و  تمالـس  هک  دوب  دـنمدوس    ِ شرافـس نیا 
.درک یم  شرافس  ناشیا  هب  مه  نآ  هب  تبسن  تشاد  نانآ  هب  زین  رگید  يدنیاشوخان 

نامدرم يارب  تسخن  رفس  رد  نانآ  هک  درک  نادنزرف  هب  یشرافس  نینچ  مود  رفـس  رد  هکلب  تسخن ، رفـس  رد  هن  يور  نآ  زا  بوقعی 
کی زا  همه  تسناد  یمن  سک  چیه  دندوب و  مانمگ  هتخانشان و 

ناگمه يارب  ناشتیاکح  تشادب  یمارگ  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  اما  .دنردارب  مه  اب  ردپ 

.دنوش دراو  فسوی  رب  هدـنکارپ  درک  شرافـس  نانآ  هب  بوقعی  راب  نیا  زین  يور  نیمه  زا  داتفا و  اهنابزرـس  رب  ناشمان  دـش و  هتخانش 
: دیوگ یم  فاشک  رد  يرشخمز 

دندوب وکین  یتروص  غورف و  رپ  ییامیس  ياراد  همه  هک  دنوش  دراو  رد  کی  زا  هک  درک  یهن  نیا  زا  ار  اهنآ  يور  نآ  زا  بوقعی ]  ] وا
دراد یم  یمارگ  ار  نانآ  نانچ  يو  دنرادروخ و  رب  هژیو  یهاگیاج  زا  هاشداپ  دزن  هک  دندوب  هتخانـش  نیا  هب  ار  نانآ  رـصم  نامدرم  و 

یمارگ ار  رگید  سک  چیه  هک 

: دـش یم  هتفگ  دـندوب و  امن  تشگنا  نامدرم و  ياههاگن  فدـه  هورگ  نیمه  اهنت  اهتأیه  همه  ناـیم  زا  يور  نیمه  زا  .تسا  هتـشادن 
هتسیاش یناناوج  هچ  هک  دیرگنب  .دنتسه  هاشداپ  نانامهیم  نانیا 

یناسک رگید  همه  رب  هتخاس و  کیدزن  دوخ  هب  هتشاد ، یمارگ  هک  نانآ  یلیلد  هب  هاشداپ  امتح  دنا ! نتشاد  یمارگ  دنمازس  ناس  هچ  و 
.تسا هداد  يرترب  دندش  یم  دراو  وا  رب  هک 

اهلد رد  هک  یتلزنم  هاگیاج و  زین  ییابیز و  ببس  هب  دنوش و  دراو  هاشداپ  رب  یهورگ  تروص  هب  همه  هک  دیسرت  بوقعی  ببـس  نیدب 
ندـش هدـنکارپ  هب  ار  نانآ  تسخن  راـب  يارب  بوقعی  هک  دوب  لـیلد  نیمه  هب  .دـسر  ناـنآ  هب  يدـنیاشوخان  دـنتفا و  جـنر  رد  دنتـشاد 

نآ رد  اریز  درکن ؛ شرافس 

.دندوب مانمگ  هتخانشان و  مدرم  نایم  ماگنه 

ببـس نیمه  هب  .دوب  فـسوی  زا  سپ  دـنزرف  نیرت  ینتـشاد  تسود  هب  تبـسن  طاـیتحا  هدـنرادرب  رد  بوـقعی  شرافـس  نیا ، رب  نوزفا 
زا ندش  دراو  اب  نانآ  تشاد  ناکما  هک  ارچ  درکن ؛ هدنـسب  ٍدِحاَو » ٍبَاب  ْنِم  اُولُخْدَت  َال   » ترابع هب  ینعی  دوخ  یهن  نیتسخن  هب  بوقعی 

شیپ رد  اب  دوب  نکمم  يوس  رگید  زا  .دنیآ  رب  یهن  نیا  هدهع  زا  تسا  کیدزن  مه  هب  هک  رد  دنچ  زا  دورو  اب  ای  رد و  هس  ای  ود 
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یعون دوخ  تیلک  رد  هویش  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  ارچ  دنتفا ؛ جنر  هب  هویش  ود  نیا  زا  کی  ره  نتفرگ 
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ْنِم اُولُخْداَو  : » دومرف درک و  همیمض  یهن  نآ  هب  مه  يرگید  رما  بوقعی  هک  دش  نینچ  .دوب  عمجت 

نیرت هدنکارپ  هب  هک  تسا  نیا  راتـساوخ  دنامهفب  نانآ  هب  ات  دروآ  ار  مود  رما  نیا  وا  .دیوش  دراو  هدـنکارپ  ياهرد  زا  ٍهَقِّرَفَتُم » ٍباَْوبَأ 
زا لـقن  هب  یثیدـح  عباـنم  رگید  رد  نیحیحـص و  رد  هک  ناـنوچ  تسا ، تقیقح  ندز  مشچ  هک  ارچ  دـنوش ؛ دراو  فسوی  رب  تروـص 

لوسر هک  تسا  هدمآ  هریرهوبا 

هتقبـسل ردـقلا  قباـس  ئـش  ناـکول  قح و  نیعلا  : » دومرف هک  تسا  ملـسم  تیاور  رد  و  «، قح نیعلا  : » دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
نیا رد  تایآ  ثیداحا و  « (2) ربقلا لجرلا  ردقلا و  لمجلا  لخدـتل  نیعلا  نا  : » دومرف هک  تسا  ملـسم  تیاور  رد  نینچمه  «. (1) نیعلا

.تسا ناوارف  باب 

تسا ریدقت  ار  هچنآ  ندوب  رایشه  ندوب و  رذح  رب  هک  دننک  تشادرب  نینچ  وا  هیصوت  نیا  زا  یخرب  دیـسرت  یم  هک  اج  نآ  زا  بوقعی 
: تفگ تسردان  نامگ  نیا  عفد  يارب  دزاس ، یم  رود  ناسنا  زا 

هدنکارپ هک  امش  هب  نم  شرافـس  نیا  دشاب  هتـساوخ  امـش  يارب  ار  يدنیاشوخان  دنوادخ  رگا  ینعی  ًاْئیَـش ؛» ِهّللا  َنِم  ْمُْکنَع  ینُْغا  ام  «َو 
رود امش  زا  ار  ریدقت  چیه  دیشخب و  دهاوخن  ناتدوس  چیه  دیوش 

بابسا و هار  هک  درک ، شرافس  نانآ  هب  يور  نیا  زا  اهنت  بوقعی  .دیسر  دهاوخ  امـش  هب  ریزگان  تسا  رّدقم  هچنآ  تخاس و  دهاوخن 
هدرک یط  دنماجنا  یم  دوخ  تاببسم  هب  هک  ار  يداع  لماوع 

.دشاب

هب تسا  هدرک  رارق  رب  تنـس  ناونع  هب  وا  هک  ار  یلماوع  بابـسا و  نآ  رانک  رد  درک و  لکوت  دـنوادخ  هب  اهنت  تسیاـب  یم  نیا ، رباـنب 
ِنِا : » دومرف بوقعی  زین  يور  نیمه  زا  .دنماجنا  یم  دوخ  هژیو  جـیاتن  هب  هک  تسوا  نذا  هب  اهنت  لماوع  بابـسا و  نیا  هچ ، دروآ ؛ نایم 

ببـس رب  ندز  هیکت  نیا ، ربانب  .تسا  دنوادخ  ِنآ  زا  اهنت  مکح  اهنآ ، بابـسا  رب  تاببـسم  بیترت  رد  روما و  ریبدـت  رد  ِهِّللِّالا ؛» ُمْکُْحلا 
دنوادخ هک  ییداع  بابسا  هار  هک  نآ  یب  ییاهنتب و  مه  ّببـسم  رب  ندز  هیکت  يوس  نآ  زا  تسا و  یهارمگ  ینادان و  ییاهنتب ، يداع 

مهارف مه  رانک  رد  ار  ود  نیا  تسا  بجاو  سپ  .یناوتان  راک و  نتشاذگاو  دوش ، هتفرگ  شیپ  رد  هتشاد  ررقم  اهبَّبسم  هب  ندیسر  يارب 
لد رد  هتبلا  و  دروآ ،

ياهببـس لـطاب و  ناگیادـخ  همه  ربارب  رد  ُْتلّکَوَت ؛» ِهْیلَع  : »َ تفگ بوقعی  زین  لـیلد  نیمه  هب  .تشاد  هیکت  دـنوادخ  هب  اـهنت  شیوـخ 
مه و  َنُولِّکَوَتُْملا » ِلَّک  وَتَْیلَف  ِْهیَلَع  َو   » مدیزرو لکوت  وا  رب  اهنت  رهاظ 
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باب مالسلا ، باتک  ملسم ، حیحص  .ك.ر :  .دریگ  یشیپ  نآ  رب  مشچ  دشاب  هتـشاد  نیـشیپ  يریدقت  يزیچ  رگا  تسا و  قح  مشچ  - 1
.42
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باب 41 مالسلا ، باتک  ملـسم ، حیحـص  .ك.ر :  .دنک  یم  هناور  روگ  هب  ار  درم  گید و  هب  ار  رتش  هک  یتسارب  تسا و  قح  مشچ  - 2
و 42.
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.دنزرو لکوت  ناگدننک  لکوت  تسیاب  یم  هک  تسوا  رب 

ار هچنآ  تسناوتن  نآ  يارجا  شرافـس و  نیا  اـما  .دـندرک  ارجا  ار  شرافـس  نآ  مه  ناـنآ  درک و  شرافـس  ار  دوخ  نادـنزرف  بوقعی 
، تشذگ یمن  ناشنهذ  رد  زگره  هک  دیـسر  نانآ  هب  يدنیاشوخان  و  دزاس ، رود  ناشیا  زا  دوب  هدرک  ریدـقت  هورگ  نیا  يارب  دـنوادخ 

اُولَخَد اَّمل  َو  : » دومرف هک  ناس  نآ 

ِهّللا َنِم  ْمُْهنَع  ینُْغی  َناک  ام   » دـندش دراو  هدـنکارپ  ياهرد  زا  ینعی  دوب ، هدومرف  ردـپ  هک  هنوگ  نامه  نوچ  ْمُهُوبَأ ؛» مُهَرَمَا  ُْثیَح  ْنِم 
يدوس ار  نانآ  دـیدرگ ، یم  ناشردارب  ندـنادرگرب  عنام  دوب و  هدرک  ریدـقت  دـنوادخ  هچنآ  ربارب  رد  تسناوتن  راک  نیا  ْیَـش ٍء ،» ْنِم 

ياهرد زا  هک  نآ  اب  هچ ، دشخب ؛

یب ببس  نیمه  هب  و  مهتم ، يدزد  هب  هک  نیا  نآ  و  دیسر ، نانآ  هب  دنتـشادن  تسود  ار  هچنآ  رگید ، يا  هیحان  زا  دندش  دراو  هدنکارپ 
.تفرگ رایتخا  رد  دوب  وا  هشوت  رد  هنامیپ  هک  لیلد  نادب  ار  ناشردارب  هاشداپ  نیا ، رب  نوزفا  دندش و  وربآ 

دنوادخ هک  دوب  بوقعی  لد  رد  یتجاح  نکل  هک  نیا  نآ  يانعم  تسا و  عطقنم  يانثتـسا  اهاضَق » َبوُقْعَی  ِسْفَن  یف  ًهَجاحِّالا   » ترابع
قیرط زا  يزوسلد  يزرورهم و  نیا  راهظا  نادـنزرف و  هب  تبـسن  شا  يزوسلد  يزرورهم و  زا  دوب  تراـبع  زین  نآ  و  دروآ ، رب  ار  نآ 

.دوب هدرک  ناششرافس  نادب  هداهن و  نایم  رد  ناشیا  اب  هچنآ 

دیـشیدنین و راوتـسا  يریبدت  شدنزرف  یتمالـس  ظفح  رد  بوقعی  هک  دـلخب  یخرب  هشیدـنا  رد  رادـنپ  نیا  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  زا 
نینچ دنوادخ  دوب ، وا  یهاگآان  تلفغ و  هجیتن  داد  خر  هچنآ 

ُهَّنإ َو  : » دومرف هک  اجنآ  دوتس ، راوتسا  ریبدت  راشرـس و  شناد  زا  يرادروخرب  هب  ار  وا  تخاس و  رود  بوقعی  هب  تبـسن  ار  يدب  نامگ 
رتشیب اما  دوب ، شناد  زا  رادروخ  رب  میدوب  هتخومآ  يو  هب  هچنآ  هطـساو  هب  وا  نوُمَْلعَی ؛» ِساَّنلا َال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُهاَـنْمَّلَع ، اَِـمل  ٍْملِع  وُذـَل 

اهنآ زا  ار  شیوخ  ناربمایپ  هک  يدنمدوس  ياهشناد  دمآ و  راک  ياهتریصب  دنمشزرا ، ياهتبهوم  زا  و  دنناد ، یمن  مدرم 

یم نانآ  ياه  هدرک  ندرک  موکحم  هب  باتـشب  شیوخ ، ياسران  لقع  مکح  هب  يور و  نیمه  زا  دـنرادن و  ربخ  میزاس  یم  دـنم  هرهب 
یم ورف  نانآ  تشادـگرزب  میظعت و  هب  رـس  دنتـشه و  یم  ورف  هدـید  دنتـسناد  یم  دـنراد  ناـنآ  ار  هچنآ  رگا  هک  یلاـح  رد  دـنزادرپ ،

.دندنکفا

هباحـص و نایم  رد  روثأم  هب  ریـسفت  ناملاع  نیرتروماـن  زا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  تشذـگ ، هک  یتروص  هب  نیـشیپ  ياـه  هیآ  ریـسفت 
زا و  دراد ، يراگزاس  زین  اه  هیآ  رهاظ  اب  هدـش و  تیاور  نارگید  كاحـض و  هداتق ، ، دـهاجم سابع ، نبا  نوچ  یناـسک  ینعی  نیعباـت 

هب تبسن  بوقعی  تخس  ینارگن 

.دنک یم  تیاکح  شدنزرف  نتشگزاب  روظنم  هب  يو  يزرو  طایتحا  نیماینب و  شدنزرف  یتمالس 

؛ تسا هدش  تیاور  یعخن  میهاربا  زا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ریسفت  اه  هیآ  نیا  هراب  رد  اما 
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: دیوگ یم  روثأملاب  ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  باتک  رد  یطویس 

ْنِم اُولُخْداَو   » هیآ ریسفت  رد  یعخن  میهاربا  زا  خیشلاوبا  نینچمه  رذنم و  نبا  و  روصنم ، نب  دیعس 

تاـقالم  [ نیماـینب  ] شیوخ  [ ینت  ] ردارب اـب  تولخ  رد  فسوی  تشاد  تسود  بوـقعی  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ٍهَقِّرَفَتُم » ٍباَوـْبَأ 
(1) .دنک

نیمه هب  .تسا  هدـنز  زونه  يو  تشاد  هدـیقع  دوب  هدـیمهف  فسوی  باوخ  زا  هچنآ  ساـسارب  بوقعی  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  حرش 
ياـعدا نیا  دوـجو  اـب  وا  تفگ : درکن و  رواـب  ار  ناـشیاعدا  تـسا  هدروـخ  ار  وا  گرگ  دـندش  یعدـم  يو  ناردارب  نوـچ  زین  لـیلد 

راظتنا رد  نانچمه  شنارسپ 

رد هنوگچ  هک  دـندرک  لقن  يو  يارب  شنادـنزرف  هک  یماگنه  هنیمز ، نیا  اب  .دوب  شنادـناخ  دوخ و  يارب  فسوی  يا�ور  نتفای  ققحت 
يو دزن  ار  دوخ  يردپ  ردارب  ات  هتـساوخ  نانآ  زا  رـصم  زیزع  زین  هدش و  ییاریذپ  نانآ  زا  دنا و  هدش  هتـشاد  یمارگ  رـصم  زیزع  رـصق 

دنربـب یپ  ناـنآ  هک  نآ  یب  زین  سپـس  تسا و  هدرک  دـیکأت  دـیدهت  قیرط  زا  مه  قـیوشت و  قـیرط  زا  مه  هتـساوخ ، نیا  رب  و  دـنروآ ،
نیا هک  نامه  ینعی  رـصمزیزع ، هک  دـش  رتیوق  يو  يارب  نامگ  نیا  نیارق  نیا  همه  کمک  هب  هدادرارق  نانآ  هشوت  رد  ار  ناش  هیامرس 

رب هک  فسوی  يوس  زا  یهلا  نییآ  هب  توعد  يرگداد و  يراتفرـشوخ ، زا  هچنآ  نایم  نیا  رد  .تسا  فسوی  هتـشاد ، نانآ  اب  ار  راـتفر 
تّوق رب  دوب  هداتفا  اهنابزرس 

رد هک  ارچ  دوب ؛ هتخاسن  ربخ  اـب  نآ  زا  ار  يو  دـنوادخ  تشادـن و  نیقی  يزیچ  نینچ  هب  زونه  همه  نیا  اـب  اـما  .دوزفا  یم  ناـمگ  نیا 
هقالع يو  نیا  ربانب  .دوب  هدیسرن  ارف  شنامز  زونه  یهلا  ریدقت 

هویش دیشیدنا و  يا  هلیح  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  وا  .دسرب  نیقی  هجرد  هب  تسا  فسوی  نامه  رصمزیزع  هک  شنامگ  نیا  تشاد 
يارب ار  نانآ  وا  دیزگرب ؛ دوب  ناهنپ  شنادنزرف  يارب  هک  يا 

تروص هب  هکلب  مه ، اـب  هن  درک  شرافـس  ناـنآ  هب  داتـسرف و  رـصمزیزع  دزن  نیماـینب  ناـشردارب  اـب  هارمه  راـب  نیا  و  رگیدراـب ، کـی 
ناکما نیا  دشاب  فسوی  ًاعقاو  يو  رگا  ات  دنوش  دراو  يو  رب  هدنکارپ 

يو رب  هک  یتیاکح  زا  ار  واو  دنک  رادید  شیوخ  ینت  ردارب  اب  تولخ  رد  هک  ددرگ  مهارف  شیارب 

تسا یتجاح  نامه  نیا  .دناهاگایب  شناتساد  فسوی و  زا  ار  وا  ددرگ  زاب  ردپ  دزن  يو  نآ  زا  سپ  نوچ  ات  دزاس  هاگآ  تسا  هتشذگ 
تشاد هدیشوپ  نادنزرف  زا  ار  نآ  يو  دوب و  بوقعی  لد  رد  هک 

دوب نیا  بوقعی  شرافـس  زا  نانآ  تشادرب  اهنت  ْیَـش ٍء .» ْنِم  ِهّللا  َنِّم  مُْکنَع  ِینْغُأ  اَم  َو  : » دومرف هک  اجنآ  .دنتفاین  رد  ار  نآ  زین  نانآ  و 
.تسا هدرک  یشرافس  نینچ  دب  ياهمشچ  بیسآ  زا  ناشندنام  نوصم  يارب  هک 
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دـش مـالعا  هکلب  دـشن ، هدروآ  رب  شیوزرآ  نیا  اـما  دوـب ، شناردارب  هارمه  هب  نیماـینب  تشگزاـب  راـظتنا  رد  يور  نـیمه  زا  بوـقعی 
دوب هدرب  ناـمگ  اـهنآ  ساـسارب  بوقعی  هک  نیارق  همه  سپ  نآ  زا  .دنتـشاد  هگن  مرج  نیمه  هب  زین  ار  نیماـینب  دـنقراس و  وا  نادـنزرف 
یلَع یفَـسَا  اـی  : » تفگ تشگ و  نادـنچ  ود  شا  هشیدـنا  هودـنا و  ربارب  رد  دـش و  رود  شنهذ  زا  تـسوا  فـسوی  ناـمه  رـصمزیزع 

! فسوی رب  هودنا  هآ و  يا  َفُسُوی ؛»

: نایب نیدب  دنک ، تلالد  درادن  يراگزاسان  عرش  دصاقم  اب  هک  ییاه  هلیح  زاوج  رب  دناوت  یم  اه  هیآ  نیا  يور  ره  هب 

هلیح زاوج  رب  اه  هیآ  یهاوگ 

عراش دصاقم  اب  هک  يا  هنوگ  هب  هدسفم ، عفد  تعفنم و  بلج  فده  هب  هلیح  زاوج  رب  دناوت  یم  هک  تسا  ییاه  هتکن  ناتـساد  نیا  رد 
زا هک  هویـش  نآ  رب  هاوخ  مینک و  ریـسفت  دنا  هدرک  ریـسفت  تیرثکا  هک  هویـش  نامه  رب  ار  اه  هیآ  هاوخ  دنک ، تلالد  دـشابن  صقانت  رد 

میهاربا دنمجرا  یعبات  راتفگ 

بوقعی نخس  نیا  هتفگ  شیپ  ریسفت  ود  زا  کی  ره  رب  هیآ ، نیا  رد  دهاش  .دوش  یم  تشادرب  یعخن 

«. ٍهَقِّرَفَتُم ٍباَْوبَأ  ْنِم  اُولُخْداَو  ٍدِحاَو  ٍبَاب  ْنِم  اُولُخْدَت  َال  تفگ « : هک  تسا 

لامج و زا  هک  دوخ  نادـنزرف  زا  ار  دـسح  ّرـش  تساوخ  یم  بوقعی  هک  تسا  نآ  هیآ ، ریـسفت  رد  تیرثکا  بهذـم  ربانب  هلیح ، ریرقت 
رفن کی  بلص  زا  درم  هدزای  دنتشاد و  هرهب  تردق  لامک و 

يو .دزاس  رود  دوب ، هتشاد  یمارگ  رایسب  ار  نانآ  زیزع  رصم ، هب  رفس  نیتسخن  زا  سپ  دندوب و 

شیپ رد  ناهنپ  يا  هویش  دوب  كانمیب  نآ  هب  تبـسن  تشاد و  ار  شراظتنا  هک  يرازآ  زا  يریگولج  ینعی  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب 
يا هلیح  نیا  .دنوش  دراو  هدـنکارپ  ياهرد  زا  هک  دوب  نیا  نآ  و  دـنبای ، یمن  هجوت  نادـب  ناکریز  نادـنمدرخ و  زج  ًاتداع  هک  تفرگ 

.ماجنا رد  مه  زاغآ و  رد  مه  هدیدنسپ  تسا 

يارب يو  دوـب و  بوـقعی  لد  رد  هک  یتجاـح  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  تشادرب  یعخن  میهاربا  راـتفگ  زا  هچنآ  رباـنب  هـلیح ، ریرقت  اـما 
کی هدنکارپ و  تروص  هب  داد  روتسد  ار  شنادنزرف  نآ  هب  ندیسر 

اب ییاهنت  تولخ و  رد  دناوتب  وا  ات  هک  دوب  نآ  دنوش ، دراو  رصمزیزع  رب  یهورگ  هن  کی و  هب 

ار شیوخ  ناتـساد  داد و  دهاوخ  ياج  شیوخ  رب  رد  ار  شردارب  دشاب  فسوی  نامه  يو  رگا  یتروص  نینچ  رد  .دنک  رادید  نیماینب 
لدب نیقی  هب  يو  نامگ  هاگنآ  دیـسر و  دـهاوخ  بوقعی  هب  نیماینب  قیرط  زا  ربخ  نیا  نآ ، یپ  رد  تخاس و  دـهاوخ  راکـشآ  وا  يارب 

یهودنا هشیدنا و  دش و  دهاوخ 

هک تفرگ  شیپ  رد  ار  یهار  هتساوخ  نیا  هب  ندیسر  يارب  بوقعی  .تفر  دهاوخ  نایم  زا  هتشاد  هک 
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رهاظ .دنوش  دراو  زیزع  رب  کی  هب  کی  هدنکارپ و  تروص  هب  هکلب  یهورگ ، تروص  هب  هن  هک  نیا  نآ  و  دوب ، هدیشوپ  شنادنزرف  زا 
مشچ زا  ار  نانآ  هتساوخ  یم  يو  هک  تسا  نآ  شرافس  نیا 

ار نیمه  زین  بوقعی  هک  تسین  دیعب  هتبلا  و  دـندوب -  هدـیمهف  وا  نخـس  زا  نانآ  هک  تسا  يزیچ  زین  رهاظ  نیمه  دراد و  هگن  رود  دـب 
رتمهم و دوصقم  هک  شرافس ، نیا  نطاب  یلو  دشاب -  هدرک  هدارا 

نشور يو  يارب  دنک و  رادید  رصم  زیزع  اب  ییاهنت  رد  نیماینب  هک  تسا  نآ  هدوب ، بوقعی  یلصا 

.رگید یسک  ای  تسا  فسوی  نامه  رصمزیزع  هک  ددرگ 

ٍدِحاَو ٍباـَب  ْنِم  اُولُخْدَـت  َـال  دـیوگب « : نادـنزرف  هب  اـت  تشاد  نآ  رب  ار  يو  دوـب و  بوـقعی  سفن  رد  هک  ار  یتجاـح  هچ  يور ، ره  هب 
یم رب  یعخن  میهاربا  راـتفگ  زا  هک  هنوگ  نآ  هاوخ  و  دـنیوگ ، یم  تیرثـکا  هک  مینک  ریـسفت  هنوگ  نآ  ٍهَقِّرَفَتُم ؛» ٍباَوـْبَأ  ْنِم  اوـُلُخْداَو 

يارب نآرق  رد  ار  نآ  دنوادخ  تسا و  هدوب  هدیدنسپ  هلیـسو  رظن  زا  مه  فده و  رظن  زا  مه  هک  تسا  يا  هلیح  هدنرادرب  رد  هیآ  دیآ ،
ام

نینچ هک  يرگید  هلیح  ره  هلیح و  نیا  زاوـج  رب  تـسا  یلیلد  دوـخ  نـیا  .دـنک  شموـکحم  شهوـکن و  هـک  نآ  یب  هدرک ، تیاـکح 
.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  ار و  قوقح  زا  یقح  هن  دربب و  نایم  زا  ار  لوصا  زا  یلصا  هن  دشاب و  هتشاد  یمکح 

شا ینت  ردارب  نتشاد  هگن  يارب  مالسلا  هیلع  فسوی  هلیح   : 8

: دیامرف یم  یلاعت -  دنوادخ - 

ِیف َهَیَاقِّسلا  َلَعَج  ْمِهِزاَهَِجب  ْمُهَزَّهَج  اَّمَلَف  َنُولَمْعَی * اُوناَک  اَِمب  ْسِئَْتبَت  َالَف  كوُخَأ  اَنَأ  یِّنإ  َلاق  ُهاخَأ ، ِْهَیلإ  يَوآ  َفُسُوی  یَلَع  اُولَخَد  اََّملَو 
ِِهب َءاَج  ْنَِمل  َو  ِِکلَملا ، َعاَوُص  ُدـِقْفَن  اُولاق  َنوُدـِقْفَت * اَذاَم  ْمِْهیَلَع  اُولَْبقَأَو  اولاق  َنُوقِراََـسل * ْمُکَّنإ  ُریِعلا  اـُهتَّیَأ  ٌنِّ�ُوم  َنَّذَأ  َُّمث  ِهیِخَأ ، ِلْـحَر 

اُولاَق َنِیبِذاک * ُْمْتنُک  ْنإ  ُه�وازَج  اَمَف  اُولاَق  َِنیقِراَس * اَّنُک  اَم  ِضْرألا َو  ِیف  َدِسَُفِنل  اَْنئِجاَم  ُْمتِْملَع  ْدََقل  ِهّللاَت  اُولاَق  ٌمیِعَز * ِِهب  اَنَأ  ٍریَِعب َو  ُلْمِح 
، ِهیِخَأ ِءاَـعِو  ْنِم  اَهَجَرْخَتْـسا  َُّمث  ِهیِخأ  ءاـعِو  َلـْبَق  ْمِِهتَیعْوَأـِب  َأَدَـبَف  َنیِِملاَّظلا * يِزَْجن  کلَذَـک  ُه�واَزَج ، َوُـهَف  ِِهلْحَر  ِیف  َدِـجُو  ْنَـم  ُه�واَزَج 
(1) «. ٌمِیلَع ٍْملِع  يِذ  ِّلُک  َقوَف  َو  ُءاَشَن ، ْنَم  ٍتاَجَرَد  ُعَفَْرن  ُهّللا ، َءاَشَی  ْنَأ  َّالإ  ِِکلملا  ِنیِد  ِیف  ُهاَخَأ  َذُخْأَِیل  َناَک  اَم  َفُسُوِیل ، اَنْدِک  ََکلَذَک 
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هدرک نانیا  هک  يراک  زا  .ماوت  ردارب  نم  تفگ : .داد  ياـج  دوخ  دزن  ار  شردارب  دـندمآ  رد  فسوی  رب  نوچ   : 76  - 69 فسوی / - 1
همه امـش  نایناوراک  يا  داد : ادن  يدانم  هاگنآ  .داهن  ردارب  ناد  هشوت  رد  ار  ماج  درک  ایهم  ار  ناشیاهراب  نوچ  .شابم  نیگهودنا  دـنا 

تسا و يرتش  راب  ار  وا  دروایب  ار  نآ  هک  ره  و  ار ، هاشداپ  ماج  دـنتفگ : دـیا ؟ هدرک  مگ  هچ  دـنتفگ : دنتـشگزاب و  نایناوراک  .دـیدزد 
زین نیا  زا  شیپ  میا و  هدماین  نیمزرس  نیا  رد  ندرک  داسف  يارب  ام  دیناد  یم  دوخ  امـش  ار ، ادخ  دنتفگ : .منک  یم  تنامـض  دوخ  نم 

وا ناد  هشوت  رد  ماـج  سک  ره  هک  تسا  نآ  شیازـس  دـنتفگ : تسیچ ؟ دزد  يازـس  دیـشاب  هتفگ  غورد  رگا  دـنتفگ : .میا  هدوبن  دزد 
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ام .دروآ  نوریب  شردارب  ناد  هشوت  زا  ار  نآ  هاگنآ  تخادرپ و  اهنآ  ناد  هشوت  هب  ردارب  راب  زا  شیپ  .دشاب  نآ  يازج  دوخ  دوش  هتفای 
ار سک  ره  .تساوخ  دنوادخ  هک  دوب  يزیچ  نیا  .دوبن  وا  قح  ردارب  نتفرگ  هاشداپ  نآ  نییآ  رد  .میتخومآ  فسوی  هب  يا  هلیح  نینچ 

.تسه يرتاناد  ییاناد  ره  زا  رترب  میرب و  یم  الاب  یتاجرد  هب  میهاوخب  هک 
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اه هیآ  حرش 

رب رد  ار  نیماـینب  شا  ینتردارب  اـهنت  ناـنآ ، همه  ناـیم  زا  دـندش  دراو  فسوی  رب  نوـچ  ُهاـخَأ ؛» ِْهَیلإ  يَوآ  َفُـسُوی  یَلَع  اوـُلَخَد  اََّملَو  »
رد ار  وا  تداسح  هنیکرس و  زا  شناردارب  هک  ما  فسوی  وت  ردارب  نامه  نم  تفگ  فسوی  كوُخَأ ؛» اَنَأ  یِّنإ  َلاق  .داد «  ياج  شیوخ 

.دنا هدرک  ادج  ردپ  زا  یلاسدرخ 

ییوکنب ار  ام  هدرک و  یکین  ام  اب  دـنوادخ  هچ ، شابم ؛ نیگهودـنا  دـندرک  یم  ام  اـب  هچنآ  رب  سپ  َنُولَمْعَی ؛» اُوناَـک  اَِـمب  ْسِئَْتبَت  َـالَف  »
.تسا هدروآ  مهدرگ 

ردارب هب  وا  و  هدوب ، ناردارب  رگید  باـیغ  رد  ییاـهنت و  رد  شیوخ  ردارب  هب  فـسوی  هتفگ  نیا  و  دوـخرب ، رد  نداد  ياـج  نیا  ًارهاـظ 
هتفای یهاگآ  هچنآ  زا  ار  شناردارب  رگید  هدرک  شرافس  دوخ 

نیا رب  ینبم  شنادنزرف ، هب  شیوخ  شرافس  رد  یعخن ، رظن  ربانب  بوقعی ، هک  تسا  يزیچ  نامه  فسوی  راتفر  نیا  .دهدن  ربخ  تسا 
زیزع رب  هدنکارپ  تروص  هب  هکلب  یهورگ ، تروص  هب  هن  هک 

.تسا هتشاد  رظن  رد  دنوش ، دراو 

ْمُهَزَّهَج اَّمَلَف  : » دـیامرف یم  هک  ناـنوچ  تسج ، لـسوت  يا  هلیح  هب  شیوـخ  دزن  ردارب  نتـشاد  هگن  يارب  فـسوی  هـک  نآ  رگید  هـتکن 
هک نآ  یب  داهن ، نیماینب  شردارب  هنبوراب  رد  ار  هنامیپ  تخاس  مهارف  ار  نانآ  هشوت  نوچ  ِهیِخَأ ؛» ِلْـحَر  ِیف  َهَیَاـقِّسلا  َلَـعَج  ْمِهِزاَـهِِجب 

ار نیا  دنـسرپب ، وا  زا  نوچ  دراد و  هگن  شیوخ  دزن  ار  نیماینب  ات  داد  ماـجنا  ار  راـک  نیا  وا  .دربب  یپ  راـک  نیا  هب  شناردارب  زا  یـسک 
هک نآ  زا  شیپ  فسوی  ًارهاظ  .تسا  دزد  شردارب  هک  تسا  ماهتا  نیا  هدنرادرب  رد  فسوی  راک  نیا  .دروآ  لیلد  شیوخ  هدرک  يارب 

راک نیا  زا  ار  نیماینب  شردارب  دنک  یلمع  ار  يا  هلیح  نینچ 

یناسنا درک  روصت  ناوت  یمن  هنرگو  دوب ، هداد  ار  يراک  نینچ  ماجنا  هزاجا  زین  يو  هتخاس و  هاگآ 

رب یپ  رد  ای  دنک و  ریقحت  تناها و  نتـشاد  گرزب  تشادیمارگ و  همه  نآ  یپ  رد  تسا  رگید  راوگرزب  کی  هداز  دوخ  هک  راوگرزب 
.دلسگ یم  ار  هتشر  نیا  هک  دروآ  نایم  هب  ار  يزیچ  نیماینب  اب  يردارب  دنویپ  زا  نخس  دنویپ و  يرارق 

امش نایناوراک  يا  هک  دروآ  رب  گناب  راب  دنچ  ییدانم  َنُوقِراََسل ؛» ْمُکَّنإ  ُریِعلا  اُهتَّیَأ  ٌنِّ�ُوم  َنَّذَأ  َُّمث  »
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، نآ زا  سپ  .دـنوش  رود  يردـق  ات  دوب  هدـش  هداد  نانآ  هب  زین  یتلهم  دـندوب و  هتـسبرب  راـب  ناـنآ  هک  تسا  نیا  هیـضق  رهاـظ  دـیدزد !
تسا نیا  مییوگ  یم  ام  هچنآ  لیلد  .دروآرب  گناب  نینچ  يدانم  اج  نآ  داتسرف و  نانآ  تمس  هب  یهورگ  سأر  رد  ار  يدانم  فسوی 

شیپ مالعا  نیا  تساوخ  یم  رگا  هک 

، هچ ؛ دوبن دنلب  يادص  اب  ندروآ  رب  گناب  هب  يزاین  دریذپ  تروص  نانآ  ندش  رود  نتسبراب و  زا 

نیا رد  يور ، ره  هب  .دور  یم  راک  هب  تسا  رود  هک  یسک  نتساوخ  يارب  اهنت  دنلب ) گناب  « ) ناذا »

.دراد دوجو  هلیح  يارب  راکشآ  یماکحا  راک 

هنامیپ نتـسج  یپ  رد  هک  شهارمه  هورگ  هدـنروآ و  رب  گـناب  نآ  هب  باـطخ  فسوی  ناردارب  َنوُدـِقْفَت ؛» اَذاَـم  ْمِْهیَلَع  اُولَْبقَأَو  اولاـق  »
زا شسرپ  نیا  دیناتسب ؟ ام  زا  ار  نآ  هک  دینز  یم  گناب  ام  رب  دیا و  هدرک  مگ  زیچ  هچ  دنتفگ : دنتـشاد ، نانآ  اب  نخـس  يور  دندوب و 

تیاکح یتشهد  یتفگش و 

.دوب هدمآ  شیپ  فسوی  ناردارب  يارب  هک  دراد 

نآ زا  هنامیپ )  ) هیاقس ناونع  اب  رتشیپ  هک  تسا  نامه  عاوص  نیا  .میا  هدرک  مگ  ار  هاشداپ  عاوص »  » دنتفگ ِِکلَملا ؛» َعاَوُص  ُدِقْفَن  اُولَاق  »
.دندرک دای 

کی دروایب  ار  نآ  هک  ره  و  : » تفگ درک و  نییعت  ییازس  دروآ  زاب  ار  هنامیپ  هک  ره  يارب  دوخ  نخـس  همادا  رد  هدنروآ  رب  گناب  نآ 
یکاروخ ای  مدنگ  رتش  راب  کی  ینعی  تشاد ؛» دهاوخ  رتش  راب 

ِیف َدِسَُفِنل  اَْنئِجاَم  ُْمتِْملَع  ْدََقل  ِهّللاَت  : » دنتفگ وا  خساپ  رد  فسوی  ناردارب  .منک  یم  تنامض  ار  نآ  دوخ  نم  و  ٌمیِعَز ؛» ِِهب  اَنَأ  َو  رگید « ،
میا و هدماین  نیمز  رد  يزیگنا  داسف  يارب  ام  هک  دـیا  هتـسناد  نیا  زا  شیپ  دوخ  امـش  دـنگوس  دـنوادخ  هب  َِنیقِراَس ؛» اَّنُک  اَم  ِضْرألا َو 

دندوب هدـمآ  نآ  ماجنا  يارب  هک  ار  یتیرومأـم  نینچمه  و  رفـس ، نیا  زین  نیـشیپرفس و  رد  ار  دوخ  تیعـضو  ناـنآ  .میا  هدوبن  زین  دزد 
تقرس دنرانکرب و  هتساریپ و  دوش  یم  هداد  تبسن  نانآ  هب  هچنآ  زا  هک  دندروآ  شیوخ  ياعدا  نیا  هاوگ 

ياـعدا رد  امـش  ییوـگغورد  رگا  دندیـسرپ : فـسوی  ناردارب  زا  ماـگنه  نیا  رد  شناـهارمه  تموـکح و  رومأـم  .تسین  ناـنآ  راـک 
: » دـنتفگ تسیچ ؟ امـش  نییآ  رد  دـنک  يدزد  هک  یـسک  رفیک  تسامـش  زا  يدرف  دزد  هک  ددرگ  نشور  دوش و  تباث  نات  یهاـنگیب 

يارب وا  نتفرگ  یگدرب  هب  نتفرگ و  تراسا  هب  دوش  تفای  وا  هشوت  رد  هنامیپ  هک  یـسک  رفیک  ِِهلْحَر ؛» ِیف  َدِـجُو  ْنَم  ذـخا -  ُه�وازَج - 
تسا یسک 

رد يدزد  رفیک  نیا  نیعم ، یتدم  يارب  یگدرب  ای  یگشیمه و  یگدرب  ای  تسا ، هدش  يدزد  وا  زا  هک 

دوش هدز  هناـیزات  هک  دوب  نآ  قراـس  رفیک  دـنا ، هدرک  تیاور  هچنآ  رباـنب  رـصم  یهاـشداپ  نییآ  رد  اـما  .دوب  بوـقعی  نادـناخ  نییآ 
ار یـسک  ندش  هتفرگ  یگدرب  هب  فسوی  ناردارب  هک  نیا  .دوش  هدناتـس  وا  زا  تمارغ  ناونع  هب  هدیدزد  هچنآ  ياهب  ربارب  ود  سپـسو 
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دندرک نیا  هب  طورشم  اهنت  هدرک  يدزد  هک 

دشاب و هدرک  يدزد  ًاموزل  دوخ  وا  هک  نآ  هن  دوش ، تفای  وا  هشوت  رد  هدش  هدیدزد  هچنآ  هک 

ص:451
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هب نانآ  ناـنیمطا  هب  تسا  يا  هراـشا  دوخ  دوب ، تقرـس  تاـبثا  هب  طونم  مکح  نیا  ناـنآ  نییآ  رد  هک  نآ  اـب  دوش ، تباـث  شا  يدزد 
.دننک یم  زیهرپ  تنایخ  زا  دنرادتناما و  دندوب  نئمطم  هک  نیا  هب  شیوخ و 

هب تسا و  نآ  رفیک  دوخ  وا  ُه�واَزَج ؛» َوُهَف   » ترابع .دنتـشادن  ربخ  دـندوب  هدروآ  ناشرـس  رب  هچنآ  زا  نانآ  هک  دوب  یلاـح  رد  همه  نیا 
قح نیا ، هک  دوش  نایب  بیترت  نیدب  ات  تسا ، نومضم  رارکت  هلیـسو  هب  نآ  دیکأت  هتفگ و  شیپ  مکح  ریرقت  دوش  یم  هتفرگ  یگدرب 

 » يدـعب تراـبع  نینچمه  تسوا ، رفیک  نیا  دوش و  هدـیرب  شتـسد  هک  تسا  نآ  دزد  رفیک  دـییوگب  تسا  نکمم  هک  ناـنوچ  تسا ،
نیا رب  هتبلا  .تسخن  دیکأت  زا  سپ  تسا  رگید  يدیکأت  میهد ، یم  رفیک  ار  نارگمتس  ناس  نیدب  يانعم  هب  َنیِِملاَّظلا ،» يِزَْجن  َِکلذَک 

نیا تسا  ردابتم  رهاظ و  هچنآ  ساسارب  مییوگب  هک  انبم 

یخرب هک  نانوچ  دوش ، هتـسناد  تموکح  رومأم  نخـس  نخـس ، نیا  هک  انبم  نیا  رب  هن  تسا ، فسوی  ناردارب  نانخـس  همادا  زین  هلمج 
.دنا هدیزگرب  ار  لامتحا  نیا 

چیه رد  ار  نآ  درک و  زاغآ  نیماینب  ناردارب  ناد  هشوت  زا  ار  وج  تسج و  فسوی  نامرف  هب  نذوم  ِهیِخأ ؛» ءاـعِو  َلـْبَق  ْمِِهتَیعْوَأـِب  َأَدَـبَف  »
تقرـس ًارهاظ  بیترت  نیدب  دروآ و  نوریب  نیماینب  شردارب  ناد  هشوت  زا  ار  نآ  سپـس  ِهیِخَأ ؛» ِءاعِو  ْنِم  اَهَجَرْخَتْـسا  َُّمث   » .تفاین مادک 

ياضتقا هب  دش و  تباث  وا 

ییادج شناردارب  رگید  وا و  نایم  دمآ و  رد  رصمزیزع  یگدرب  هب  دندوب  هداد  شناردارب  هک  ییاوتف 

هـشوت زا  ندرک  زاغآ  تروص  رد  هک  دوب  يدـیدرت  تمهت و  یفن  نیماینب  ناردارب  ياهناد  هشوت  زا  شیتفت  زاغآ  لـیلد  .دـش  هدـنکفا 
.دمآ یم  شیپ  نیماینب  ناد 

رـسیم شیارب  میدرک و  ماـهلا  وا  هب  میداد و  ناـماس  فسوی  يارب  ار  راوتـسا  گـنرین  نیا  اـم  ناـس  نیدـب  َفُسُوِیل ؛» اَنْدِـک  ََکلذَـک  » 
دزن ار  دوخ  ردارب  تسناوـت  یم  رذـگهر  نیا  زا  يو  دروآ و  یم  رب  ار  وا  فدـه  تشادرب و  رد  وا  يارب  یتحلـصم  هک  ارچ  میتخاـس ؛

نیا رد  هک  نآ  یب  دراد ، هگن  شیوخ 

.دوش هداد  تبسن  وا  هب  یمتس  راک 

یمرج نینچ  ماهتا  هب  ار  شیوخ  ردارب  هاشداپ  نییآ  ربانب  تسناوت  یمن  وا  ُهّللا ؛» َءاَشَی  ْنَأ  َّالإ  ِکـِلملا  ِنیِد  ِیف  ُهاَـخَأ  َذُـخْأَِیل  َناَـک  اَـم  »
ییانثتسا .تساوخ  یم  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دراد ، هگن  دوخ  دزن 

نییآ ربانب  تسناوت  یمن  فسوی  هک  نآ  هیآ  يانعم  ساسا  نیا  رب  تسا و  عطقنم  هدمآ  اج  نیا  رد  هک 

یم هنایزات  دزد  وا  تموکح  نییآ  رد  هاشداپ و  نوناق  رباـنب  اریز  دراد ؛ هگن  دوخ  دزن  یمرج  ناـنچ  هب  ار  شیوخ  ردارب  رـصم  هاـشداپ 
هک تساوخ  نینچ  دـنوادخ  ناـیم ، نیا  رد  اـما  .دـش  یم  هدناتـس  وا  زا  تمارغ  ناونع  هب  دوب  هدـیدزد  هچنآ  تمیق  ربارب  ود  دروـخ و 
نآ ساـسارب  هک  يا  هویـش  دراد ، هگن  شیوخ  دزن  يرگید  هنـالداع  هویـش  هب  دوب ، هداد  بیترت  هک  يا  هماـنرب  اـب  ار ، شردارب  فسوی 

هداد تبسن  فسوی  هب  زین  یمتس  چیه  تسا و  راوتسا  ملسم و  وا  ناردارب  ربارب  رد  شتجح 
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رظن فسوی  ناردارب  هک  نانوچ  مالـسلا ، هیلع  بوقعی  تعیرـش  ياضتقا  هب  ناـنآ  اـب  دروخرب  زا  دوب  تراـبع  زین  هویـش  نیا  .دوش  یمن 
.دندوب هدیدنسپ  زین  دوخ  هداد و 

ُعَفَْرن دومرف « : درک و  شیاتس  هلیح  نیا  قیرط  زا  شردارب  نتفرگ  رد  وا  تسرد  ریبدت  یهاگآ و  زا  دوتس و  ار  فسوی  سپس  دنوادخ 
نیمه هب  ار  فـسوی  هک  ناـنوچ  میرب ، یم  ـالاب  یهاـگآ  شناد و  هب  تـمکح ، هریاد  رد  میهاوـخب ، ار  هـک  ره  ُءاَـشَن ؛»  ْنَـم  ٍتاَـجَرَد 

شناردارب زا  هبترم  نیدنچ  یهاگآ 

روکذم تقیقح  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  دنک  یم  تیاکح  رارمتسا  ددجت و  زا  هک  اجنیا  رد  عراضم  لعف  هب  ریبعت  .میتشاد  رتدنلب 
دنوادخ هب  ات  تسا  رگید  ییاناد  ییاناد  ره  زا  رتالاب  و  ٌمِیلَع ؛» ٍْملِع  يِذ  ِّلُک  َقوَف  َو   » .تسا دنوادخ  ریگارف  یلک و  ياهتنس  زا  هیآ  رد 

هنومن نیمه  زا  .دراد  هطاحا  رد  ار  زیچ  همه  اهنآ  بابسا  رب  تاببسم  نتخاس  بترتم  اب  و  تسا ، هاگآ  زیچ  همه  رب  وا  هک  دسرب 

دراد رظن  رد  هک  یفادها  همه  هب  ار  وا  شتمظع  همه  اب  فسوی  هلیح  تسناد  یم  دنوادخ  هک  تسا 

ماهلا زین  فسوی  ناردارب  هب  دـسرپب و  دزد  رفیک  هرابرد  فسوی  ناردارب  زا  هک  درک  ماهلا  يدانم  نآ  هب  يور  نیمه  زا  دـناسر و  یمن 
زا کـی  ره  ناد  هشوت  رد  هدـشمگ  هناـمیپ  نآ  دوجو  رب  اـهنت  ار  رفیک  نیا  دـنهد و  رظن  دوخ  نییآ  ساـسارب  قراـس  رفیک  هب  هک  درک 

.تسا هاگآ  روما  همه  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  و  دش -  هدمآ  رب  فسوی  هتساوخ  مامت  هک  دوب  هنوگ  نیا  .دنزاس  بترتم  نانآ 

هلیح زاوج  رب  ناتساد  نیا  یهاوگ 

هب دراد ، هگن  شیوخ  دزن  دنک و  ادج  ناردارب  رگید  زا  ار  شیوخ  ینتردارب  تساوخ  یم  فسوی  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  ناتساد  نیا 
يارب وا  .دوشن  هداد  تبسن  وا  هب  یمتس  ملظ و  هک  يا  هویش 

یسک هک  نآ  یب  ار  هنامیپ  هک  نیا  نآ  تفرگ و  شیپ  رد  ناهنپ  يا  هویش  هتساوخ  نیا  هب  ندیسر 

نانآ نوچ  .دز  تقرس  گناب  نایناوراک  نآ  رب  سپس  داد و  رارق  شیوخ  ردارب  هشوت  رد  دربب  یپ 

سپـس .تسوا  نتفرگ  یگدرب  هب  قراس  رفیک  هک  دنداد  رظن  نانآ  دیـسرپ و  ناشیا  نییآ  دزد و  رفیک  هراب  رد  دندرک  یهانگیب  راهظا 
هک نیا  ات  تخادرپ  کی  هب  کی  نانآ  ياهناد  هشوت  یسراو  شیتفت و  هب 

هک یمکح  ساسارب  هویش و  نیدب  دروآ و  نوریب  شیوخ  ینت  ردارب  ناد  هشوت  زا  ار  هدشمگ  هنامیپ 

.دیسر دوخ  فده  هب  هنوگ  نیا  تشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  نیماینب  دندوب  هدرک  شناردارب 

نیا هک  دوش  یم  لاکشا  نینچ  هدوب  رظن  رد  نآ  زا  هک  یفده  دوصقم و  رظن  زا  هلیح  نیا  رهاظ  رب 

نآ لاکشا  نیا  خساپ  .دنزرس  راوگرزب  ربمایپ  کی  زا  يراک  نینچ  دناوت  یم  هنوگچ  تسا و  دنزرف  ردپ و  نایم  ندنکفا  ییادج  راک 
ات هتفریذپ  تروص  یهلا  یحو  هب  فسوی  راک  نیا  هک  تسا 
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.دوش لماک  ترخآ  ایند و  رد  بوقعی  نادناخ  رب  وا  تمعن  رذگهر  نیا  زا 
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یم یفرعم  قراس  نیماینب  هلیح  نیا  ربانب  هک  دوش  یم  لاکـشا  نآ  رب  .هدش  هتفرگ  راک  هب  هلیح  نیا  رد  هک  يا  هلیـسو  رظن  زا  نینچمه 
يدزد چیه  دوب و  هانگیب  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ددرگ و 

هب هک  هدوب  وا  دوخ  قح  نیا  هتفرگ و  ماجنا  شردارب  تیاـضر  هزاـجا و  اـب  راـک  نیا  هک  تسا  نآ  زین  لاکـشا  نیا  خـساپ  .دوب  هدرکن 
دنوادخ هدومرف  نخس  نیا  لیلد  .دهدن  ای  دهد  تیاضر  يراک  نینچ 

دنا هدرک  یم  هچنآ  زا  ماوت ؛ ردارب  نم  تفگ : داد و  ياـج  شیوخ  رب  رد  ار  شردارب  دـندش  دراو  فسوی  رب  نوـچ   » هک تسا  یلاـعت 
هچنآ هب  تبـسن  ار  وا  هدرک و  یفرعم  ردارب  هب  ار  دوخ  فسوی  دوش  هتفگ  هک  تسا  لوقعمان  هیآ ، نیا  هب  تیانع  اب  شابم .» نیگهودنا 

یّلست دندوب  هدرک  شناردارب 

.تسا هداد  رارق  رتشیب  رتر�وم و  يرازآ  فده  میتفگ -  اه  هیآ  حرش  رد  هک  هنوگ  نآ  ار -  يو  هاگنآ  هداد و 

هک دوش  یم  لاکشا  نینچ  هدش  هتفرگراک  هب  نآ  رد  هک  يا  هلیسو  رظن  زا  هلیح  نیا  رب  نینچمه 

.دندوب هدرکن  يدزد  نانآ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  هدز  فسوی  ناردارب  رب  يدزد  هب  ماهتا  گناب 

: تسا هلمج  نیا  زا  دنا و  هدرک  حرطم  ییاه  هیرظن  ههبش  نیا  خساپ  رد  ناملاع 

ریز زا  یکی  ای  دوخ  وا  اما  دوب ، هدادن  روتسد  نانآ  رب  یندز  گناب  نینچ  هب  فسوی  هک  نیا   - 1

هجوتم نارازگتمدـخ  نامالغ و  زا  رگید  یـسک  هک  نآ  یب  دوب ، هداهن  نیماینب  شردارب  ناد  هشوت  رد  ار  هنامیپ  وا  نامرف  هب  شناتـسد 
هجوتم هک  اه  هنامیپ  اهرابنا و  رب  ناگتشامگ  زا  یکی  سپس  .دوش 

نانآ رب  دندزد  نایناوراک  نآ  هک  نیا  نامگ  هب  هتـشادرب ، ار  نآ  یـسک  هچ  هتـسناد  یمن  لاح  نیمه  رد  هدـیدرگ و  هنامیپ  ندـش  مگ 
رب يو  اریز  دوش ؛ یمن  هدرمـش  غورد  دوب  هتفگ  صخـش  نیا  هچنآ  نیاربانب ، دـیدزد ؛» همه  امـش  ناـیناوراک  يا   » هک دوب  هدز  گـناب 

.دوب هتفگ  ار  ینخس  نینچ  هتشاد  هک  يوق  نامگ  ساسا 

؛ دندوب هدیدزد  شردپ  زا  ار  فسوی  نیا  زا  رتشیپ  هک  دوب  نآ  وا  دوصقم  و  دـنا ، هدرک  تقرـس  نانیا  تفگ : يدانم  نآ  هب  فسوی  - 2
هک تسا  یلاح  رد  نیا  و  دـندوب ، هتخاس  رود  يو  زا  شیوخ  هلیح  اـب  ار  وا  هدـیزرو و  تناـیخ  بوقعی  هب  فسوی  هراـبرد  ناـنآ  هچ ،
هک درک  تشادرب  نینچ  دوب  راک  رد  هک  يا  هیماقم  هنیرق  هب  فسوی  نخـس  نیا  زا  يدانم  اما  .دوش  یم  هدـناوخ  قراس  زین  هاگ  نئاـخ 
رد ار  هنامیپ  دوخ  هک  نیا  زا  دروآ و  نایناوراک  رـس  رب  هچنآ  زا  ار  يدانم  نیا  فسوی  نوچ  .تسا  هاشداپ  هناـمیپ  يدزد  يو  دوصقم 

نیمه زا  دادن و  یهاگآ  تسا  هداهن  شیوخ  ردارب  ناد  هشوت 

همه امـش  ناـیناوراک  يا  هک  دز  گـناب  ناـنآ  رب  درک و  ور  ناـیناوراک  هب  دوـب  هدرک  تشادرب  فـسوی  هتفگ  زا  هچنآ  ساـسارب  يور 
.دیدزد
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یلاسدرخ نارود  رد  شناردارب  ار  هچنآ  زین  هدرک و  شناردارب  اب  ار  هچنآ  فسوی  هک  نیا   - 3
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ترابع رد  يور  نیمه  زا  يو  .دوب  هتخومآ  وا  هب  ار  تارابع  نیا  دوخ  هداهن و  نایم  رد  وا  هورگ  يداـنم و  اـب  دـندوب  هدرک  وا  اـب  يو 
، دوش هتفرگ  ریدقت  رد  لوعفم  ناونع  هب  شردپ » زا  فسوی  تقرـس   » دنناوتب ات  دیزرو  يراددوخ  لوعفم  ندروآ  زا  َنُوقِراَسل ،» ْمُکَّنِا  »

َعاوُص ُدِقْفَن   » هلمج رد  اما 

ود ره  بیترت  نیدب  هدش و  هدروآ  مود  هلمج  رد  هدش و  فذح  لوعفم  تسخن  هلمج  رد  نیا  ربانب  .دروآ  احیرـص  ار  لوعفم  ِِکلَْملا »
هک تسا  ُهَْدنِعانَعاتَم ؛» انْدَجَو  ْنَم  ِّالا  َذُخَْأن  ْنَا  ِهّللا  َذاعَم   » ترابع رد  فسوی  زارتحا  دـننامه  یتهج  زا  ترابع  نیا  .تسا  تسار  هلمج 

.درک هدنسب  ُهَْدنِعانَعاتَم » انْدَجَو  ْنَم  ِّالا   » ندروآ هب  اهنت  و  انعاتم » قرس  نم  الا  : » تفگن

.تساه هیانک  نیرتابیز  نیرت و  هدیدنسپ  زا  َنُوقِراَسل » ْمُکَّنِا   » ترابع ریخا ، هجو  ود  نیا  ربانب 

فده و رظن  زا  مه  هتفرگ  راک  هب  شیوخ  ردارب  نتفرگ  رایتخا  رد  يارب  فسوی  هک  يا  هلیح  دوش  یم  نشور  تشذگ  هک  يریرقت  زا 
ربانب تسا و  هدوب  عورشم  هدیدنسپ و  هلیسو  رظن  زا  مه 

هک نآ  هن  دـشابن ، ماـکحا  هفـسلف  ماـکحا و  تعیرـش و  نتفرگ  يزاـب  هب  هدـنرادرب  رد  هک  يا  هلیح  ره  زاوج  رب  تسا  یلیلد  هیآ  نیا ،
.درب نایم  زا  ار  نامدرم  قوقح  ای  یهلا  قوقح  دنک و  ناریو  ار  تعیرش  لوصا  هک  دنچ  ره  هلیح ، هنوگره  قلطم  زاوج  رب  دشاب  یلیلد 

نیا یگتـسیاش  فسوی  اـهنآ  هطـساو  هب  هک  تسا  هدیدنـسپ  ياهیـشیدنا  هراـچ  زا  فیرظ  ياـه  هنوگ  هدـنرادرب  رد  فسوی  هلیح  نیا 
ٍتاجَرَد ُعَفَْرن  : » دوش هتفگ  وا  هرابرد  هک  هتفای  ار  یهلا  شیاتس 

ار اهنآ  اجنیا  رد  کنیا  میتفگ و  نخس  اهیشیدنا  هراچ  نیا  زا  اه  هیآ  ریسفت  يال  هبال  رد  ام  ُءاشَن .» ْنَم 

: مینک یم  هصالخ  ریز  تروص  هب 

هب ار  يو  دید  نآ  هراچ  هار  دناتسب ، ناردارب  رگید  زا  ار  شیوخ  ردارب  تساوخ  یم  نوچ  وا   - 1

نیمه زا  .دنشاب  هتشاد  فارتعا  نآ  ندوب  لدع  ندوب و  قح  هب  دوخ  هک  دریگب  نانآ  زا  يا  هویش 

مکح هب  تساوخ  یم  يو  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .داهن  وا  هشوت  رد  ار  هنامیپ  نیماـینب  دوخ  ردارب  زا  نتفرگ  هزاـجا  زا  سپ  يور 
يو هب  دادیب  متس و  دریگ  رایتخا  رد  ار  وا  دراد  هک  يذوفن  هطلس و 

.دش یم  هداد  تبسن 

هکلب درکن ، یسرزاب  ار  نانآ  ياه  هشوت  دندوب  شروضح  رد  ناردارب  زونه  هک  ینامز  رد  وا   - 2

، داتـسرف نانآ  یپ  رد  فده  نادب  ار  یـسک  هک  دوب  نآ  زا  سپ  .دـنتفر  نوریب  رهـش  زا  دنتـسب و  ار  دوخ  هنبوراب  ات  داد  تلهم  نانآ  هب 
زا هملس  درک ، لقن  نامیارب  یسیع  نب  دمحم  درک ، لقن  نامیارب  نیـسح  نب  یلع  دیوگ : یم  هیآ  ریـسفت  رد  متاح  یبا  نبا  هک  نانوچ 

: تفگ هک  درک  لقن  نامیارب  قاحسا  نبا 
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.دنورب نانآ  یپ  رد  داد  نامرف  دنتفرگ ، هلصاف  يدابآ  زا  دندش و  هناور  نوچ  ات  داد  تلهم  نانآ  هب 
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دنداتـسیا و سپ  .دـیدزد  همه  امـش  نایناوراک  يا  هک  دروآ  رب  گـناب  ییداـنم  هاـگنآ  دـندرک و  هرـصاحم  سپـس  بیقعت و  ار  ناـنآ 
هب ار  امش  ام  ایآ  تفگ : نانآ  هب  دنیوگ -  یم  هچنآ  ربانب  دناسر و -  ناشیا  هب  ار  دوخ  ناگدننک ] بیقعت  اهنآ =[  نایم  زا  يا  هداتسرف 

نارگید يارب  هک  ییاهراک  امـش  يارب  میتشادن ؟ هتـسیاش  يا  هبترم  رد  ار  امـش  میدادـن و  لماک  نات  هنامیپ  میدرکن ؟ ییاریذـپ  یکین 
مینک یمن 

نیا هدش و  هچ  نونکا  ارچ ، دنتفگ : میدربن ؟ شیوخ  يارس  هناخ و  هب  ار  امش  میدادن و  ماجنا 

هب دـنتفگ : .میناد  یمن  مهتم  هراب  نیا  رد  ار  امـش  زج  یـسک  میا و  هدرک  مگ  ار  نآ  هاـشداپ ، هناـمیپ  تفگ : هداتـسرف  تسیچ ؟ راـتفر 
.میا هدوبن  مه  دزد  میا و  هدماین  نیمز  رد  ندیزرو  داسف  يارب  ام  دنگوس  دنوادخ 

طیارش عاضوا و  قایس و  نیا  رب  نوزفا  ...نایناوراک .» يا  هک  دروآ  رب  گناب  ییدانم  دندیچوک  نوچ   » هک تسا  هدش  لقن  زین  يدسزا 
دوجو ندز  گناب  هب  يزاین  دندوب  هدـشن  رود  وا  زا  دـندوب و  فسوی  روضح  رد  نایناوراک  زونه  رگا  اریز  دـنک ؛ یم  اضتقا  نینچ  زین 

نینچ ایوگ  سپ  .دنزاس  فقوتم  دنناوخ و  ارف  تسا  هدش  رود  هک  ار  یـسک  دنهاوخب  هک  تسا  ییاجنآ  رد  ندز  گناب  هچ ، تشادن ؛
هتساوخ ار  نآ  هدرک ، ادیپ  زاین  هنامیپ  هب  زیزع  ای  هاشداپ  دنتفرگ  هلصاف  نآ  زا  دنتفر و  نوریب  رهـش  زا  فسوی  ناردارب  نوچ  هک  تسا 

.دنا هداتسرف  نایناوراک  یپ  رد  هک  دوب ، ماگنه  نیا  رد  دنا و  هتفاین  ار  نآ  زین  نانآ  تسا و  هدیسرپ  نارضاح  زا  هراب  نیا  رد  هتفاین و  و 
نایناوراک ندش  رود  زا  شیپ  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  رتبسانم  هلیح  ندنایامن  یعقاو  ندوب و  رتراوتسا  يارب  راک  نیا 

شیتفت هاگنآ  هدش و  رود  ناوراک  رتشیب  هچ  ره  هکلب  دنزادرپب ، نانآ  هشوت  یسرزاب  هب  فسوی  زا 

لـصا هب  نانآ  ندرب  یپ  عنام  دناوت  یم  رتشیب  تسا و  رتآراک  رتدیفم و  هلیح  ندنایامن  یعقاو  يراوتـسا و  رد  دـشاب  هتفریذـپ  تروص 
.دوش ارجام 

همه ات  دز  گناب  دنلب  يادص  اب  يدانم  هک  تسا  نآ  هلیح  نیا  رد  فیطل  ياه  هتکن  زا  یکی   - 3

هدیشوپ یسک  رب  دنا و  هتفای  ربخ  نآ  زا  همه  هک  تسا  يزیچ  هنامیپ  ندش  مگ  دننادب  دنونشب و 

يدرف هب  ار  راک  نیا  دندربن و  مان  ار  نانآ  زا  صاخ  درف  دـندز  نایناوراک  رب  تقرـس  ماهتا  گناب  هک  یماگنه  نینچمه  .تسا  هدـنامن 
.دندادن تبسن  صاخ 

هتفگ غورد  رگا  سپ  : » دـنتفگ فسوی  ناردارب  هب  شناـهارمه  يداـنم و  نآ  هک  تسا  نآ  هلیح  نیا  رگید  فـیطل  ياـه  هتکن  زا   - 4
امش نییآ  رب  امش و  هاگدید  زا  ینعی  تسیچ ؛» وا  رفیک  دیشاب 

هنامیپ نآ  سک  ره  هک  تسا  نآ  شرفیک  : » دـنتفگ زین  نانآ  .دوب  دـهاوخ  هچ  وا  رفیک  هدرک  يدزد  امـش  زا  یکی  هک  دوش  تباث  رگا 
دوخ هک  ینییآ  ساسارب  نانآ  اب  تموکح ، ناگداتـسرف  ناس  نیدب  دـشاب .» شرفیک  وا  نتفرگ -  یگدرب  هب  دوش -  تفای  وا  هشوت  رد 

هب هن  دندرک ، راتفر  دنتشاد  اهنآ 
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.وا موق  هاشداپ و  نییآ  مکح 

یـسرزاب ار  فسوی  ناردارب  ياـه  هشوت  تساوخ  یم  تموـکح  هتـشامگ  نوـچ  هک  تسا  نآ  رگید  فـیطل  ياـه  هتکن  زا  یکی   - 5
ادج نانآ  زا  هلیح  نیدب  دوب  انب  هک  يردارب  نامه  هشوت  شیتفت  زا  شیپ  ار  نآ  درک و  زاغآ  ناردارب  رگید  هشوت  زا  ار  راک  نیا  دنک ،

هک تسا  يزیچ  نیا  .دزاس  رود  دوخ  زا  ار  ماهتا  دیدرت و  دشخب و  نانیمطا  نانآ  هب  رذگهر  نیا  زا  ات  دناسر ، ماجنا  هب  دوش 

هشوت یسرزاب  اب  هتـشامگ  نآ  قیرط  نیدب  .دریذپ  تروص  تسناوت  یمن  نیماینب  فسوی ؛ ینت  ردارب  یلبق  تقفاوم  یگنهامه و  اب  زج 
دروآ و نوریب  نآ  زا  ار  هنامیپ  درک و  یسرزاب  ار  فسوی  ینتردارب  هشوت  اهنآ ، زا  مادک  چیه  رد  هنامیپ  نتفاین  زا  سپ  نانآ و  ياهناد 

.تخاس رود  ار  تمهت  دیدرت و  هنوگ  ره  يا  هلیح  نینچ  اب 

اَنْدِـک َِکلذَـکَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  میتـفگن -  مه  ار  یخرب  میتـفگ و  ار  یخرب  هک  تسا -  يرارـسا  نینچ  دوجو  هطـساو  هب 
يور نیا  زا  ٌمِیلَع .» ٍْملِع  يِذ  ِّلُک  َقوَف  َو  ُءاَشَن ، ْنَم  ٍتاَجَرَد  ُعَفَْرن  ُهّللا ، َءاَـشَی  ْنَأ  ـَّالإ  ِکـِلملا  ِنیِد  ِیف  ُهاَـخَأ  َذُـخْأَِیل  َناَـک  اَـم  َفُسُوِیل ،

یم لوسر  ادـخ و  تعاط  اهنآ  رذـگهر  زا  اهنآ و  کمک  هب  ناسنا  هک  یبحتـسم  ای  بجاو  ياـه  هلیح  نتـسناد  مییوگ : یم  هک  تسا 
.درب یم  الاب  دنوادخ  دزن  ار  هدنب  هاگیاج  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  درازگ 

تقیقح زا  یهاگآ  هتبلا  و  دنک -  یم  هدنسب  ناتساد  نیا  هرابرد  هزادنا  نیمه  هدنراگن  نامگ  هب 

.تسا دنوادخ  نآ  زا  روما  همه 

رازآ زا  نتسج  ییاهر  يارب  هلیح  زاوج   : 9

: دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ 

مَُهلَو ِهّللا ، َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ًارْدَـص  ِْرفُکلاـِب  َحَرَـش  ْنَم  ْنَِکلَو  ِناـمیإلِاب ، ٌّنئَمْطُم  ُُهْبلَقَو  َهِرْکُأ  ْنَم  ـَّالإ  ِِهناـمیإ  ِدـَعب  ْنِم  ِهّللاـِب  َرَفَک  ْنَم  »
(1) «. َنیِرفاَکلا َمْوَقلا  يِدْهَی  َهّللا َال  َّنَأَو  ِهَرِخآلا  یَلَع  اْینُّدلا  َهاَیَْحلا  اوُّبَحَتْسا  ُمُهَّنَِأب  َِکلَذ  ٌمیِظَع * ٌباَذَع 
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اما هدـش ، هتـشاداو  روزب  هک  نآ  رگم  تسا ] رفاک   ] دوش رفاـک  دـنوادخ  هب  شندروآ  ناـمیا  زا  سپ  سک  ره  و 107 :  106 لحن / - 1
نیا .تسا  تخـس  يرفیک  ار  نانآ  تسا و  ناشیا  رب  دنوادخ  مشخ  دنیاشگ  رفک  رب  هنیـس  هک  نانآ  هتبلا  .تسا  راوتـسا  نامیا  هب  شلد 

.دنک یمن  تیاده  ار  رفاک  نامدرم  دنوادخ  و  دندیزگرب ، ترخآ  یگدنز  رب  ار  ایند  یگدنز  هک  تسا  ببس  نادب 
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دهاش نایب  رب  يدمآرد 

ات دنداد  یم  هجنکـش  ار  وا  ناکرـشم  هک  ماگنه  نآ  .تسا  هدـش  لزان  هر )  ) رـسای نب  رامع  هرابرد  هیآ  ود  نیا  هک  تسا  نآ  روهـشم 
دزن ار  هوکش  نیا  هاگنآ  .داهن  ندرگ  نانآ  ياه  هتـساوخ  زا  یخرب  هب  تشاد  راوتـسا  ینامیا  لد  رد  هک  یلاح  رد  زین  وا  و  دوش ، رفاک 

هب اـهنآ  ناـتب  زا  متفگ و  ازـسان  ار  وت  هک  یماـگنه  اـت  دنتـشاذگناو  ارم  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
« ]= درگ زاب  زین  وت  دنتـشگ  زاب  رگا  : » دومرف .نامیا  زا  راوتـسا  هدـنکآ و  تفگ : یبای ؟ یم  هنوگچ  ار  تلد  دومرف : .مدرک  دای  ییوکن 
نیا رد  ینک .] رارکت  يا  هداد  ماجنا  رتشیپ  هچنآ  یناوت  یم  دنتـساوخ  نینچ  وت  زا  دـنداد و  ترازآ  دـندمآ و  تغارـس  هب  هرابود  رگا 

«. ِنامیإلِاب ٌّنئَمْطُم  ُُهْبلَقَو  َهِرْکُأ  ْنَم  َّالإ  : » دش لزان  هیآ  هک  دوب  هراب 

اه هیآ  يانعم 

یسک رگم  َهِرْکُأ » ْنَم  َّالإ  ، » دوش یم  تساوخزاب  شرفک  هب  دوش  رفاک  ندروآ  نامیا  زا  سپ  سک  ره  ِِهنامیإ ؛» ِدَعب  ْنِم  ِهّللِاب  َرَفَک  ْنَم  »
هدـنکآ و شلد  هک  یلاح  رد  ِنامیإلِاب ؛» ٌّنئَمْطُم  ُُهْبلَقَو  ، » تسا هدـیزگرب  رفک  رهاظب  هجیتن  رد  هدـش و  ریزگاـن  هتـشاداو و  رفک  هب  هک 

.تسا نامیا  زا  راوتسا 

نیا زا  ییاهزیچ  تدم و  زارد  نادنز  تخـس ، ندروخ  کتک  وضع ، عطق  لتق ، هک  دنا  هتـسناد  طارـش  ار  نیا  هارکا  ققحت  رد  ناهیقف 
هچنآ نداد  ماجنا  رب  هِرکم »  » هک دـنا  هدرک  طرـش  نینچمه  .تسا  راوشد  ناسنا  يارب  نآ  لمحت  شریذـپ و  هک  دـشاب  ناـیم  رد  لـیبق 

اناوت دنک  یم  دیدهت  نادب 

دوش و هَرکم »  » یطیارـش نینچاب  سک  ره  .دشاب  ناوتان  ندرک ، رارف  کمک  هب  دنچ  ره  هدننک ، هارکا  رازآ  عفد  زا  زین  هَرکم »  » دشاب و
نیدب ات  دروآ  نابز  رب  رفک  ياه  هژاو  يریزگانرس  زا  هجیتن  رد 

ینامیا لد  رد  هک  نآ  هب  طورشم  هتبلا  تسین ، راک  نیا  رد  یهانگ  وا  رب  دبای  ییاهر  رازآ  زا  قیرط 

شیوخ لد  هچنآ  ساسارب  ار  ناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  زین  مکح  نیا  لیلد  .دشاب  هتشاد  راوتسا 

یمن فلکم  تسین  ناشناوت  رد  هچنادب  ار  نانآ  دـنک و  یم  تساوخزاب  دـنا  هدوشگ  نآ  يارب  دوخ  هنیـس  دـنا و  هداد  دـنویپ  نآ  اب  ار 
لوسر هب  نوچ  هک  تسا  يور  نیمه  زا  .دور  یمن  نوریب  یناملسم  مالـسا و  هریاد  زا  يراک  نینچ  اب  هَرکم  هک  نآ  رگید  هتکن  .دزاس 

تسا و نامیا  زا  هدـنکآ  اپ  اترـس  زا  رامع  تسین ، نینچ  زگره  هن ، : » دومرف تسا  هدـش  رفاک  رامع  دـنتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
«. تسا هتخیمآ  رد  وا  تسوپ  نوخ و  هب  مالسا 

دنریذـپب ار  نآ  دـنیاشگ و  رفک  رب  هنیـس  هک  نانآ  اما  ٌمیِظَع ؛» ٌباَذَـع  مَُهلَو  ِهّللا ، َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ًارْدَـص  ِْرفُکلاـِب  َحَرَـش  ْنَم  ْنَِکلَو  »
دنوادخ .تسا  گرزب  یباذع  ار  ناشیا  تسا و  نانآ  رب  دنوادخ  مشخ 
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یَلَع اْینُّدلا  َهاَیحلا  اوُّبَحَتْسا  ُمُهَّنَِأب  َِکلَذ  : » دیامرف یم  دنک و  یم  رکذ  هورگ  نیا  يارب  ار  يرفیک  نینچ  قاقحتـسا  ببـس  يدعب  هیآ  رد 
نامدرم دنوادخ  دندیزگرب و  ترخآ  رب  ار  ایند  یگدـنز  اهنآ  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  َنیِرفاَکلا ؛» َمْوَقلا  يِدـْهَی  َهّللا َال  َّنَأَو  ِهَرِخآلا 

.دنک یمن  تیاده  ار  رفاک 

نانآ اب  ینابرهم  ناگدنب و  اب  ارادـم  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یتصخر  هَرکم  يارب  رفک  ياه  هژاو  ندروآ  نابز  رب  زاوج  تسا  ینتفگ 
دوخ يرادافو  نانچمه  زین  رهاظ  رد  تساراد  افو  هدز و  گنچ  نامیا  هب  لد  رد  هک  ناـنوچ  هَرکم  مه  رگا  هتبلا  .تسا  هداد  ناـشیا  هب 
نیا .تشاد  دهاوخ  رترب  یهاگیاج  رتگرزب و  یـشاداپ  دنوادخ  دزن  دنیب  هجنکـش  ای  دوش  هتـشک  هک  دریذپب  دنک و  ظفح  مالـسا  هب  ار 

هدیسر نآ  هرابرد  یناوارف  یلقن  لیالد  دنا ، هدرک  عامجا  نآ  رب  ناملاع  هک  تسا  يزیچ 

دهد و خساپ  هیقت  يور  زا  ملاع  رگا  : » دیوگ یم  لبنح  نب  دمحا  ماما  هتبلا  .دـنا  هداد  ماجنا  ار  نآ  ًالمع  هباحـص  زا  يرایـسب  و  تسا ،
»؟ دش دهاوخ  نشور  تقیقح  یک  دنک  ینادان  نانچمه  نادان 

یهقف عورف  رد  هَرکم  ماکحا 

: دیوگ یم  نآرقلا  ماکحا  رد  یبرع  نب  رکبوبا  یضاق 

دنوادـخ هب  رفک  هک  یلاح  رد  هدرکن -  تساوخ  زاـب  نآ  رب  هداد و  هزاـجا  هارکا  ماـگنه  رد  ار  شیوخ  هب  رفک  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا 
زین ار  یهقف  عورف  همه  ناملاع  دنک -  یم  ضقن  ار  يرادنید  نید و  لصا 

هن دشاب  نایم  رد  یهارکا  یهقف  عورف  زا  یعرف  رد  ینخس  ای  يراک  هب  تبـسن  یتقو  نیا  ربانب  .دنا  هدرک  لمح  یلوصا  مکح  نیمه  رب 
نع عفر   » هک ناهیقف  دزن  ِروهشم  رثا  تسانعم  نیمه  رب.ددرگ  یم  بترتم  نآ  رب  يرثا  هن  دوش و  یم  تساوخزاب  نآ  هب  تبسن  صخش 

حیحـص ناملاع  قافتا  هب  نآ  نومـضم  یلو  درادن ، یحیحـص  دنـس  هچرگ  ربخ  نیا  . (1)« هیلع اوهرکتـسا  ام  نایـسنلا و  أطخلا و  یتما 
: تسا هلمج  نیا  زا  دنا و  هدیزرو  فالتخا  تایئزج  رد  دوخ  نانآ  دنچ  ره  تسا ،

، درک يراج  ّدح  وا  رب  دـیابن  تسا و  زیاج  نآ  ماجنا  هارکا  تروص  رد  صخـش  يارب  هک  تسا  نآ  حیحـص  رظن  هراب  نیا  رد  انز :  - 1
رب ّدح  يارجا  موزل  هب  مکح  هک  نوشجام  نبا  رظن  فالخ  رب 

.دوش یمن  روصت  نآ  رب  هارکا  تسه و  ناسنا  تعیبط  رد  هک  تسا  یتوهـش  کی  نیا  يو  هاگدـید  زا  اریز  تسا ؛ هدرک  یـسک  نینچ 
دروم دوش  یم  توهش  نیا  شزیگنا  ببس  ار  هچنآ  يو  اما 

ص:459

باب 16 قالطلا ، باتک  هجام  نبا  ننـس  رد  .تسا  هدـش  هتـشادرب  نم  تما  زا  دـنا  هدـش  هتـشاداو  نآ  رب  هچنآ  یـشومارف و  اـطخ ، - 1
.م ...اطخلا - .» یتما  نم  زواجت  هللا  نا  : » تسا نینچ  ثیدح  ردص 
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نآ دروم  رد  ّدح  يارجا  هک  یلاح  رد  هدوب ، روآ  رارطـضا  ریذپان و  زیرگ  یببـس  ببـس  نیا  هک  هدوب  لفاغ  نیا  زا  هدادن و  رارق  هجوت 
.تسا هدرک  سایق  شدض  رب  ار  يزیچ  نوشجام  نبا  بیترت ، نیدب  .دزیگنارب  ار  نآ  يرایتخا  یببس  هک  تسا  بجاو  یتوهش 

هب مکح  هفینحوبا  ربارب ، رد  .دریذـپ  یمن  ققحت  دـشاب  هارکا  يور  زا  هک  یقالط  هک  تسا  نآ  حیحـص  رظن  هراـب  نیا  رد  قـالط :  - 2
نینچ اریز  تسا ؛ هدرک  هرکم  قالط  ندوبروآ  مازلا 

سایق کی  نیا  اما  .لزاه  قـالط  دـننامه  تسین ، قـالط  طرـش  تیاـضر  دوجو  هک  یلاـح  رد  تسین ، اراد  ار  تیاـضر  اـهنت  یقـالط 
هک یلاح  رد  تسا ، هتـسنادن  مزتلم  نآ  ماکحا  هب  ار  دوخ  اهنت  هدروآ و  نابز  رب  رایتخا  يور  زا  ار  هغیـص  لزاه  هچ ، تسا ؛ تسرداـن 
رب نوزفا  .دروآ  یم  نابز  رب  ار  هغیص  هک  یـسک  تسد  هب  هن  تسا  عراش  تسد  هب  حیحـص  بابـسا  رب  حیحـص  ماکحا  نتخاس  بترتم 

تقیقح رد  تسا  ییانعم  هدنرادرب  رد  هک  یظفل  دصق  انعم  ظفل و  مزالت  لیلد  هب  نیا ،

مکح هب  ببـس  ندـش  یهتنم  عنام  نیا  هدرک و  ادـیپ  لـلخ  يو  دـصق  راـیتخا و  ًاـساسا  هَرکم  دروم  رد  اـما  .تسه  زین  اـنعم  نآ  دـصق 
نیا ربانب  شرـسمه ؟ رب  قالط  عاقیا  هن  تسا  هدوب  دوخ  زا  رازآ  ندرک  رود  هَرکم  فدـه  اـهنت  ینیب  یمن  اـیآ  .تسا  شیوخ  بساـنم 
نابز رب  رد  هک  درک  سایق  یـسک  رب  تسا  هدرک  ادیپ  للخ  ظفل  ندروآ  نابز  رب  رد  وا  دـصق  رایتخا و  هک  ار  یـسک  ناوت  یم  هنوگچ 

ندروآ

؟ تسا هتشاد  لماک  رایتخا  ظفل 

ماجنا راک  نیا  رگا  دشکب و  ار  وا  تسین  زیاج  هدـش  راداو  يرگید  نتـشک  هب  هک  یـسک  يارب  تما  عامجا  هب  هراب ، نیا  رد  لتق :   - 3
.تسا هتـشک  تسا  ربارب  وا  اب  هک  ار  يرگید  ناسنا  دنامب  هدـنز  دوخ  هک  نآ  يارب  اهنت  متـس و  يور  زا  اریز  دوش ؛ یم  صاصق  دـهد 

نونحس هفینحوبا و  هتبلا 

.تسا هدز  رس  ود  نآ  زا  هک  تسا  یشزغل  اوتف  نیا  .دوش  یمن  صاصق  یسک  نینچ  دنا : هتفگ 

: دیوگ یم  لیلدلا  هماقا  رد  هیمیت  نبا 

نیا زا  دادـترا و  رارقا ، تواـضق ، تداهـش ، رذـن ، دـنگوس ، عوجر ، قـالط ، حاـکن ، نهر ، ضرق ، عیب ، دـننامه  هرکم ، لاوقا  دوقع و 
یتایآ رد  تسا ، هدرک  تلـالد  نآرق  زین  یخرب  رب  دراد و  دوجو  عاـمجا  اـهنیا  رتشیب  دروم  رد  .دـنرثا  یب  وغل و  همه  اـه ، هتفگ  تسد 

ْنَا ِّالا   » و َهِرْکُأ » ْنَم  َّالإ   » دننامه

ال : » دومرف زین  »(1) و  هیلع اوهرکتـسا  ام  نایـسنلا و  أطخلا و  نع  یتمال  یفع   » هک تسا  ربمایپ  زا  لوقنم  ثیدـح  رد  ًهاُقت .» ْمُهنِم  اوُقَّتَت 
قالغا زا  دوصقم  هک   (2)« قالغا یف  قاتعال  قالط و 

ص:460
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باب 16. قالطلا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  .ك.ر :  .تسین  قتع  قالط و  هارکا  تلاح  رد  - 2
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.تسا هدیسر  هباحص  زا  لیبق  نیا  زا  يراثآ  نیا  رب  نوزفا  .تسا  هارکا  نامه 

يراددوخ قح  هب  نداد  نت  زا  هک  یملاظ  رگا  اما  .دـشابن  متـس  عضوم  رد  دـشاب و  مولظم  هَرکم  هک  تسا  یتروص  رد  همه  اهنیا  هتبلا 
یم بترتـم  اـهنآ  رب  بابـسا  ِیعرـش  ماـکحا  نآ ، دوجو  مغر  هب  تسا و  يراـج  وا  رب  زیاـج و  ًاعرـش  هارکا  نیا  دوش  هارکا  دزرو  یم 

ماکحا بترت  ریگولج  هارکا  ددرگ و 

یفالتخا چیه  ناملاع  نایم  هلأسم  نیا  رد  دنا  هتفگ  نارگید  یبرع و  نبا  هک  نانوچ  .تسین  یعرش 

.درادن دوجو 

: دیوگ یم  داعملا  داز  رد  میق  نبا 

مه رگا  و  ددرگ ، یمن  رفاک  ببس  نیدب  دوش  هارکا  رفک  ياه  هژاو  ندروآ  نابز  هب  رب  یسک  رگا  هک  تسا  هدرک  تلالد  نیا  رب  نآرق 
.دوش یمن  ناملسم  یندروآ  مالسا  نینچ  اب  دوش  هارکا  ندش  ناملسم  رب  یسک 

نآ رب  هچنآ  هب  ار  وا  هتشذگ و  رد  هَرکم  زا  ناحبس  دنوادخ  هک  هدرک  تلالد  نیا  رب  زین  تنس 

هرکم ياه  هتفگ  تسا  دارم  اعطق  هچنآ  مکح  نیا  رد  هتبلا  .تسا  هدرکن  تساوخ  زاب  هدش  هارکا 

: دراد دوجو  یلیصفت  وا  ياه  هدرک  لاعفا و  هراب  رد  اما  .تسا 

سابل ندیـشوپ  و  زامن ، لاح  رد  يراک  ماجنا  ناضمر ، هام  زور  رد  يزیچ  ندروخ  دـننامه  دوش ، یم  حاـبم  هارکا  هطـساو  هب  هچنآ  - 
؛ مارحا رد  هدش  هتخود 

دننامه دوش ، یم  تساوخ  زاب  اهنآ  ماجنا  رب  هرکم  دوش و  یمن  حابم  هارکا  هطساو  هب  هچنآ  - 

؛ دشاب هتشاد  نآ  بسانم  یمرج  هک  نآ  یب  یسک  لام  ندرب  نایم  زا  ای  هانگیب ، نتشک 

باکترا هب  تبـسن  ّدح  يارجا  رد  هک  ندـیدزد  ندرک و  انز  ندروخ ، بارـش  دـننامه  دراد ، دوجو  رظن  فالتخا  نآ  هرابرد  هچنآ  - 
اهراک نیا  ماجنا  سک  ره  تسا ؛ فالتخا  هارکا  تلاح  رد  اهنآ 

هب ار  اهنآ  ماجنا  هک  ره  و  دنک ، یم  مکح  ّدح  يارجا  هب  درمش  یمن  حابم  هارکا  هطساو  هب  ار 

رظن ود  ناملاع  هراب ، نیا  رد  .دنک  یم  مکح  ّدح  يارجا  مدع  هب  دناد  یم  حابم  هارکا  هطساو 

.تسا هدیسر  تیاور  ود  زین  دمحا  ماما  زا  دنراد و 

تروص هارکا  يور  زا  دـنچ  ره   ] اهنآ هدـسفم  دـنوش  یم  ماجنا  یتقو  لاعفا  هک  تسا  نآ  هارکا  باب  رد  لاـعفا  لاوقا و  ناـیم  تواـفت 
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، هچ تسناد ؛ هناوید  هدیباوخ و  لاوقا  دننامه  رثا و  یب  وغل و  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  لاوقا  فالخ  رب  دور ، یمن  نایم  زا  دنشاب ] هتفریذپ 
رد اهنت  هک  لوق  زا  یشان  هدسفم  فالخ  رب  تسا ، ياج  رب  اپ  تباث و  دوش  یمن  حابم  هارکا  هب  هک  یلعف  هدسفم 

.دشاب هتفگ  زین  رایتخا  يور  زا  دشاب و  هاگآ  دیوگ  یم  هچنآ  زا  شا  هدنیوگ  هک  دبای  یم  ققحت  یتروص 

ص:461

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 689 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیازفا یم  همادا  رد  میق  نبا 

هدش تیاور  رمع  زا  حیحـص  قیرط  هب  دـنا ؛ هداد  اوتف  هرکم  رارقا  قالط و  ققحت  مدـع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا 
هدیسر رگید  حیحص  تیاور  هب  نینچمه  .يدنبب  ای  ینزب ، ای  یهد ، رازآ  ار  وا  هک  یتقو  تسین  نیما  دوخرب  صخش ، تفگ : هک  تسا 

یم هراپ  ار  نامـسیر  نیا  ای  تفگ : دـمآ و  شنز  ماگنه  نیا  رد  .دَرآ  مهارف  لسع  ات  درک  نازیوآ  یباـنط  زا  ار  دوخ  یـسک  هک  تسا 
.تفریذپن وا  اما  .دنکن  نینچ  هک  داد  دنگوس  ار  دوخ  نز  درم  .یهد  یم  قالط  ارم  ای  منک 

هچنآ هک  درگرب  ترـسمه  دزن  تفگ : وا  هب  رمع  .تفگ  زاب  وا  يارب  ار  ناتـساد  نیا  دمآ و  رمع  دزن  هاگنآ  داد و  قالط  ار  وا  زین  درم 
هرکم قالط  زینمالسلا  هیلع  یلع  .تسین  قالط  يا  هداد  ماجنا 

چیه دـنتفگ : ود  ره  مدیـسرپ و  هَرکم  قـالط  هراـب  رد  ریبز  نبا  رمع و  نبا  زا  دـیوگ : یم  مـه  جرع  نـب  تباـث  .تـسناد  یمن  ذـفان  ار 
(1) .درادن يرابتعا 

هلیح زاوج  رب  اه  هیآ  یهاوگ 

دناوت یم  رایسب  یتخس  اب  ای  درادن و  ار  شلمحت  بات  هک  يا  هجنکش  رازآ و  اب  یسک  رگا  تسا  زیاج  هک  دنک  یم  تلالد  نیا  رب  هیآ 
ياه هژاو  دوش ، ریزگان  هتشاداو و  رفک  هب  دنک و  لمحت  ار  نآ 

رفک شریذپ  رب  هنیس  هتشاد و  راوتسا  ینامیا  لد  رد  هک  نآ  رب  طورشم  دروآ ، نابز  رب  ار  رفک 

رد رفک  ياه  هژاو  ندروآ  ناـبز  رب  .دـشاب  هجنکـش  رازآ و  زا  وا  ییاـهر  هار  اـهنت  زین  اـه  هژاو  نیا  ندروآ  ناـبز  رب  دـشاب و  هدوشگن 
زا رازآ  ندرک  رود  نآ  زا  فدـه  ناـمیا و  شنطاـب  رفک ، شرهاـظ  هک  تسا  يا  هلیح  دوـخ  زا  رازآ  ندرک  رود  يارب  یتلاـح  نـینچ 

.تسا شیوخ 

رثا یب  وغل و  مولظم  هرکم  لاوقا  دوقع و  هک  دنک  یم  تیاکح  نآ  زا  رگید  یعرش  هلدا  نینچمه 

ققحت يراک  ماجنا  ای  نتفگ  رب  هتفگ ، شیپ  فاصوا  اب  هارکا  هاگره  نیا  ربانب  .دوش  یمن  راب  اـهنآ  رب  یعرـش  ماـکحا  راـثآ و  تسا و 
ندرک رود  فده  هب  هک  تسا  عورـشم  يا  هلیح   [ دـشاب هدرک  دـصق  ار  شیانعم  هک  نآ  نودـب  ندروآ  نابز  رب  ینعی  نیا =[  دریذـپ ،
تروص یتلاح  نینچ  رد  هک  يراک  هنوگره  ًـالوصا  .دریذـپ  یم  تروص  دـسرب  صخـش  هب  دـهاوخ  یم  اوراـن  متـس و  هب  هک  يرازآ 

.تسا تیاضر  طرش  دقاف  هک  ارچ  تسین ؛ ذفان  دریذپ 

ص:462

ص 38 و 39. ج 4 ،  ، داعملا داز  .ك.ر : - 1
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هتکن ود 

اب دراد  یم  راهظا  هچنآ  هک  رظن  نیا  زا  هدش  هارکا  رفک  ياه  هژاو  ندروآ  نابز  هب  رب  هک  یسک  - 1

يراوتـسا یبـلق  ناـمیا  زا  هرکم  هک  اـجنآ  زا  اـما  دـنک ، یم  ادـیپ  كارتـشا  قفاـنم  اـب  تسا  راـگزاسان  دزاـس  یم  ناـهنپ  لد  رد  هچنآ 
رفک دراد  لد  رد  هچنآ  نوچ  قفانم  یلو  دوش ، یمن  شهوکن  تسا  رادروخرب 

.دریگ یم  ياج  خرود  رد  هاگیاج  نیرتدب  رد  دوش و  یم  شهوکن  تسا 

، هدرکن هدارا  ار  نآ  يانعم  ظفل ، زا  نآ و  مکح  یعرش ، ببس  زا  هک  رظن  نیا  زا  مولظم  هَرکم   - 2

دیوج یم  هرهب  هلیح  زا  لطاب  یفده  يارب  هک  سک  نآ  اب  تسا  هدرک  هدارا  ار  رگید  يزیچ  هکلب  و 

هب لیلحت  عیب ، مان  هب  ابر  ندرک  لالح  یپ  رد  هلیح  زا  هدننک  هدافتـسا  هک  دنراد  توافت  رگیدکی  اب  رظن  نیا  زا  اما  دـبای ، یم  كارتشا 
هچنآ زا  هجیتن  رد  تسا و  علخ  مان  هب  دنگوس  ثنح  حاکن و  مان 

یپ رد  اهنت  وا  فالخ  رب  مولظم  هرکم  یلو  تسین ، هتفریذپ  وا  رذع  تسا و  هدیهوکن  ًاعرش  هدرک و  هدارا  ار  تسردان  یفده  دنک  یم 
هدوتس ًاعرش  يور  نیمه  زا  تسا و  هدیدنسپ  يدصق  يو  دصق  هجیتن  رد  هدوب و  شیوخ  يوربآ  ای  لام و  ای  ناج  زا  رازآ  ندرک  رود 

.تسین زیاج  يرگید  رب  یکی  سایق  دنتسه و  رگیدکی  دض  ود  نیا  تسا ؛ هتفریذپ  شرذع  و 

دنگوس زا  زیرگ  هار  مالسلا و  هیلع  بویا  ناتساد   : 10

: تسا هدروآ  ار  بویا  ناتساد  نآرق  زا  هروس  ود  رد  دنوادخ 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  ءایبنا  هروس  رد  یکی 

ْمُهَعَم ْمُهَْلثِم  ُهَلْهَأ َو  ُهاَْـنیَتآ  ٍّرُـض َو  ْنِم  ِهب  اَـم  اَنْفَـشَکَف  َُهل  َاْنبَجتـسَاف  َنیِمِحاَّرلا * ُمَحْرَأ  َتـْنَأ  ُّرُّضلا َو  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يَداـَن  ْذإ  َبوُّیَأ  َو  » 
(1) «. َنیِدباَعِلل يَرْکِذَواَنِْدنِع  ْنِم  ًهَمْحَر 

: دیامرف یم  هک  هروس ص  رد  يرگید  و 

َُهل اَْنبَهَو  َو  ٌباَرَـش * ٌدِرَاب َو  ٌلَسَتْغُم  اَذـه  َِکلْجِِرب ، ْضکْرُأ  ٍباَذَـع * ٍبُْصِنب َو  ُناَْطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يَداـَن  ْذإ  َبوُّیَأ  اَنَدـْبَع  ْرُکْذاَو  »
ْذُخَو ِباَْبلألا * ِیلوال   ِ يَرْکِذَو اّنِم  ًهَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  ُهَلْهَأ َو 
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دوخ وـت  تسا و  هتفرگرب  رد  ارم  جـنر  يراـمیب و  هک  داد  ادـن  ار  شراـگدرورپ  هک  هاـگنآ  ، نک داـی  ار  بوـیا  و 84 :   83 ءاـیبنا :  - 1
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.میدنادرگزاب وا  هب  ار  نآ  دننامه  زین  شنادناخ و  میتشادرب و  وا  زا  يرامیب  میدروآرب و  ار  وا  هتساوخ  ام  سپ  .ینانابرهم  نیرتنابرهم 
.دوب نارگشتسرپ  يارب  يروآ  دای  هیام  ام و  بناج  زا  یتمحر  نیا 
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(1) «. ٌباَّوَأ ُهَّنإ  ُْدبَعلا  َمِْعن  ًاِرباَص ، ُهاَنْدَجَو  اَّنإ  ْثَنْحَت ، ِِهب َو َال  ْبِرْضاَف  اًثْغِض  َكدِیب 

اه هیآ  حرش 

تسا تایلیئارسا  زا  اهنآ  رتشیب  ای  همه  هک  دنا  هدرک  رکذ  ییاهتیاور  دنا و  هدروآ  نایم  هب  نخس  رایسب  ناتساد  نیا  حرـش  رد  نارـسفم 
زا نآ  رودص  هک  حیحص  تیاور  کی  یتح  اهنآ  نایم  رد  و 

چیه نآ  زومآ  تربع  ياه  هتکن  اه و  هیآ  يانعم  مهف  رگید ، ییوس  زا  .درادـن  دوجو  دـشاب  هدـش  تباـث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
: دیوگ یم  لیوأتلا  نوناق  مان  هب  دوخ  ریسفت  رد  یبرع  نب  رکبوبا  یضاق  .تسین  دنا  هدرک  رکذ  هک  یتایاور  هب  هتسب 

یلص ربمایپ  زا  .تسا  هداد  ربخ  ایبنا و ص )  ) هیآ ود  رد  وا  هرابرد  دنوادخ  هچنآ  رگم  تسا  هدیسرن  یحیحص  ربخ  چیه  بویا  هرابرد 
هک یلاح  رد  : » دومرف ترضح  هک  هدروآ  يراخب  هچنآ  رگم  هدشن  تیاور  وا  هرابرد  حیحص  قیرط  هب  ینخـس  چیه  زین  هلآ  هیلع و  هللا 
یم هچنآ  زا  ار  وت  رگم  بویا ، يا  هک  دـناوخ  ار  وا  شیادـخ  داتفا  وا  تشپ  ربالط  زا  یخلم  ياپ  درک  یم  وشتـسش  دوب و  هنهرب  بویا 

زاین یب  وت  تکرب  زا  اما  .ارچ  اراگدرورپ ، تفگ : مدرکن ؟ زاین  یب  ینیب 

«. متسین

شوگ هب  ار  وا  ربخ  هک  تسا  یسک  هچ  نیا  تسا ، هدیسرن  وا  هرابرد  میتفگ  هچنآ  زج  تنـس  نآرق و  رد  حیحـص  يزیچ  هک  یماگنه 
مادک زا  دیوگ  یم  ار  هچنآ  دوخ  يو  دناسر و  یم  ناگدنونش 

يا هدننک  لقن  هک  ارچ  تسا ؛ هتخاسرب  نادنمدرخ ، هاگدید  زا  مه  تایلیئارسا  تسا ؟ هدینش  نابز 

ار تیاهـشوگ  يوشب و  تسا  هراب  نیا  رد  هک  ییاهباتک  زا  تسد  دنبورف و  هدش  هتـشون  تایلیئارـسا  نیا  زا  هچنآ  زا  هدید  سپ  .درادن 
.دیازفین یتسس  زج  وت  هشیدنا  رب  هک  دنبب ، اهنآ  ندینش  رب 

نیا دـیوگ : یم  یخرب  هرابرد  هتخادرپ ، تسا ، هدوب  بساـنم  هک  هنوگ  نآ  تاـیاور ، نیا  دـقن  هب  دوخ  ياـه  هتفگ  همادارد  یبرع  نبا 
تسا و دیعب  نیا  دیوگ : یم  یخرب  هرابرد  تسا ، لطاب 

اهتیاور نیا  دقن  رد  وا  هویـش  رب  دنوادخ  تساوخ  هب  ام  .دراد  ندـش  لقن  هب  زاین  اما  تسا  نکمم  نیا  دـیوگ : یم  رگید  یخرب  هرابرد 
.تفر میهاوخ  شیپ 
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.تسا هتخادنا  جنر  یتخس و  هب  ارم  ناطیـش  هک  داد  ادن  ار  شراگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رآ ، دای  ار  بویا  ام  هدنب  : 44  - 41 ص /  - 1
ناراـی رگید  زا  نآ  ِدـنچمه  شا و  هداوناـخ  وا  هب  .ندیـشون و  يارب  نتـسش و  يارب  درـس  تسا  یبآ  نـیا  .بوـکب  نـیمز  رب  ار  تیاـپ 

نزب و نآ  اب  ریگ و  تسد  رد  کیراب  ياـهبوچ  زا  يا  هتـسد  .دـشاب  نادـنمدرخ  يارب  يروآداـی  هیاـم  اـم و  زا  یتمحر  اـت  میدیـشخب 
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.تشاد ام  هاگردرب  يور  هشیمه  هک  يا  هدنب  بوخ  هچ  .میتفای  رباص  يا  هدنب  ار  وا  .نکشم  دوخ  دنگوس 
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یقیقح لامعتسا  رد  رض » : » دنا هتفرگ  يرامیب  يانعم  هب  ءایبنا  هیآ  رد  ار  ّرُض »  » هژاو نارسفم 

هدماین یثیدح  ای  هیآ  دوب  هدیسر  بویا  هب  هک  ییرامیب  نیا  یگنوگچ  هراب  رد  یلو  دور ، یم  راک  هب  يرامیب  رب  تلالد  يارب  زین  دوخ 
ترفن تابجوم  درواین و  دوجو  هب  ندـب  رد  ییتشز  حـبق و  چـیه  هک  تسناد  ییرامیب  ياـنعم  هب  ار  نآ  تسیاـب  یم  نیا  رباـنب  تسا و 

.دشاب هتشادن  یپ  رد  ار  ناگدننیب 

زارد يرامیب  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  مه  نیا ، ربانب  تسا و  هدیـسرن  یحیحـص  ثیدحای  هیآ  يرامیب  نیا  تدـم  هرابرد  نینچمه 
ار شیوخ  نالوسر  زا  یلوسر  دنوادخ  هک  ییرامیب  نآ  هتبلا  .تسا  هدوب  تدـم  هاتوک  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  مه  هدوب و  تدـم 

ندرک ییابیکش  هطساو  هب 

.دشاب هتشاد  ینالوط  یتدم  مه  تخس و  يدرد  مه  تسیاب  یم  دیاتس  یم  نآ  رد 

نارـسفم زا  يرایـسب  ٍباَذَـع .» ٍبُْصِنب َو  ُناَْطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  : » تفگ هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  بویا  نابز  زا  هروس ص  رد 
باب زا  ناطیش  هب  سم »  » لعف دانسا  ریسفت  نیا  رب  .دنا  هتفرگ  تسا  هدمآ  ءایبنا  هروس  رد  هک  رـض »  » نامه يانعم  هب  ار  باذع  بُْصن و 

ناطیش هنوگچ  هک  نیا  اما  .دوش  هتشاد  هگن  تسا  دنوادخ  هک  یقیقح  لعاف  اب  بدا  رذگهر ، نیا  زا  ات  تسا  نآ  ببس  هب  لعف  دانسا 

هویـش اب  يوسمه  تسا ، هتخادرپن  نادـب  نآرق  هک  تسا  يزیچ  هدوب ، يرامیب  نآ  ببـس  نخـس  رگید  هب  باذـع و  بُْصن و  نآ  ببس 
هدنسب زجوم و  تروص  هب  اهناتساد  هب  نتخادرپ  رد  دوخ  هژیو 

ناطیش هنوگچ  هک  نیا  تایئزج  نایب  رد  نارسفم  زا  یخرب  هتبلا  .تسا  زومآ  تربع  هچنآ  هب  نتشاد 

حیحص دنس  هب  هک  تیاور  کی  یتح  اهنآ  نایم  رد  هک  دنا  هدروآ  ییاهتیاور  دش  يرامیب  نآ  ببس 

همه زا  رتمک  هک  یتیاور  شریذپ و  هب  اهتیاور  نیا  نیرتکیدزن  .درادن  دوجو  دشاب  هدش  تباث 

ییالب دنوادخ  زا  هک  تخادنا  مالسلا  هیلع  بویا  لد  هب  ار  هسوسو  نیا  ناطیش  دنا : هتفگ  هک  تسا  نیا  دراد ، يدنس  لاکـشا  اهتیاور 
گرزب ییالب  نینچ  رب  ندرک  ربص  اب  هلیسو  نیدب  ات  دهاوخب  گرزب 

.دبای میظع  یشاداپ 

رد دوجو  نیا  اب  اما  تسا ، هانگ  کـی  ناربماـیپ  ماـقم  هب  رظناـب  دـنوادخ ، زا  ندـیبلط  تیفاـع  ربارب  رد  نتـساوخ  ـالب  هک  تسا  نشور 
ود نآ  دبایرد  هک  دنک  یم  هدنـسب  دناوخب  ریـسفت  نیا  رب  ار  نآرق  هک  سک  ره  يارب.دـنک  یمن  داجیا  یللخ  چـیه  نانآ  دـنلب  هاگیاج 
هانگ هب  هک  دوبن  یعون  زا  هسوسو  نآ  دـنچ  ره  داد ، خر  ناطیـش  هسوسو  یپ  رد  ناحتما و  التبا و  باـب  زا  دیـسر  بویا  هب  هک  یجنر 
رذح رب  ناطیـش  ياه  هسوسو  زا  دوش  هتفگ  وا  هب  تروص  نیرتاسر  هب  ات  دـش  ماهلا  بویا  هب  هتـساوخ  نیا  .دـماجنیب  هریغـص  ای  هریبک 

نارگید ات  تسا  هدروآ  نآرق  رد  ار  ناتساد  نیا  زین  دنوادخ  .دشاب 
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کین هشیدنا  کی  ار  نآ  صخش  دوخ  هک  دبای  یم  هار  يا  هشیدنا  مه  كاپ  ياهلد  هب  هاگ  یتح  دننادب 

تسیاب یم  نیا  ربانب  .تسه  شنداد  ماجنا  زا  رتهب  نآ  كرت  تقیقح ، رد  هک  یلاح  رد  دناد ، یم 
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.تسا یهلا  رون  زا  يوترپ  دوش  نشور  هک  نآ  رگم  دریذپن  ار  نآ  دراپسن و  لد  درذگ  یم  لد  رد  هک  يا  هشیدنا  چیه  هب  ناسنا 

ءایبنا هروس  رد  هک  دنا  هتسناد  »ي  ّرُـض  » نامه يانعم  هب  هدمآ ، هروس ص  رد  هک  ار  باذع »  » و بُْصن »  » هک تسا  یناسک  هاگدید  نیا 
.تسا هدمآ 

یگدیجنر دنا ، هتسناد  یگدیجنر  یگدرزآ و  لد  يانعم  هب  ار  نآ  نارسفم ، زا  رگید  یهورگ  اما 

زا یشان  ای  و  دهد ، ناشن  یبات  یب  درادنپ و  گرزب  ار  شیوخ  يرامیب  ات  ناطیش  هسوسو  زا  یشان 

راتفرگ نادـب  ار  بویا  هک  ییراـمیب  ناـنچ  هب  ار  شیوخ  ناربماـیپ  دـنوادخ  هک  نیا  رب  ینبم  شموق  دارفا  زا  یکی  هب  ناطیـش  هسوسو 
یکی هک  تفای  دهاوخ  افش  یتروص  رد  اهنت  بویا  هک  وا  نارسمه  زا  یکی  هب  ناطیش  هسوسو  زا  یـشان  ای  و  دزاس ، یمن  التبم  هتخاس 

دنوادخ مشخ  هک  ار  یناهانگ  زا 

ات تسا  هدنایامن  بویا  رـسمه  هب  ار  یهار  نینچ  ناطیـش  هک  دشاب  هتـشاد  تحـص  تیاور  نیا  رگا  هتبلا  دهد ، ماجنا  دزیگنا  یم  رب  ار 
زا نارسفم  زا  هورگ  نیا  .دنک  هیصوت  شیوخ  رسمه  هب  ار  نآ  يو 

هب ناونع  هب   ] ناطیش هب  بویا  يرامیب  دانسا  هجو  هک  دنا  هدیزگرب  ار  يریسفت  نینچ  يور  نآ 

تسا نامه  رامیب  هسوسو  ریـسفت  يارب  نکمم  لامتحا  نیرتکیدزن  دنا  هدید  يوس  نآ  زا  هدشن و  نشور  ناشیارب  نآ ] هدنروآ  دوجو 
ناربمایپ زا  يربمایپ  رامیب  نیا  هک  یماگنه  هژیوب  دش ، هتفگ  هک 

يانعم نامه  رب  ار  ءایبنا  هروس  رد  ّرُض »  » هژاو نارسفم  زا  هورگ  نیا  تسا  ینتفگ  .دشاب  دنوادخ 

.دنا هتشاذگ  یقاب  شا  یقیقح 

يرامیب لصا  زا  شیب  ار  وا  تسا  نکمم  هک  ار  هسوسو  نیا  ّرـش  تساوخ  دنوادخ  زا  تفارظ  اب  بدا و  هیانک و  قیرط  هب  بویا  سپس 
هجیتن رد  شا و  يرامیب  هچنادب  ار  وا  هتساوخ ، نیا  ربارب  رد  دنوادخ  سپ  .دنک  رود  وا  زا  زین  ار  يرامیب  دزاس و  رود  وا  زا  دهد  رازآ 

زین وا  .بوکب  نیمز  رب  شیوخ  ياپ  اب  َِکلْجِِرب ؛» ْضُکْرُأ  : » دومرف دومن و  هار  درب  یم  ناـیم  زا  تسا  هدروآ  یپ  رد  هک  ار  يا  هسوسو 
يارب یبآ  نیا  ٌباَرَش » ٌدِرَاب َو  ٌلَسَتْغُم  اَذه  دومرف « : وا  هب  دنوادخ  هاگنآ  .دیشوج  رب  نیمز  زا  یبآ  همشچ  هجیتن  رد  درک و  ار  راک  نیا 

ار راک  نیا  زین  وا  .شونب  نآ  زا  نک و  لسغ  نآ  رد  .دراد  دوخ  رد  ار  وت  ینطاب  يرهاظ و  يافـش  تسا و  یندیـشون  درـس و  لـسغ و 
هک تسا  يزیچ  میدرک  انعم  ار  هیآ  ساسا  نیا  رب  میتفرگ و  ریدـقت  رد  ام  هچنآ  همه  .تفای  افـش  هسوسو ] زا  مه  يرامیب و  زا   ] درک و
زا ای  يرامیب  زا  ار  وا  هک  دـنوادخ  زا  وا  هتـساوخ  بویا و  ياعد  سپ  رد  هیآ  نیا  ندـمآ  هچ ، دـنک ؛ یم  تلـالد  نآ  رب  مـالک  قاـیس 

دوخ دشخب ، افش  يرامیب  نیا  زا  یشان  هسوسو 

.دراد يدنویپ  بویا  ياعد  ندش  هدروآ  رب  اب  ندیبوک  نیمز  رب  ياپ  ندیود و  نیا  هک  تسا  نآ  لیلد 
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وا هب  دروآ  رب  ار  وا  ياعد  هتساوخ  هک  لاح  نامه  رد  بویا و  ياعد  سپ  رد  دنوادخ  هک  مه  نیا 
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 » ترابع نینچمه  .تسا  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  يو  هک  دوش  یم  لمح  انعم  نیا  رب  تسا  هداد  ندیبوک  نیمز  رب  ياپ  ندیود و  نامرف 
نادب َِکلْجِِرب » ْضُکْرُأ   » رما زا  سپ  ٌباَرَش » ٌدِرَاب َو  ٌلَسَتْغُم  اَذه 

تسا نآ  هیآ  رهاظ  .تسا  هدمآ  دیدپ  ندز  نیمز  رب  ماگ  نامه  هجیتن  رد  همشچ  نیا  هک  دراد  راعشا 

هک نآ  زا  سپ  میتفگ : يور ، نیمه  زا  .تسا  زیچ  کی  هدـش ، هداد  ربخ  نآ  زا  ٌباَرَـش » ٌدِراـَب َو  ٌلَـسَتْغُم  اَذـه  تراـبع «  رد  هچنآ  هک 
« بارش  » و دراب »  » هدیشوج و رب  همشچ  ود  دیوگ : یم  هک  میتفریذپن  ار  ریسفت  نآ  و  دیشوج ، رب  همـشچ  کی  دیبوک  نیمز  رب  اپ  بویا 

.دراد همشچ  ود  نیا  هب  هراشا 

نیا رب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  هتشاد ، يا  هدیاف  هچ  بویا  ندیبوک  نیمزرب  ياپ  دیوگب : سک  رگا 

نآ رب  دنوادخ  ّتیـشم  تفگ : میهاوخ  خساپ  رد  دناشوج -  رب  نیمز  زا  يا  همـشچ  زین  ندیبوک  نیمز  رب  ياپ  نآ  نودب  هک  تساناوت 
ببـس هک  دـهد  نامرف  يراک  ماجنا  هب  ار  نانآ  دزاس ، راکـشآ  ار  ناربماـیپ  ياـه  هزجعم  زا  يا  هزجعم  دـهاوخب  نوچ  هک  هتفرگ  رارق 

نآ دیامن و  یم  راکشآ 

شیوخ ياصع  داد  نامرف  یسوم  هب  هک  نانوچ  دراد ، يدنویپ  ببس  نیا  اب  تسا ] هدش  دای  نآ  زا  هزجعم  هژاو  هب  هک   ] گرزب رادیدپ 
ایرد رب  ار  شیوخ  ياصع  داد  نامرف  وا  هب  هک  نانوچ  اـی  دیـشوج ،» رب  نیمز  زا  همـشچ  هدزاود  نآ  یپ  رد  و   » دروآ ورف  گنـس  رب  ار 

ایرد نآ  یپ  رد  و   » دروآ دورف 

نآ یپ  رد  دـهد و  یم  ماجنا  ربمایپ  هک  يداع  يراک  نینچ  اب  دوب .» هداتـسیا  ياج  رب  گرتس  يراوید  نوچ  نآ  بناج  ره  تفاـکش و 
ار هداعلا  قراخ  رادـیدپ  نیا  هک  دـنبای  یم  يرتشیب  نانیمطا  یهاگآ و  نیا  زا  ناـمدرم  ددـنویپ  یم  عوقو  هب  هداـعلا  قراـخ  يدادـخر 

.تسا هتخاس  راکشآ  ربمایپ  توبن  رب  تلالد  يارب  اهنت  دنوادخ 

ْنِم ًهَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  ُهَلْهَأ َو  ُهاَْـنیَتآ  َو   » ءاـیبنا هروـس  رد  و  ِباَْـبلألا - » ِیلوـال   ِ يَرْکِذَو اـّنِم  ًهَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  ُهَـلْهَأ َو  ُهـَل  اَْـنبَهَو  «َو 
دندش و هدنز  وا  يارب  هرود  نآ  زا  سپ  اما  دندرم ، همه  شنارـسپ  وا  يراتفرگ  الب و  نارود  رد  دنا : هتفگ  َنیِدباعِلل - » يرْکِذَواَنِدـْنِع 

نآ رگید  لوق  .دـیامن  یم  رتبـسانم  هیآ  رهاظ  اب  رظن  نیا  دـنا ، هتفگ  نارگید  نایحوبا و  هک  ناـنوچ  .دـش  هداز  وا  يارب  ناـنآ  دـننامه 
نآ ات  دنداز  ینادنزرف  دروآ و  درگ  وا  نوماریپ  رد  دندوب  هتخیسگ  مه  زا  هدنکارپ و  هک  نآ  زا  سپ  ار  وا  نادنزرف  دنوادخ  هک  تسا 

.تسا هدش  هتفگ  زین  يرگید  لاوقا  لوق  ود  نیا  زج  .دیسر  ناردپ  رامش  هزادنا  هب  نانآ  رامش  هک 

هک دنـشاب  هدوب  یناسک  زا  وا  نادنزرف  هک  دریگ  یم  ار  دوخ  صاخ  هاگیاج  یماگنه  هدش  هداهن  بویا  رب  دروم  نیا  رد  هک  یتّنم  هتبلا 
ینابیتشپ شتوعد  تلاسر و  رد  ار  وا  دنروآ و  نامیا  وا  هب 

هدـییاز فالتخا  نیا  دـنا و  هدـیزرو  فالتخا  مالـسلا  هیلع  بویا  ياعد  ربارب  رد  ّتنم  نیا  هاگیاج  هراب  رد  ناـملاع  اـجنیا  رد  .دـننک 
ندش فرط  رب  بویا  هک  دنراد  »ي  ّرُض  » ریسفت رد  هک  تسا  یهاگدید  توافت 
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ندنادرگ رب  دنا : هتفگ  دنا  هدرک  ریسفت  يرامیب  هب  اهنت  ار  نآ  هک  یناسک  تساوخ ؛ دنوادخ  زا  ار  نآ 

نیا رد  .دوش  لماک  ماـمت و  يو  رب  یهلا  تمعن  بیترت  نیدـب  اـت  تسوا  ياـعد  ندروآرب  رب  نوزفا  ادـج و  يزیچ  يو  هب  بویا  لـها 
« ْرُض  » هک یناسک  اما  .تسا  ردقم  هروس ص  رد  روکذم و  ءایبنا  هروس  رد  هک  هدش  فطع  َُهلَاْنبَجتسَاف »  » رب َُهلاَْنبَهَو » َو   » ترابع ریسفت ،
رب فطع  ایبنا  هروس  رد  اعد و  تباجتـسا  ناکم  رد  ار  َُهلاْنبَهَو » َو   » تراـبع دـنا ، هدرک  ریـسفت  شناـسک  وا و  دوخ  يراـتفرگ  ـالب و  ار 
هل انلق  هلانبجتساف و  : » دوش هتفگ  هک  نآ  دننامه  دنا ، هتسناد  فوذحم  ترابع  کی  رب  فطع  هروس ص  رد  و  ٍّرُض » ْنِم  ِهب  اَم  اَنْفَشَکَف  »

.تسا هدش  فطع  تسا  ریدقت  رد  هک  انلق »  » رب انبهو » و   » ترابع ریسفت  نیا  رد  ًاعبط  هلها .» هلانبهو  کلج و  رب  ضکرا 

يرامیب کی  هب  بویا  هک  تسا  هتفگزاب  ام  يارب  هزادنا  نیمه  بویا  ناتساد  یمامت  زا  دنوادخ 

ربص و زج  زیچ  چیه  يراتفرگ  نیا  ربارب  رد  دش و  راتفرگ  نادناخ  ناسک و  زا  ییادج  هب  تخس و 

يرامـش هوالعب  شناسک  نادـنزرف و  هک  نآ  زین  دوب و  لماک  تیفاـع  وا  هدیدنـسپ  ربص  نیا  ماـجرف  دادـن و  ناـشن  دوخ  زا  يدونـشخ 
يارب يروآ  دای  نیا  دش و  هدنادرگ  زاب  وا  دزن  نآ  دننامه 

، دننک ربص  یهلا  ریدقت  اضق و  ربارب  رد  هک  نیا  رد  تسا ، نادنمدرخ  يارب  ییوگلا  نارگشتسرپ و 

يراوشد ره  یپ  رد  یتخس و  هارمه  شیاشگ  دننادب  دنرپسب و  وا  هب  ار  اهراک  دنشاب و  وا  میلست 

بسانت هب  نارترب ، ناگدیزگ و  هک  دنتسه  الب  زا  ییاه  هنوگ  نآ  دننامه  يرامیب و  و  تسا ، ییناسآ 

نینچ اب  بویا  هک  نانوچ  دوش ، هدوزفا  دـنراد  دـنوادخ  دزن  هک  يا  هجرد  رب  اـت  دـنوش  راـتفرگ  نادـب  دـنناوت  یم  دـنراد ، هک  ییرترب 
.دش راتفرگ  رامیب و  يا  هفسلف 

هک دـنک  یم  تیاـکح  ار  ینخـس  هیآ  نیا  ٌباَّوَأ ؛» ُهَّنإ  ُدـْبَعلا  َمِْعن  ًاِرباَـص ، ُهاَنْدَـجَو  اَّنإ  ْثَنْحَت ، َـال  ِِهب َو  ْبِرْـضاَف  اًثْغِـض  َكدـِیب  ْذُـخَو  »
هداد و ماجنا  شنز  هک  يراک  لیلد  هب  شا  يرامیب  نارود  رد  بویا  دنیوگ : یم  نارـسفم  .درک  یحو  مالـسلا  هیلع  بویا  هب  دـنوادخ 
هک نآ  زا  سپ  .دـنزب  هناـیزات  دـص  ار  شیوـخ  نز  دـشخب  افـش  ار  وا  دـنوادخ  رگا  هک  درک  داـی  دـنگوس  دوـب  هدروآ  مشخ  هب  ار  وا 

رسمه هک  ارچ  دادرارق ، دنگوس  نتسکش  زا  يزیرگ  هار  وا  يارب  صیخرت  نیا  اب  هیآ و  نیا  رد  داد  افش  ار  وا  دنوادخ 

.دوب هتفرگ  شیپ  رد  هتسیاش  يراتفر  وا  اب  هدیزرو و  ییابیکش  وا  یتخسرب  هدرک ، یکین  وا  هب  يو 

ار شیوخ  رـسمه  هک  دوب  هدرک  دای  دـنگوس  بویا  نآ  هطـساو  هب  هک  یتلع  رد  سپ  نیا  زا  اـما  دـنراد  رظن  قاـفتا  اـجنیا  اـت  نارـسفم 
دروم دـناوت  یم  یخرب  تسا و  دودرم  ًالک  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هتـشاد  راهظا  یناوارف  ياه  هیرظن  هدـیزرو و  فالتخا  دـنز  هنایزات 

رد ناطیش  هک  تسا  نآ  دوش  هتفریذپ  دناوت  یم  هک  ییاه  هیرظن  هدیکچ  .تسین  یحیحـص  لقان  لقن و  ياراد  اما  دریگ ، رارق  شریذپ 
نآ ربارب 
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، دنایامن وا  هب  ار  بویا  درد  هراچ  دوبهب و  هار  دمآ و  رد  بیط  ای  هدنهد  زردنا  کی  يامیس  هب  نز 
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نامرد هار  نیا  زین  نز  .تسین  زیاج  ن�وم  کی  يارب  عرش  هاگدید  زا  شماجنا  هک  دهد  ماجنا  صاخ  يراک  بویا  هک  نآ  رب  طورـشم 
نایامن شرـسمه  ربارب  رد  هک  نآ  تفایرد  بویا  اما  .دـشن  تسه  نآ  رد  هک  یتفلاخم  نایـصع و  هجوتم  داهن و  ناـیم  رد  بویا  اـب  ار 

نیمه زا  .تسا  هدوب  ناطیش  هدش 

نز درک  دای  دـنگوس  بویا  هک  دوب  نینچ  .درک  هئارا  وا  هب  ناطیـش  زا  هتفای  ماهلا  يداهنـشیپ  نینچ  نز  ارچ  هک  دـش  نیگمـشخ  يور 
.دنز هنایزات  دص  راک  نیا  مرج  هب  ار  شیوخ 

ار زاجیا  رد  نآرق  هویـش  میراد و  هگن  اهنآ  یقیقح  یناعم  رب  ار  ظافلا  مینک و  رظن  فرـص  دـنا  هدروآ  نارـسفم  هک  ییاهتیاور  زا  رگا 
رداص يدنگوس  بویا  زا  تفگ : میهاوخ  میشاب  هتشاد  رظن  رد  زین 

تسا هدربن  مان  نآ  زا  نآرق  هک  یلیلد  هب  ار  دوخ  ناکولمم  ای  ناسک  زا  یکی  هک  نیا  رب  ینبم  دش 

مه زا  يادج  کی و  هب  کی  هنایزات  دص  تسیاب  یم  يو  يدنگوس  نینچ  بجوم  هب  هک  اج  نآ  زا  .دنک  بدا  دنز و  هنایزات  يدادعت 
رامـش هب  هتـشر  دـنچ  زا  بکرم  يا  هتـسد  هک  نیا  نآ  و  دومن ، هار  دوب  فرع  رد  هچنآ  زا  رتناـسآ  یهار  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنز  وا  رب 

زاین یب  يزجم و  دنگوس  هب  يافو  رد  ار  راک  نیمه  دـنوادخ  .دزاونب  يو  ندـب  رب  دوب  هدروخ  دـنگوس  اهنآ  ندز  رب  هک  ییاه  هنایزات 
هدننک

هنایزات تسیاب  یم  دـنگوس  ربانب  هک  یـسک  هب  ناسحا  ییوس  زا  هدـش ، تاـعارم  دـنگوس  تمرح  ییوس  زا  تصخر  نیا  رد  .تسناد 
میمصت نآ  رب  بویا  هچنآ  يارجا  مه  رگید  ییوس  زا  دروخب و 

رتمک دراد  دوجو  نآ  رد  هک  يرازآ  اما  تسا ، هدنرازآ  دنچ  ره  هتشر  دنچ  زا  هدمآ  مهارف  هتسد  نآ  هب  ندز  هنایزات  هچ ، دوب ؛ هتفرگ 
هب یپرد  یپ  ياه  هنایزات  ندز  ببس  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا 

رازآ دروخب  هنایزات  تسانب  هک  يدرف  نآ  هب  مه  دنک و  یم  افو  هدروخ  هک  يدـنگوس  هب  بویا  مه  بیترت ، نیا  هب  دـیآ و  یم  دوجو 
.دسر یمن  یناوارف 

هب نآرق  هک  ارچ  دراد ؛ یم  هدنسب  تسا  زومآ  تربع  هچنآ  هب  ناتساد  نیا  دروم  رد  میرک  نآرق 

ندز هنایزات  رب  دنک  صخشم  میشاب  هتشاد  راظتنا  ات  تسا ، هدشن  لزان  ناتساد  باتک  کی  ناونع 

نیا رد  .تسا  هدوب  هچ  هنایزات  رامش  ای  و  هدوب ، هچ  دنگوس  نیا  تلع  هدروخ ، دنگوس  یسک  هچ 

هب هک  تسا  ییاهتیاور  زا  هدافتسا  اب  ریسفت  هنماد  ندنارتسگ  یعون  اهنت  دنروآ  یم  ناتساد  نیا  تایئزج  نایم  رد  نارسفم  هچنآ  نایم ،
نیا تخانـش  هب  هتـسب  چیه  هیآ  زا  نتخومآ  تربع  دنناد  یم  دوخ  هک  دنهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  یلاح  رد  نانآ  .تسا  هدیـسر  نانآ 

.تسین تایئزج 
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.تسا رفیک  راوازس  هک  هتفگ  ینخـس  ای  هدرک  يراک  شناسک  زا  یکی  دید  بویا  هک  تسا  نیمه  اهنت  هیآ  نیا  رد  زومآ  تربع  هتکن 
نآ درک  دای  دنگوس  دوب  نیگمشخ  هک  یلاح  رد  يور  نیمه  زا 

ار دنگوس  مارتحا  ییوس  زا  تسناوت  یم  شرذگهر  زا  هک  دنایامن  وا  هب  یهار  دنوادخ  اما  .دهد  رفیک  هنایزات  هبرـض  دنچ  هب  ار  سک 
زا ار  رفیک  یتخس  زا  یشخب  رگید  ییوس  زا  درادب و  ساپ 
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راثآ زا  دوب  يرثا  زین  فیفخت  نآ  و  هدش ، هدروآ  نابز  رب  ییادخ  یمشخ  یپ  رد  هک  دوب  يدنگوس  دنگوس  نیا  نیا ، ربانب  .دربب  نایم 
(1) «. ٌباَّوَأ ُهَّنإ  ُْدبَعلا  َمِْعن  ًاِرباَص ، ُهاَنْدَجَو  اَّنإ  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  .شیوخ  راگزیهرپ  ناگدنب  رب  دنوادخ  تمحر 

بویا تصخر  هرابرد  ناملاع  عضوم 

رظن هس  دنکـشن  ار  نآ  دـشاب و  راداـفو  شیوخ  دـنگوس  هب  نآ  هلیـسو  هب  اـت  تفرگ  شیپ  رد  بوـیا  هک  يزیرگ  هار  هراـبرد  ناـملاع 
: دنراد

یسک هنومن  يارب  رگا  نیا  ربانب  تسین ، هلیح  قیداصم  زا  دروم  نیا  ًالصا  هک  نیا  لوا : رظن 

کی و هب  کی  هنایزات  دـص  مه  دراد ، هک  یقالطا  مکح  هب  هتفگ  نیا  دز  مهاوخ  هنایزات  دـص  ار  ینـالف  دـنگوس  دـنوادخ  هب  دـیوگب 
.دوش هتخاون  صخش  ندب  رب  رابکی  هب  هنایزات  دص  ای  هتـشر  دص  نآ  رد  هک  ار  يا  هبرـض  کی  مه  دریگ و  یم  رب  رد  ار  مه  زا  يادج 

صخـش ندب  هب  هنایزات  نآ  همه  تسیاب  یم  ًامتح  ریخا  تروص  رد  هک  دنا  هدرک  طرـش  نینچ  هاگدید  نیا  هب  نادقتعم  زا  یخرب  هتبلا 
.دسرب

تسا و کی  هب  کی  مه و  زا  يادج  هنایزات  دص  ندز  دنک  یم  ردابت  نهذ  هب  ینخس  نینچ  زا  هچنآ  هک  دوش  یم  لاکـشا  رظن  نیا  رب 
رگا نیا ، رب  نوزفا  .تقیقح  تمالع  زین  ردابت  يوس  رگید  زا 

ياضتقم بجوم و  دنوادخ  مییوگب  میتسناوت  یمن  دوب ، يدنگوس  نینچ  ظافلا  یعضو  لولدم  مه  اب  همه  هنایزات  هعومجم  کی  ندز 
هدرک حرطم  رظن  نیا  هب  نادقتعم  زا  یخرب  هک  مه  یطرش  .تسا  هداد  فیفخت  شیوخ  راوگرزب  ناربمایپ  زا  يربمایپ  يارب  ار  دنگوس 

هن دـنک ، یم  تلالد  نآ  رب  هیآ  هن  هک  تسا  يزیچ  دـسرب ، صخـش  ندـب  هب  اه  هتـشرای  هنایزات  همه  تسیاب  یم  هک  نیا  رب  ینبم  دـنا ،
.فرع هن  تغل و 

هیآ نیا  رد  هچنآ  اما  تسا ، رگیدـمه  زا  يادـج  تروص  هب  اه  هناـیزات  ندز  نآ ، قـالطا  ضرف  رد  دـنگوس  نیا  ياـضتقم  مود : رظن 
بویا دنگوس  دننامه  يدنگوس  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  رظن  نیا  ياضتقم  .تسا  مالـسلا  هیلع  بویا  يارب  هژیو  یتصخر  اهنت  هدمآ 

دنگوس نآ  رب  ار  هچنآ  دیاب  ای  دروخب 

نتسکش هرافک  ای  دهد و  ماجنا  هناگادجو ، کی  هب  کی  تروص  هب  هنایزات  ندز  ینعی  هدرک ، دای 

.دهدب دنگوس 

: تسا هتکن  ود  هدوب  بویا  هژیو  تصخر  نیا  هک  نآ  لیلد 
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رد اما  .دشاب  هتشادن  یتفلاخم  هدمآ  ام  نییآ  رد  هچنآ  اب  هک  تسه  زین  ام  تعیرش  یتروص  رد  اهنت  ام  زا  شیپ  عیارـش  هک  نیا  فلا - 
ام تعیرش  ربانب  هچ ، دراد ؛ دوجو  یتفلاخم  نینچ  اج  نیا 

هک نانوچ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .عرـش  ای  تغل و  ای  فرع ، اـی  تسا ، صخـش  دـصق  تسا  ربتعم  راـیعم و  دـنگوس  ریـسفت  رد  هچنآ 
، دبلط یم  ار  نیمه  زین  رایعم  نیمراهچ  دنک و  یم  باجیا  ار  مه  زا  يادج  کی و  هب  کی  هنایزات  ندز  تسخن ، رایعم  هس  تسا  رهاظ 
ُِهیَناَّزلا َو  » هیآ هب  هک  انز  ّدح  نوچ  يدودح  وا  زا  سپ  ناناملـسم  مومع  هکلب  هباحـص و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يور  نآ  زا 
هب هک  ار  يراسگیم  ّدـح  زین  »(2) و  ٍهَدلَج َنینامَث  ْمُهوُِدلْجاَف   » هیآ هب  هک  فذـقّدح  ، (1)« ٍهَْدلَج َهَئام  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُکاو  ُدـِلْجاَف  ِیناَّزلا 

رد دندرک ، یم  ارجا  کی  هب  کی  مه و  زا  ادج  ياه  هبرض  ندز  اب  اهنت  تسا  هدش  تباث  تنس 

اجنیا رد  دوب  دنگوس  هب  ندرک  لمع  يانعم  هب  تبرض  کی  رد  هنایزات  هتشر  کی  ندز  رگا  هک  یلاح 

.دش یم  هتشادرب  راسگیم  فذاق و  راکانز ، رب  ّدح  يارجا  رد  اه  هبرض  ددعت  زین 

نخـس اعدا ، نیا  هاوگ  .دش  عیرـشت  اهدـعب  دوب و  هدـشن  عیرـشت  مالـسا  ردـص  رد  یتح  هکلب  بویا و  نارود  رد  هرافک  هک  نیا  ب - 
ار شیوخ  دنگوس  هاگ  چیه  رکبوبا  : » دیوگ یم  هک  تسا  هشیاع 

بویا نارود  رد  نیا  ربانب  درک .» لزان  ار  دنگوس  هرافک  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  رگم  تسکش  یمن 

بویا هک  نآ  زا  سپ  دنوادخ ، زین  يور  نیمه  زا  تسا و  هتشادن  شیوخ  دنگوس  يارجا  زج  یهار  هدروخ  یم  يدنگوس  هک  یـسک 
هب رذـگهر  نیا  زا  يو  ات  دـنک  ییاـمنهار  تشاد  دوجو  فرع  رد  هچنآ  زا  رتناـسآ  یهار  هب  ار  وا  تساوخ  دروخ ، يدـنگوس  ناـنچ 

ار یخرب  دهد ؛ فیفخت  دنراد  یتقـشم  هک  یتابجاو  زا  یخرب  رد  هک  تساراد  ار  قح  نیا  دنوادخ  .دـشاب  هدرک  افو  شیوخ  دـنگوس 
نیمه زا  دراد و  دوجو  هرافک  ام  تعیرـش  رد  اما  .دراذـگب  دراد  تهابـش  نآ  اب  یتاهج  زا  هک  ینیزگیاج  یخرب  يارب  ای  دـنک ، طقاس 

رد اه  هبرض  ندز  ینعی  تصخر  هب  لمع  يارب  یلیلد  يزاین و  يور 

يراوشد هناگادج ، ياه  هبرـض  ندز  لاثم  نیا  رد  ینعی  دـنگوس ، هب  لمع  رگا  ام  نییآ  ربانب  اریز  درادـن ؛ دوجو  هعومجم  کی  بلاق 
.دهدب هرافک  نآ  يازا  هب  دوش و  مسق  ثنح  بکترم  هجیتن  رد  دنکن و  لمع  دوخ  دنگوس  هب  دناوت  یم  صخش  دشاب  هتشاد 

هلیح دراوم  زا  يدروم  زا  هیآ  نیاربانب ، .دنا  هدیورگ  نادب  زین  دمحا  کلام و  ثیل و  هدـش و  تیاور  سابع  نبا  دـهاجم و  زا  رظن  نیا 
نیا هلیح و  نیا  میتفگ  هک  یلیالد  هب  یلو  تسا ، قالطا  ماگنه  رد  ظفل  ياضتقم  اب  یتفلاـخم  رب  لمتـشم  اریز  هدروآ ؛ ناـیم  هب  نخس 

صاصتخا بویا  هب  زاوج 
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.تسا هتشاد 

فطل و رـس  زا  دنوادخ  اما  تسا ، مه  زا  يادـج  هدـنکارپ و  ياه  هبرـض  ندز  هیآ  نیا  رد  بویا  دـنگوس  ياضتقم  هک  نیا  موس : رظن 
هـشیمه ات  تصخر  نیا  هدرک و  هدنـسب  هعومجم ، کـی  رد  هبرـض  هب  مه  زا  ادـج  ياـه  هبرـض  ياـج  هب  فیفخت ، باـب  زا  تمحر و 

ندز اب  شردپ  دید  هک  تسا  هدروآ  ریمع  نب  دیبع  نب  هللادـبع  زا  دنـسم  تروص  هب  یلحملا  رد  مزح  نبا   (1) .تسا ياج  رب  راگزور 
دینش ار  نیا  هک  ءاطع  .دنک  یم  لصاح  همذ  تئارب  لمع و  دنزب  ار  یسک  هک  نیا  رب  ینبم  دوخ  دنگوس  هب  مارآ  فیفخ و  هبرض  کی 
ءاطع زا  دنـسم  تروص  هب  نینچمه  ْثَنْحَت .» الَو  ِِهب  ْبِرْـضاَف  ًاثْغِـض  َكِدَِیب  ْذُخَو  : » تسا هدش  لزان  ادـخ  باتک  رد  هویـش  نیا  تفگ :

نب ماشه  زا  .تسا  مدرم  همه  يارب  ماع و  ْثَنْحَتال » ِِهب َو  ْبِرْـضاَف  ًاثْغِـض  َكِدَِیب  ْذُخَو   » هیآ رد  ثغـض »  » تفگ هک  تسا  هدش  تیاور 
کی  ] هک داد  ربخ  نم  هب  مالغ  نآ  تفگ : هک  هدش  هدروآ  دنـسم  تروص  هب  دوب ، هدیـسر  مهف  دح  هب  هک  یمالغ  زا  لقن  هب  زین  هورع 

هب تفرگ و  تسد  رد  بوچ  هتشر  دنچ  دوخ  دنگوس  هب  افو  يارب  سپ  .دنز  قالش  ارم  هبرـض  دادعت  نالف  درکدای  دنگوس  هورع  راب ]
: تفگ ًاثْغِض » َكِدَِیب  ْذُخَو   » هیآ ریسفت  رد  هک  هدروآ  كاحض  زا  لقن  هب  مه  يربط  ریرج  نبا  .تخاون  نم  رب  هبرض  کی 

رامش هب  سپ  دوب  هدرک  دای  يدنگوس  بویا ]  ] وا زبس ، تخرد  هخاش  هتشر  دنچ  زا  هتفات  مه  هب  يا  هتسد  ینعی  ًاثْغِـض ،» َكِدَِیب  ْذُخَو  »
تخاون و يا  هبرـض  اهنآ  هلیـسو  هب  تفرگ و  رب  تخرد  زا  ییاه  هخاش  دوب  هدروخ  دـنگوس  اـهنآ  ندز  هب  تبـسن  هک  ییاـه  هناـیزات 

شراک دـنک  هدافتـسا  نآ  زا  هک  ره  تسا و  رومان  بویا  دـنگوس  هب  هزورما  دـنگوس  نیا  .درک  لـمع  دوخ  دـنگوس  هب  بیترت  نیدـب 
ات ام  زا  لبق  عیارـش  هک  هدـعاق  نیا  ربانب  دـنا ، هدـیورگ  رظن  نیمه  هب  رفز  نسح و  نب  دـمحم  فسویوبا ، هفینحوبا ، یعفاش ، .تسوکن 

نآ يارب  یخسان  هک  ینامز 

یم سبقلا  رد  یبرع  نبا  .تسا  هدـیقع  مه  هتفگ  شیپ  ناسک  اـب  هدـعاق  نیا  شریذـپ  رد  زین  کـلام  .دـشاب  زین  اـم  تعیرـش  هدیـسرن 
.تسین نآ  رد  یفالتخا  وا  دزن  هدرک و  حیرصت  هدعاق  نیا  ربأطوم  تاید  باتک  رد  کلام  دیوگ :

هک نانچ  کلام -  هدیسرن ؛ ای  هدیـسر  یخـسان  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  اهنت  دراد ، دوجو  نارگید  کلام و  نایم  اج  نیا  رد  هک  یفالتخا 
یخسان دنیوگ  یم  نارگید  هدیسر و  یخسان  دیوگ  یم  میتفگ - 

.ریگارف ماع و  مه  مکح  تسا و  ياج  رب  زین  زونه  هیآ  رد  روکذم  تصخر  يور  نیمه  زا  هدیسرن و 

ص:472

 . ص 173 ج 11 ، ص 57 ، ج 8 ، یلحملا ، .ك.ر : - 1

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 707 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_472_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا درک ؛ لمع  هویـش  نیا  هب  دوب  هدرک  انز  هک  یفیعـض  دروم  رد  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـنا  هتفگ  کـلام  خـساپ  رد 
هلحم رد  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  هدابع  نب  دعس  نب  دیعس  زا  لهس ، نب  هماماوبا 

وا هاگانب  يزور ]  ] هک دوب  نیا  تخاس  نارگن  ار  هفیاط  هلحم و  هک  يزیچ  اهنت  نایم  نیا  رد  .تسیز  یم  صقان  فیعـض و  یکدرم  اـم 
زین ناملـسم  هک  ار  درم  نآ  يارجام  هدابع  نب  دعـس  .لوغـشم  يراکدب  هب  وا  اب  تسا و  نانآ  نازینک  زا  يزینک  يور  رب  هک  دـندید  ار 

زا وا  ادـخ ، لوسر  يا  دـنتفگ  .دـینک  يراج  وا  رب  ار  شّدـح  دومرف : ترـضح  نآ  هدرک و  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  دوب 
زا يا  هشوخ  وا  يارب  دومرف : .تسا  هدرم  مینز  وا  رب  هنایزات  دص  رگا  تسا ؛ رت  فیعض  دینک  یم  نامگ  هچنآ 

يوار .دیزاونب  وا  ندب  رب  تبرض  کی  هب  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  هتشر  دص  هک  دینکب  امرخ  تخرد 

رد ام  هچنآ  دنا و  هدرک  تیاور  ننس  نابحاص  دمحا و  ار  ثیدح  نیا  .دندرک  زین  نینچ  دیوگ : یم 

تـسا یلاح  رد  نیا  تسا و  دودح  زا  یکی  هراب  رد  اهنت  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  ] .تسا دـمحا  هجام و  نبا  ترابع  میدروآ  اجنیا 
.درادن دوجو  یتوافت  رگیدمه  اب  دودح  نایم  هک ]

نیا رثا  تفگ : میهاوخ  اریز  دـشابن ؛ يدـیما  شنتفاـی  دوبهب  هب  هک  دراد  صاـصتخا  يراـمیب  هب  مکح  نیا  فیفخت و  نیا  دوشن : هتفگ 
کی بلاق  رد  ای  کی و  هب  کی  اه  هبرض  هک  نیا  رد  صاصتخا 

هدـش هدافتـسا  ندز  هنایزات  يارب  يا  هلیـسو  هچ  زا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  رد  ار  دوخ  هکلب  ددرگ ، یمن  راکـشآ  دوش  هدز  هعومجم 
بلاق رد  زیچ  نامه  اب  وا  ندز  ّدح  دشاب ، نکمم  مه  زا  يادج  تروص  هب  صخـش  رب  نآ  اب  ندز  ّدـح  هک  يزیچ  ره  نیا ، ربانب  .تسا 

اب رامیب  ریغ  دـنبای ؛ یمن  یتوافت  مه  اب  رامیب  ریغ  رامیب و  هلأسم  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  زین  هتـسد  کی  اـی  هعومجم  کـی 
نت رب  هرابکی  هب  تفرگ و  مه  اب  ار  هنایزات  دص  انز ، ّدح  رد  الثم  ناوت  یم  نیا  ربانب  دشچب و  ار  رفیک  نیا  درد  ات  دوش  یم  هدز  قالش 

يادـج ياه  هبرـض  ناوت  یم  تسین ، يدـیما  زین  وا  يدوبهب  هب  دور و  یم  ناج  میب  وا  رب  هک  يرامیب  هرابرد  هک  نانچ  دروآ ، دورف  وا 
، دراد ار  شناوت  وا  هک  يزیچ  اب  مه  زا 

کی هک  دشکب  يدرد  نانچ  هاگ  دـیامن  یم  کبـس  هک  رازبا  نیمه  اب  وا  ات  تخاون  وا  ندـب  رب  هماج ، هرانک  ای  امرخ و  هخاش  دـننامه 
هخاش کی  اب  رگا  نیا ، ربانب  .دشک  یمن  هنایزات  ياه  هبرض  زا  ملاس  درف 

رد و  تسا ، زیاج  دوش  هتخاون  ضیرم  ندبرب  دراد  هتشر  ّدح ، رد  مزال  دادعت  هب  هک  امرخ  تخرد 

يّدح نآ  دوش  هتخاون  صخـش  رب  هرابکی  هب  ای  هدـنکارپ و  تروص  هب  اه  هبرـض  رامیب  ریغ  تیعـضو  رامیب و  تلاح  هب  رظن  اب  هک  نیا 
اما .دریذپ  یم  ققحت  تسا  هتساوخ  ام  زا  ار  نآ  يارجا  دنوادخ  هک 

يارب دنزب  ار  یسک  ینیعم  دادعت  هب  هک  دنک  دای  دنگوس  صخش  رگا  رذن ، دهع و  دنگوس و  باب  رد 

یم مولعم  اج  نیمه  زا  دوش و  یمن  طرـش  دشاب  هدنرازآ  هدنهد و  درد  هک  نیمه  زج  يزیچ  هرابکی  تروص  هب  اه  هبرـض  ندز  زاوج 
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یتوافت هب  باب  نیا  رد  یتمالس  يرامیب و  نایم  توافت  هک  ددرگ 
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.دسر یمن  تسه  دودح  باب  رد  تلاح  ود  نیا  نایم  هک 

نآ رب  ناملاع  هک  تسا  ییاعدا  دوب ، هدـشن  عیرـشت  زونه  بویا  نارود  رد  تسا و  تما  نیا  تایـصوصخ  زا  هرافک  هک  اـعدا  نیا  اـما 
هب دسر  هچ  ات  دروآ  دوجو  هب  ناسنا  يارب  بلاغ  نظ  هک  درادن  رایتخا  رد  یلیلد  هدیورگ  نادب  هک  مه  سک  ره  دـنرادن و  رظن  قافتا 

زا سپ  یتح  .مزج  نیقی و 

کی هدنکارپ و  تروص  هب  اه  هبرـض  ندز   ) تروص ود  هب  دنگوس  هب  افو  دوش : هتفگ  هک  دـشابن  يراج  نیا  ارچ  يوعد  نیا  نتفریذـپ 
؛ تسا قالطا  ماگنه  هب  ظفل  رهاظ  ياضتقم  زین  نیمه  هک  کی  هب 

تـسا زیاج  یماگنه  اهنت  هرافک  هب  لودع  تسا و  ریذـپ  ناکما  تسا ) تصخر  کی  نیا  هک  یعومجم ، تروص  هب  اه  هبرـض  ندز  و 
.ددرگن نکمم  تروص  ود  نآ  زا  کی  چیه  هب  دنگوس  هب  يافو  هک 

هلیح زاوج  رب  هیآ  تلالد 

یم تسا  هتفریذـپ  تروص  رگید  ییوس  زا  هیعفاـش  هیفنح و  يوس و  کـی  زا  هلباـنح  هیکلاـم و  ناـیم  هک  عازن  نیا  رب  يرورم  زا  سپ 
یلصا هک  ییاه  هلیح  زاوج  رب  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  مییوگب : میناوت 

زین تلالد  تهج  .يوق  تسا  یلالدتسا  درب  یمن  نایم  زا  ار  تعیرش  عورف  زا  یعرف  ای  لوصا و  زا 

ار شیوخ  تیالو  تحت  ناسک  زا  یکی  درک  دای  دنگوس  لیالد  زا  یلیلد  هب  بویا  هک  تسا  نآ  میدروآ  اه  هیآ  ریسفت  رد  هک  نانوچ 
نیا و   ] دـشاب مه  زا  يادـج  هدـنکارپ و  اه  هبرـض  هک  دـیبلط  یم  يدـنگوس  نینچ  رد  فرع  هک  اج  نآ  زا  .دـنز  هناـیزات  هبرـض  دـنچ 

هک ییاه  هنایزات  رامـش  هب  كزان  بوچ  هتـشر  دنچ  زا  بکرم  يا  هتـسد  هک  دومن  هار  نادـب  ار  بویا  دـنوادخ  دوب ] نیگنـس  يرفیک 
هب تبسن 

هلیـسو نیدب  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  زین  وا  .دزاونب  صخـش  نآ  ندب  رب  هبرـض  کی  نآ  اب  دریگرب و  دوب  هدرک  دای  دنگوس  اهنآ  ندز 
رظن دروم  یعرش  ّدح  رد  هک  یندناسر  رازآ  نآ  هچ ، [ ؛ تسکـشن ار  دنگوس  تشادب و  ساپ  ار  شیوخ  دنگوس  مارتحا  ییوس  زا  مه 

، هچ درک ؛ یکین  ناسحا و  دروخب  هنایزات  تسیاب  یم  وا  دنگوس  مکح  هب  هک  سک  نآ  هب  مه  رگید  ییوس  زا  و  دمآ ،] لصاح  تسا 

نآ زا  رتمک  دمآ  یم  لصاح  هبرض  کی  اب  هتشر  دنچ  زا  يا  هعومجم  ندز  زا  هک  يدرد  رازآ و  نآ 

هلأسم کی  زین  يزیچ  نینچ  ندیمان  هلیح  .دروآ  یم  یپ  رد  هناگادج  ياه  هبرض  ندز  هک  دوب  يزیچ 

تفاین هجوت  نادب  بویا  زین  يور  نیمه  زا  تسا و  هدیشوپ  ناهنپ و  قیرط  کی  يا  هویش  نینچ  اب  دنگوس  هب  يافو  اریز  تسا ؛ نشور 
رگید زا  .دومن  هار  نادب  ار  وا  تمحر  فطل و  رس  زا  دنوادخ  و 

شیارب یخـسان  هک  ینامز  اـت  تسا  تعیرـش  اـم  يارب  زین  اـم  زا  شیپ  عرـش  ناـملاع -  دزن  رترب  هاگدـید  رباـنب  هک - اـج  نآ  زا  يوس 
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دییأت رد  يزیچ  ام  تعیرش  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دشاب ، هدیسرن 

هلمج نآ  زا  و  تسا -  خسن  مدع  هدننک  دییأت  دوخ  تیلک  رد  هدیسر  هچنآ  هکلب  هدیسرن و  خسن  نیا 
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زا هک  درادن  دوجو  ام  دزن  مه  یلیلد  نیا  رب  نوزفا  و  دراد -  هتـشر  دص  هک  امرخ  هخاش  کی  هلیـسو  هب  رامیب  رب  انز  ّدح  يارجا  تسا 
هک دوش  یم  تباث  دنک ، تیاکح  بویا  هب  هلیح  نیا  صاصتخا 

یم دوش  رداـص  بویا  دـنگوس  نوـچ  يدـنگوس  وا  زا  سک  ره  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  ریگارف و  ماـع و  عیرـشت  کـی  يا  هلیح  نینچ 
دنگوس زا  هدومن  هار  نادب  ار  بویا  دنوادخ  هک  هویش  نادب  دناوت 

.دوش یم  سایق  هلیح  نیا  رب  درواین  یپ  رد  ار  تعیرش  دصاقم  ندش  هتفرگ  يزاب  هب  هک  مه  يا  هلیح  ره  .دبای  ییاهر  دوخ 

ربارب رد  هدرک ، هطلاـغم  شیوخ  اـب  دـنک  نینچ  هک  ره  تسین و  زیاـج  هلیح  عوـن  ره  زاوـج  رب  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  هک  دـنامن  هتفگاـن 
تـسیاب یم  هک  یتسرد  يوزارت  نامه  هب  ار  زیچ  ره  هتـساخرب و  تفلاخم  هب  تعیرـش  اب  هتفگ ، هفازگ  دوخ  ینورد  كرد  نادـجو و 

، هچ تسا ؛ هدیجنسن  دوش  هدیجنس 

اجنآ ات  ار  نآ  عراش  هک  تسا  يزیچ  زین  نیمه  تسا و  نآ  نتـسکشن  دنگوس و  هب  افو  دصق  هدش  شماجنا  هزیگنا  هچنآ  هلیح  نیا  رد 
عورشم يا  هویش  هتفر  راک  هب  هلیح  نیا  رد  هک  مه  يا  هویش  .(1)« ْمُکَناْمیَا اوُظَفْحاَو  : » دومرف هک  ناس  نآ  دهاوخ ، یم  دوش  نکمم  هک 

اه هنایزات  ندز  رد  تسادح ] عیرشت  هفسلف  هک   ] یگدنهد رازآ  هچ ، تسین ؛ دنگوس  تمرح  نتفرگ  يزاب  هب  هدنرادرب  رد  تسا و 

هدـنرب نایم  زا  هک  ییاه  هلیح  ندرک  سایق  مییوگ : یم  هک  تسا  يور  نیا  زا  .تسا  لصاح  دراد و  دوجو  زین  هبرـض  کـی  بلاـق  رد 
زا لودع  ینعی  دروم ، نیا  رب  تسا  عیرشت  هفسلف  عراش و  دصاقم 

.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  تسا و  تسردان  یسایق  هعومجم ، کی  بلاق  رد  يا  هبرض  هب  هدنکارپ  ياه  هبرض 

زیاج ياه  هلیح  هک  نآ  تابثا  يارب  ینآرق  ياه  هیآ  زا  هزادنا  نیمه  ندروآ  هدنراگن  نامگ  هب 

.دنک یم  هدنسب  دشاب  هتشادن  يراگزاسان  تعیرش  دصاقم  اب  هک  تسا  ییاه  هلیح  نامه  اهنت 
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درادن يراگزاسان  عرشدصاقماب  هک  ییاه  هلیح  زاوج  رب  تنس  تلالد  موس : لصف 

هراشا

هکلب دیدحت ، رـصح و  باب  زا  هن  ار ، اهنآ  زا  يا  هراپ  لصف  نیا  رد  هک  دـنک  یم  تلالد  اه  هلیح  هنوگ  نیا  زاوج  رب  یناوارف  ثیداحا 
: میروآ یم  نداد  هجوت  يارب  هنومن و  ناونع  هب 

هیانک هلیسو  هب  صاصق ، زا  نتشذگرد  تساوخرد   : 1

لقن وا  يارب  شردـپ  هک  تسا  هدیـسر  لئاو  نب  همقلع  زا  هدروآ ، دوخ  حیحـص  تایدـلا » صاصقلا و  باـتک   » رد ملـسم  هک  ناـنوچ 
دیـشک یم  یپ  رد  هدرک ، راسفا  ار  يرگید  هک  یلاح  رد  يدرم  هک  مدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تفگ : درک و  ثیدح 

نآ هبور   ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تسا  هتـشک  ارم  ردارب  درم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دـش و  دراو 
هنیب وا  ربارب  رد  دنکن  فارتعا  وا  رگا  تفگ : لوتقم ] ردارب  دـهد  یخـساپ  يو  هک  نآ  زا  شیپ  [ .؟ يا هتـشک  ار  وا  وت  ایآ  دومرف : درم ]

؟ یتشک ار  وا  هنوگچ  دیسرپ : ترضح  نآ  .ما  هتشک  ار  وا  نم  يرآ ، تفگ : ماگنه  نیا  رد  درم  نآ  .درک  مهاوخ  هماقا 

وا مدز و  وا  رـس  قرف  رب  هشیت  اب  زین  نم  دروآ و  مشخ  هب  تفگ و  ازـسان  ارم  وا  .میدـیبور  یم  گرب  یتخرد  زا  مه  اب  وا  نم و  تفگ :
ما هشیت  هماج و  نیا  زج  تفگ : یهدب ؟ دوخ  هیدـف  ناونع  هب  ات  يراد  يزیچ  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .متـشک  ار 
یب مناسک  دزن  نم  تفگ : دـنهد ؟] یم  هید  وت  بناج  زا  دـنرخ =[  یم  زاـب  ار  وت  تناـسک  ینک  یم  رکف  اـیآ  دیـسرپ : .مرادـن  یتورث 

نیا رد  .منیا  زا  رترادقم 
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هناور زین  درم  .تسوت  رایتخ  رد ا  درم  نیا  دومرف : دنکفا و  لوتقم  ردارب  تمس  هب  ار  نامـسیر  رـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه 
ار وا  رگا  هلثم ؛» وهف  هلتق  نا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفر  یم  درک و  تشپ  نوـچ  سپ  .درب  دوـخ  اـب  ار  وا  دـش و 

تشگزاب درم  نآ  سپ  .تسا  يو  دننامه  يدرف  زین  وا  دشکب 

لوسر .متفرگ  وت  نامرف  هب  ار  وا  نم  اما  .تسا  يو  دننامه  يدرف  زین  وا  دـشکب  ار  وا  رگا  يا : هدومرف  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  تفگ : و 
ار تردارب  هانگ  وت و  هانگ  درم  نیا  یهاوخ  یمن  ایآ  کبحاص ؛»؟ مثا  کمثاب و  ءوبی  نا  دیرت  اما  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
وا زا  هک   ] نیا سپ  تفگ : .يرآ  دوـمرف : تـسه ؟ يدـیما  نـینچ  ادـخ ، لوـسر  يا  دیـسرپ : لوـتقم ] ردارب   ] درم نآ  دـشک ؟ شود  رب 

نامـسیر سپ  دیوگ : یم  يوار  دشک .] شودرب  ار  مردارب  نم و  هانگ  وا  مراذـگاو و  ار  وا  هک   ] تسا نآ  دـننامه  زین  مشکب ] صاصق 
.دراذگ دازآ  ار  يو  تخادنا و  يرانک  هب  ار  وا 

: دیوگ یم  يوون 

: تسا هلأسم  دنچ  هدنرادرب  رد  ثیدح  نیا 

؛ رما یلو  دزن  ناشندروآ  نانآ و  نتسب  نامسیر  هب  نامرجم و  رب  يریگتخس  - 

، هجیتن رد  دنک و  رارقا  وا  دیاش  دهدب ؛ ار  یعدم  خساپ  هک  نیا  يارب  هیلع  یعدم  زا  نتساوخ  - 

، رارقا ساسارب  ندرک  مکح  هک  نیا  رب  نوزفا  .دنوش  زاین  یب  ناشتلادـع  تابثا  ناهاوگ و  ندرک  رـضاح  تمحز  زا  یـضاق  یعدـم و 
؟ نامگ هیاپ  رب  ندرک  مکح  هنّیب  ساسارب  ندرک  مکح  تسا و  نیقی  هیاپ  رب  ندرک  مکح 

؛ درذگ رد  مرجم  زا  هک  مد  ّیلو  زا  نارگید  زین  مکاح و  نتساوخ  - 

؛ یضاق دزن  اوعد  هماقا  زا  سپ  وفع  زاوج  - 

رایتخا رد  يزیچ  ایآ  کسفن ؛»؟ نع  هیّ�وت  یـش ء  نم  کل  له  : » دومرف هک  ترابع  نیا  تلالد  هب  دـمع ، لتق  رد  هید  ندناتـس  زاوج  - 
؟ یهدب دوخ  هیدف  ناونع  هب  ات  يراد 

.دمع لتق  هب  رارقا  شریذپ  ماجنارس  و  - 

دنام و یم  لتاق  شود  رب  لتق  هانگ  مه  دشخبب  ار  لتاق  مد  ّیلو  هچنانچ  هک  تسا  نآ  دراد  دوجو  ثیدح  نیا  رد  هک  یتاکن  رگید  زا 
مثا کـمثاب و  ءوـبی  نا  دـیرت  اـما  : » دوـمرف هک  تراـبع  نیا  تلـالد  هب  تسا ، هدرک  دراو  مد  ّیلو  هـب  هـک  یتبیـصم  درد و  هاـنگ  مـه 

؟ دشک شود  رب  ار  تاردارب  هانگ  وت و  هانگ  درم  نیا  یهاوخ  یمن  ایآ  کبحاص ؛»

هلیح نیا  زاوج  رب  ثیدح  یهاوگ 

هلمج نیا  رهاظ  هچ ، هلثم ؛» وهف  هلتق  نا  : » دومرف هک  تسا  ترابع  نیا  رد  ثیدح  یهاوگ 
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ّیلو هک  تسا  يزیچ  زین  نیمه  تسا و  راکهانگ  لتاق  دننامه  دـنک  صاصق  دریگب و  ار  دوخ  قح  مد  ّیلو  رگا  هک  تسا  نیا  يایوگ 
نیا زا  لتاق  مد و  ّیلو  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  ترـضح  دوصقم  اما  .تشذگ  دوخ  قح  زا  نآ  ساسارب  دـیمهف و  هلمج  نیا  زا  مد 

رد تسا ، هدناتس  لتاق  زا  ار  دوخ  قح  مد  ّیلو  هک  ارچ  دنرادن ؛ یتّنم  ای  يرترب و  يرگید  رب  مادک  چیه  هک  دنرگیدکی  دننامه  تهج 
روخ و رد  یشیاتس  يارس  نیا  رد  و  ّتنم ، يرترب و  يو  رب  درذگب ، وا  زا  هچنانچ  هک  یتروص 

.تشاد دهاوخ  ناوارف  یشاداپ  يارس  نآ  رد 

نیا رد  دنک  صاصق  مد  ّیلو  رگا  هک  نیا  نآ  هدش و  هداد  ترابع  نیا  ریسفت  رد  مه  يرگید  رظن 

اما دراد ، توافت  يرگید  اب  دـنا  هدرک  کی  ره  هک  يراک  تیلح  تمرح و  رد  دـنچ  ره  تسا و  لتاق  دـننامه  هدـش  یلتق  بکترم  هک 
یناسفن ياه  هتساوخ  سپ  رد  دوخ و  مشخ  یپ  رد  هک  نیا  رد 

.دنرگیدکی دننامه  دنا  هتفر  شیوخ 

تسا و هتشاد  نآ  زا  حیحص  یضرغ  دصق و  هک  هدروآ  زیگنارب  ماهیا  یترابع  نانچ  يور  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اجنیا  رد 
يارب مه  ّیلو و  يارب  مه  وفع  میناد  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دراداو و  لتاق  زا  نتشذگ  رد  هب  ار  مد  ّیلو  هلیسو  نیدب  هتساوخ  یم 

، تسا ینید  یتحلصم  هدنرادربرد  لوتقم 

دـشک شودرب  ار  مد ] ّیلو  لوتقم و  ینعی   ] ود نیا  هانگ  لتاق  هک  نیا  کبحاص »؟ مثا  کمثاب و  ءوبی  نا  دـیرتاما  : » دومرف هک  ناـنوچ 
یم يو  زا  وا  کـین  ياـهراک  زا  یـشخب  نتفرگ  قیرط  زا  ار  شیوخ  قـح  ود  نآ  هک  نیا  هب  اـی  تسا ، ترخآ  رد  صاـصق  ياـنعم  هب 

هچنانچ هک  نیا  هب  ای  دنناتس و 

نیا .دنریگ  یم  يو  زا  شیوخ  ماقتنا  ناشقح ، هزادـنا  هب  دوخ ، ناهانگ  زا  یـشخب  راب  نداهن  قیرط  زا  دـشاب  هتـشادن  یکین  راک  لتاق 
زا هک  نیا  نآ  و  تسا ، تحلصم  هدنرادرب  رد  زین  لتاق  يارب  وفع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تساهفرط  همه  يارب  ییاهتحلـصم  نینچ  هدنرادربرد  وفع  هک  اج  نآ  زا  نیا ، ربانب  .دهر  یم  ندش  هتـشک 
هدیدنـسپ ًاعرـش  هک  يدـصاقم  هب  ندیـسر  زاوج  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  تسج و  هرهب  هیانک  زا  راک  نیا  هب  مد  ّیلو  نتـشاداو  يارب 

.دنعورشم هک  یقرط  زا  نتسج  هرهب  رذگهر  زا  دنتسه ،

رد ار  هدـننک  اتفتـسا  تحلـصم  هچنانچ  تسا  بحتـسم  تسا  نداد  اوتف  ماـقم  رد  هک  یـسک  يارب  دـنا : هتفگ  ناـملاع  هک  تسا  نینچ 
رگا هک  نآ  هنومن  .دوش  لصاح  نآ  هلیـسو  هب  دوصقم  هک  دروآ  نایم  هب  يا  هیانک  يو  خساپ  رد  دنیب  یم  وا  خـساپ  رد  ندروآ  هیانک 

یتفم زا  لتاق  هرابرد  یسک 

یم لتاق  هک  دـهد  اوتف  رگا  هک  دـشاب  هدـش  نشور  یتفم  يارب  ینیارق  هلیـسو  هب  يوس  رگید  زا  و  دراد ، مه  هبوت  لتاق  ایآ  هک  دـسرپب 
زا تیانج  نیا  ندش  هدرمش  کبس  هب  تسا  هداد  هیارا  ار  لتق  هانگ  زا  ندش  نوریب  هار  هک  يور  نآ  زا  يو  ياوتف  نیا  دنک  هبوت  دناوت 

یتفم دماجنا ، یم  هدننک  اتفتسا  يوس 
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لتاق لتاقل :» هبوتال  : » تفگ هک  تسا  هدیسر  سابع  نبا  زا  حیحـص  ثیدح  رد  دیوگ : یم  طیارـش -  عاضوا و  نیا  همه  هب  هجوت  اب  - 
هراـب نیا  رد  نداد  اوتف  رد  دوخ  هک  هچرگ  دـیوگ ، یم  تسار  ساـبع  نبا  زا  رثا  لـقن  رد  هدـنهد  اوتف  اـج  نیا  رد  .تسین  يا  هبوـت  ار 

سابع نبا  اب  درادن و  يا  هدیقع  نینچ 

نبا اب  وا  هک  دنک  یم  تشادرب  نینچ  وا  نابز  زا  تیاور  نیا  ندینـش  زا  هتـساوخ  اوتف  وا  زا  هک  یـسک  دوجو  نیا  اب  اما  .تسین  رظن  مه 
زاب ببس  یتشادرب  نینچ  هجیتن ، رد  تسا و  هدیقع  مه  سابع 

رد ندرک  تبیغ  هرابرد  یتفم  زا  یسک  هک  تسا  نآ  رگید  هنومن  .دوش  یم  لتق  زا  يو  ندش  هتشاد 

یتفم اجنیا  رد  .هنای  تسا  هزور  لطبم  ندرک  تبیغ  ایآ  هک  دنادب  دهاوخب  دسرپب و  هزور  تلاح 

هک یـسک  اج  نیا  رد  .دنکـش  یم  ار  راد  هزور  هزور  ندرک ، تبیغ  »(1) ؛ مئاصلا رطفت  هبیغلا   » هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دـیوگ : یم 
ندرک تبیغ  زا  هجیتن  رد  تسا و  نینچ  شرهاظ  يانعم  تسا و  یقابرهاظ  نیمه  رب  ثیدح  هک  دنک  یم  تشادرب  نینچ  هتـساوخ  اوتف 

ره دوش ، یم  هتشاد  زاب 

.دشاب هتشادن  ثیدح  رهاظ  قباطم  يا  هدیقع  دوخ  یتفم ، دنچ 

رد هدیـسر ، تسیاشان  ياهراک  زا  نتـشادزاب  ندـناسرت و  ماقمرد  هک  یثیداحا  ندرک  ریـسفتزا  فلـس  ناـملاع  هک  تسا  يور  نیا  زا 
ناشیا زا  ار  نآ  زا  يراددوخ  عراش  هک  دـماجنیب  يزیچ  ندـش  هدرمـش  کبـس  هب  راک  نیا  هک  دابم  دـنا ، هدرک  یهن  مدرم  هماـع  ربارب 

.تسا هتساوخ 

هلیح کمک  هب  قوقح  فشک   : 2

رـسپ ود  نز  ود  هک  یلاح  رد  دومرف : هک  تسا  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هریرهوبا ، زا  جرعا ، زا  قافتا ، دروم  ثیدح  رد 
ماگنه نیا  رد  .درب  ار  اهرسپ  زا  یکی  دمآ و  گرگ  دنتشاد  هارمه  هب  ار  شیوخ 

ار اوعد  نیا  سپ  .تسا  هدرب  ار  وت  دنزرف  تفگ : وا  هب  زین  يرگید  و  تسا ؛ هدرب  ار  وت  دـنزرف  گرگ  تفگ : يرگید  هب  نانز  زا  یکی 
مالسلاو هالصلا  امهیلع  دوواد -  نب  نامیلس  دزن  سپ  .درک  مکح  دوب  رتگرزب  هک  ینز  دوس  هب  يو  دندروآ و  مالسلا  هیلع  دوواد  دزن 

همین ود  ناتیارب  ار  كدوک  نیا  ات  دیروایب  میارب  ییوقاچ  ...نیکـسلاب ؛» ینوتئا  : » تفگ يو  .دنداد  ربخ  ارجام  نیا  زا  ار  وا  دـنتفر و  - 
نامیلـس .تسا  نز  نآ  رـسپ  نیا  .نکن  ار  راک  نیا  هن ، دنک ، تمحر  ار  وت  يادـخ  تفگ : دوب  رتکچوک  هک  ینز  ماگنه  نیا  رد  .منک 

اهنت دنگوس  دنوادخ  هب  تفگ : هریرهوبا  دیوگ : یم  يوار  .درک  مکح  دوب  رتکچوک  هک  نز  نامه  عفن  هب  نخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ 
؛ مدینش ار  نّیکس »  » هژاو نم  هک  دوب  زور  نیا  رد 
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.میتفگ یمن  هیدُم »  » زج ربخ  نیا  زا  شیپ  ام 

ثیدح يانعم  حرش و 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنراد  هاگدید  دنچ  درک  مکح  دوب  رتگرزب  هک  ینز  دوس  هب  دوواد  ارچ  هک  هراب  نیا  رد  ناملاع 

هجیتن رد  يو  دندوب و  ربارب  دوواد  هاگدید  زا  دی »  » نتشاد رد  ود  نآ  دیوگ : یم  يزوج  نبا   - 1

.تشاد مدقم  رتشیب  نس  لیلد  هب  دوب  رتگرزب  هک  ار  ینز 

رتگرزب هک  رظن  نآ  زا  رتگرزب  دوس  هب  هک  دوب  نینچ  دوواد  تعیرش  رد  دنا : هتفگ  نارگید  - 2

.دوش مکح  تسا 

یهاتوک و هک  هنوگ  نامه  درادـن ، يریثأت  چـیه  رمع  يداـیز  یمک و  يواـعد  رد  هچ ، ؛ تسا تسرداـن  لـطاب و  ود ، ره  رظن ، ود  نیا 
دناوت یمن  اهنیا  زا  مادک  چیه  .ندوب  هایس  ندوب و  دیفس  ای  يدنلب ،

تبسن دبایرد  یبوخب  هدمآ  ینامسآ  عیارش  رد  ار  هچنآ  سک  ره  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوش و  نیفرط  زا  یکی  ياوعد  حیجرت  بجوم 
.دنک ادیپ  نیقی  نآ  هب 

: تسا هتفگ  نآرقلا  ماکحأل  عماجلا  رد  یبطرق   - 3

مکح وا  دوـس  هب  تشاد  اـضتقا  ار  رتلاـسگرزب  نز  هتفگ  حـیجرت  هک  یتـلع  هطـساو  هب  دوواد  هک  تسا  نیا  تسا  نتفگ  هتـسیاب  هچنآ 
هدوبن نآ  هب  يزاین  اریز  هدشن ، نییعت  تلع  نیا  ثیدح  رد  اما  .درک 

يا هنیب  تسا  هتـسناوتن  وا  زا  رتلاسدرخ  نز  هدوب و  رتلاسگرزب  نز  تسد  رد  هدـنامیقاب ، دـنزرف  ًالثم ]  ] تفگ ناوت  یم  نیا  ربانب  .تسا 
نز دوس  هب  تسه  هک  اجنآ  رد  زیچ  ره  نتـشاذگ  یقاب  يارب  و  دی ] هدـعاق  مکح  هب  ] دوواد يور ، نیمه  زا  دـنک و  هماقا  شیوخ  يارب 

.درک مکح  رتگرزب 

: دیازفا یم  همادا  رد  یبطرق 

فـالتخا هک  يواـعد  هنیمز  رد  دوجوم  یعرـش  دـعاوق  تسا و  هدـش  هتفگ  ثیدـح  نیا  هراـب  رد  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  هیجوت  نیا 
.دهد یم  یهاوگ  ار  نیمه  زین  تسا  دیعب  اهنآ  دروم  رد  عیارش 

، دنک ضقن  ار  وا  مکح  هک  تسا  هدوب  اور  نامیلس  يارب  هنوگچ  هدرک  مکح  یعرش  یببس  ياضتقا  هب  دوواد  هچنانچ  دوش : هتفگ  رگا 
هطساو هب  ماکحا  لدبت  باب  زا  نیا  تفگ : میهاوخ  خساپ  رد 

هب ییـضاق  هک  تسا  نآ  هلأسم  نیا  ریظن  .تسا  هتفریذپ  تروص  تواضق  ضقن  هک  تفگ  ناوت  یمن  اجنیا  رد  و  تسا ، بابـسا  لدـبت 
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هک دنـشکب  رکنم  زا  ینانخـس  دنناوتب  هک  دنبای  روضح  یناسک  دنک  دای  دنگوس  دهاوخب  وا  نوچ  دنک و  مکحرکنم  ندروخ  دـنگوس 
نونکات هچنادب  ار  وا  رارقا 

ندمآ شیپ  اب  اج  نیا  رد  .دنک  اضتقا  دروخب  دنگوس  شراکنا  رب  تساوخ  یم  درک و  یم  شراکنا 
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هتفرگ وا  زا  دـنگوس  زا  شیپ  رارقا ، یـضتقم  نانخـس  نیا  هاوخ  دوش ، یم  مکح  وا  نایز  هب  هدرک  هک  يرارقا  دانتـسا  هب  تیعـضو  نیا 
ضقن باب  زا  نیا  يور ، ره  هب  نآ  زا  سپ  هاوخ  دشاب و  هدش 

: دیوگ یم  يوون  هک  تسا  نیمه  يارب  .تسین  تسخن  مکح 

رودـص زا  سپ  هل  موکحم  هک  تسا  نآ  دـننامه  نیا  و  داد ، ماجنا  قح  ندرک  راکـشآ  يارب  هلیح  کی  ناونع  هب  ار  راک  نیا  ناـمیلس 
.تسوا فرط  اب  قح  هک  دنک  فارتعا  مکح 

ای هلأسم  ناونع  ار  اـهنآ  دوخ  باـتک  زا  ییاـهاج  رد  هدرک و  تشادرب  يدنمـشزرا  تاـکن  ثیدـح  نیا  زا  يربکلا  ننـسلا  رد  یئاـسن 
: تسا هلمج  نیا  زا  هک  هداد  رارق  یثحب 

هتفگ نیدب  يو  دشاب .» ییاضتقا  نینچ  هک  یتروص  رد  تسوا  زا  رترب  ای  دننامه و  ای  هک  ار  یسک  مکح  یـضاق  ندرک  ضقن   - » فلا
ضقن دیوگ : یم  دریذپ و  یم  ار  هتفگ  شیپ  ضارتعا  عقاو  رد 

کی مکح  ایآ  هک  نیا  يوس  رگید  زا  و  درادن ، یعنم  ددرگ  راکشآ  تقیقح  هک  یتروص  رد  رگید  یضاق  طسوت  یـضاق  کی  مکح 
ناملاع نایم  یفالتخا  هلأسم  کی  دوخ  هن ، ای  دوش  ضقن  رگید  یضاق  يوس  زا  دنک  یم  اضتقا  هک  یببس  هطـساو  هب  دناوت  یم  یـضاق 

.تسا

دوجو یصن  هلأسم  رد  رگا  هچ ، دندرک ؛ مکح  شیوخ  داهتجا  ساسارب  مادک  ره  دوواد  مه  نامیلس و  مه  هک  دنامن  هدیـشوپ  زین  نیا 
صن هک  ارچ  دـنک ؛[  ریرقت  ار  نآ  هک  دوب  اور  دوواد  يارب  هن  دـنک و  مکح  نآ  فالخ  رب  هک  دوب  زیاج  نامیلـس  يارب  هن  تشاد ، یم 

[. درادن زاین  ریرقت  هب  عرش 

زج يزیچ  تقیقح  دوش  نشور  یـضاق  يارب  هک  یتروص  رد  دنک ، یم  فارتعا  نادب  هل  موکحم  هچنآ  فالخ  رب  ندرک  مکح   - » ب
هدروآ ریکب  نب  نیکـسم  قیرط  زا  ار  هتفگ  شیپ  ثیدـح  ناونع ، نیا  لـیذ  رد  یئاـسن  تسا .» هدرک  فارتـعا  نادـب  يو  هک  تسا  نآ 

نز و نیا  ِنآ  زا  يا  همین  دـینک ؛ همین  ود  ار  كدوک ]  ] وا تفگ : نامیلـس ] : ] دـیوگ یم  يوار  لـقن  نیا  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ،
همین ود  ار  وا  تفگ : دوب  رت  لاـسدرخ  هک  نآ  اـما  .دـینک  همین  ود  ار  وا  تفگ : دوب  رتلاـسگرزب  هک  ینز  سپ  .يرگید  ِنآ  زا  يا  همین 

نز نآ  هتفگ  هب  ثیدح  لقن  زا  سپ  یئاسن  .تسا  نز  نآ  رسپ  وا  دینکن ؛

مغر هب  دیزرون و  ییانتعا  رارقا  نیا  هب  نامیلس  هنوگچ  هک  نیا  هب  زین  دنک و  یم  هراشا  تسا  نز » نآ  رسپ  وا  : » تفگ هک  رت  لاسدرخ 
.داد نز  نآ  دوخ  هب  ار  كدوک  رارق  نیا 

«. ددرگ راکـشآ  شیارب  تقیقح  ات  مهد  یم  ماجنا  دیوگب  دـهد  یمن  ماجنا  هک  ار  يراک  هک  نیا  رب  ینبم  مکاح  نتـشاد  رایتخا   - » ج
هتفرگ رب  نامیلس  هتفگ  نیا  زا  ار  هلأسم  نیا  ناونع و  نیا  یئاسن 

زا اهنت  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  تشادـن  ناکما  هک  یلاح  رد  منک ،» همین  ود  ار  وا  ات  دـیروایب  میارب  ییوقاـچ  : » دـیوگ یم  هک  تسا 
نیا زا  دیآ و  تسد  هب  كدوک  هب  تبـسن  یعدم  ود  نآ  زا  کی  ره  يزوسلد  رهم و  هزادـنا  ات  دروآ  نابز  رب  ینخـس  نینچ  يور  نیا 
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یقیقح ردام  کی  مادک  دوش  نشور  قیرط 
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.درک مکح  دوب  یقیقح  ردام  هک  نامه  دوس  هب  نامیلس  هجیتن ، رد  دش و  نشور  زین  نیمه  .تسا  كدوک  نآ 

زا ار  هتفگ  شیپ  ثیدح  ناونع  نیا  زا  سپ  یئاسن  لالدتسا .» کمک  هب  ندرک  مکح  و  نآ ، رد  ندیزرو  ربدت  تواضق ، رد  مهف   - » د
نآ نایاپ  رد  دنک و  یم  لقن  هریرهوبا  زا  کیهن  ریشب  قیرط 

(1) «. دننک همین  ود  ار  وا  هک  يدش  یمن  یضار  دوب  یم  وت  دنزرف  وا  رگا  : » تفگ دوب  رتلاسگرزب  هک  ینز  هب  نامیلس  دروآ : یم 

هلیح زاوج  رب  ثیدح  یهاوگ 

راکـشآ وا  يارب  ار  تیعقاو  هک  تسج  هرهب  فـیرظ  يا  هلیح  زا  تقیقح  فـشک  يارب  دادـخر  نیا  يرواد  رد  ادـخ ، ربماـیپ  ناـمیلس 
فـصن ود  نآ  نایم  ار  دـنزرف  ات  تساوخ  ییوقاچ  وا  دـندیناهاگآ  دوخ  ناتـساد  زا  ار  نامیلـس  نز ، ود  هک  نیا  زا  سپ  هچ ، ؛ تخاـس

راک نیا  اـب  وا  .دزاـس  نشور  ار  تقیقح  رذـگهر  نیا  زا  تساوخ  یم  اـهنت  تشادـن و  یمیمـصت  نینچ  عقاو  رد  هک  یلاـح  رد  دـنک ،
نیا هک  تفایرد  دید و  ار  رتلاسدرخ  نز  یگتفشآ  هک  اجنآ  دروآ و  رب  ار  شیوخ  هتساوخ 

زین يور  نیمه  زا  تسوا و  نآ  زا  دنزرف  هک  درک  نیقی  دنک  یم  تیاکح  دنزرف  نآ  هب  تبسن  وا  ناوارف  يزوسلد  رهم و  زا  یگتفـشآ 
ره رب  ار  كدوک  ندـنام  هدـنز  رتلاسدرخ  نز  دـید  اریز  درکن ؛ یهجوت  دراد  قلعت  رتگرزب  نز  هب  دـنزرف  هک  نآ  رب  ینبم  يو  رارقا  هب 

دوجو دهد و  یم  حیجرت  رگید  زیچ 

ریزگان مکح  نیا  هب  ار  يو  رگید  نز  نآ  رد  شندوبن  وا و  رد  ینابرهم  يزوسلد و  هنیرق  نیمه 

هب هک  ییاه  هلیح  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  .تسا  رتلاسدرخ  نز  ِنآ  زا  دنزرف  هک  تخاس 

ار ناتساد  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اریز  دنتسه ؛ هدیدنـسپ  عرـش  هاگدید  زا  دوش  یم  فشک  قوقح  زا  یقح  اهنآ  کمک 
.دومرف لقن  دنک  یم  ریرقت  ددنسپ و  یم  هک  باب  نیا  زا 

: دیوگ یم  یبطرق  رسفم  ماما  يور  نیمه  زا 

راکـشآ فشک و  قوقح ، اهنآ  هلیـسو  هب  هک  ار  ییاه  هلیح  دنناوت  یم  نایـضاق  هک  تسا  نیا  هدـنرادرب  رد  یهقف  رظن  زا  ثیدـح  نیا 
.دریگ و یم  همـشچرس  نامدرم  عاضوا  لاوحا و  نتفرگ  یپ  یکریز و  يدنمـشوه ، زا  یـشیدنا  هراـچ  نیا  .دـندنب  راـک  هب  ددرگ  یم 
هک ره  هب  هک  تسا  دنوادخ  لضف  نیا  تسا و  ینامسآ  ینارون و  ییاهرظن  تقد  ینید و  یتسارف  یکریز و  اوقت  لها  رد  زین  هاگ  هتبلا 

.دهد یم  دهاوخب 
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یم تلالد  قوقح  رب  نشور  تروص  هب  هک  تسا  ینیارق  دانتـسا  هب  تواـضق  نوچ  رگید  یتاـکن  هدـنرادرب  رد  نینچمه  ثیدـح  نیا 
مدرم دـنراد و  لـماک  ییانـشآ  مدرم  لاوحا  عاـضوا و  هب  هک  يرایـشه  ناتـسد  هریچ  زج  هک  تسا  هلیح  زا  يا  هنوگ  دوخ  نیا  .دـننک 
نانوچ تسا ، یهقف  نایاوشیپ  قافتا  دروم  دوخ  تیلک  رد  ینیارق  نینچ  دانتسا  هب  ندرک  تواضق  .دنیآ  یمن  رب  نآ  هدهع  زا  دنـسانش 

: میناوخ یم  بهاذملا  هنراقم  باتک  رد  هک 

رد نیارق و  نیا  تایئزج  رد  اما  دـنراد ، عامجا  نیارق  شریذـپ  تیلک  رد  هنوگچ  هک  دـنیب  یم  درگنب  نایاوشیپ  ياـهباتک  رد  سک  ره 
درک دانتسا  نیارق  هب  اهنآ  تابثا  رد  ناوت  یم  هک  یقوقح  عون 

دشابن هباشتم  هک  یتروص  رد  ناگدنب  قوقح  دروم  رد  هیفنح  دننک ؛ یم  زاربا  فلتخم  ییاههاگدید 

بهذم .دننک  یمن  لمع  نیارق  هب  ًالـصا  دنراد  هک  یبجاو  طایتحا  هطـساو  هب  صاصق  دودح و  باب  رد  اما  دـننک ، یم  لمع  نیارق  هب 
ار نیارق  دوخ ، یعفاش  دنا و  هدرک  لمع  هنیرق  هب  یناوارف  دراوم  رد  بهذـم  نیا  رد  هچ ، تسا ؛ کیدزن  هیفنح  بهذـم  هب  زین  هیعفاش 

ربتعم عضوم  دص  زا  شیب  رد 

.دنا هدرک  لمع  نیارق  هب  لاوحا  رگید  دودح و  لاوما ، ءامد ، رد  هلبانح  هیکلام و  اما  .تسا  هتسناد 

هیفنح و دیاش  .تسا  هیفنح  سپـس  هیعفاش و  ود  نآ  زا  سپ  هیلبنح و  هیکلام و  دریذپ  یم  ار  نیارق  همه  زا  شیب  هک  یبهذـم  نیا  ربانب 
فعـض تّوق و  بسح  هب  نیارق  هک  دنرظن  نیا  رب  دنا  هدش  نانآ  کلـسم  مه  نیارق  هب  لمع  هریاد  نتفرگ  رتگنت  رد  هک  یناسک  رگید 

نیا ربانب  و  صخـشم ، یبوچراهچ  هطباـض و  زا  رادروخ  رب  هن  تسا و  ییاـج  همه  هن  اـهنآ  تلـالد  دـننک و  یم  تواـفت  رگیدـکی  اـب 
اهنآ رد  طایتحا  تاعارم  دـنوش و  یم  عفد  يا  ههبـش  كدـنا  هب  هک  دودـح  ءامد و  رد  هژیوب  دوش ، یمن  تباث  یمکح  اـهنآ  ساـسارب 
یم راکشآ  اهنآ  یتسس  فعـض و  لمأت  یکدنا  زا  سپ  اما  دنیامن ، یم  يوق  تسخن  هاگن  رد  نیارق  هک  دوش  یم  رایـسب  .تسا  بجاو 

.تساهنآ فالخ  رب  تسرد  تیعقاو  هک  دوش  یم  نشور  دنشاپ و  یم  ورف  ساسا  زا  ددرگ و 

نیارق و شریذپ  هک  درک  دهاوخن  دیدرت  نیا  رد  دزرو  یلمأت  عبّتت و  هدـش  تیاور  اه  هرود  همه  رد  نایـضاق  زا  هچنآ  رد  سک  ره  اما 
نایم تلادـع  نتـشاداپ  رب  ینعی  عراش ، فدـه  اـب  دـناوخ و  یم  نادـب  ار  اـم  عرـش  هک  تسا  ییاـنبم  قوقح ، همه  رد  اـهنآ  هب  دانتـسا 

ره رد  ًامتح  هک  نیا  اما  .دراد  يراگزاس  ینوگمه و  یهابت  داسف و  زا  یتیگ  نتـساریپ  اهنآ و  ناـبحاص  هب  قوقح  ندـناسر  ناـمدرم ،
مکح و و  تشاد ، عمط  هدـید  نادـب  ناوتن  اهدادـخر  رثـکا  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوش ، هدیـسر  تسا  قح  هچنآ  هب  نیقیب  يا  هعقاو 

هنیب رارقا و  یعرش  هلدا  نیرتیوق  ناملاع  رظن  هب  انب  هچ ، دش ؛ یم  هابت  قوقح  رتشیب  هنرگ  تسین و  نیقی  رب  فقوتم  زین  تواضق 
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هب دریذـپ و  یم  تروص  یـسرت  ای  یقوش  ریثأت  تحت  اهرارقا  رتشیب  اه  هبرجت  اهدادـخر و  یهاوگ  هب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا و 
لطاب و زا  یناشن  چیه  دنیامن و  یم  وگتـسار  تسخن  هاگن  رد  زین  ناهاوگ  زا  يرایـسب  هک  نانوچ  دنایامن ، یمن  ار  تیعقاو  هنوگ  چیه 

.دراد یم  رب  هدرپ  نانآ  ياوسر  غورد  زا  عاضوا  تیعقاو  هک  دیاپ  یمن  يرید  اما  دوش ، یمن  هدید  نانآ  رد  یتسردان 

.تسه هنیب  رارقا و  يارب  هک  تسین  يزیچ  نآ  زا  رتیوق  ای  رتشیب و  دراد  دوجو  هنیرق  يارب  هک  ییتسس  فعـض و  لامتحا  نآ  نیا ، ربانب 
ار یتداهـش  رارقا و  چیه  دوش و  یمن  اهنآ  ریگنماد  يدیدرت  چیه  هک  دـنا  هدیـسر  یعطق  ینیارق  هب  يدراوم  رد  ناملاع  نیا ، رب  نوزفا 

.تشاد مدقم  اهنآ  رب  ناوتن  یتسار  رد  تلالد و  ِحوضو  رد 

هلیح کمک  هب  متس  زا  ییاهر   : 3

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  يدرم  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  هریرهوبا  زا  دنا ، هدروآ  ننـس  نابحاص  دمحا و  هچنآ  ربانب 
هب ار  دوخ  هناخ ]  ] ثاـثا داد  ناـمرف  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـهد  یم  رازآ  ار  وا  هک  درک  تیاکـش  دوخ  هیاـسمه  زا 

بحاص هیاسمه  هک  دینـش  یم  خـساپ  دیـسرپ و  یم  ثاثا  نیا  هلأسم  هرابرد  تشذـگ  یم  سک  ره  درک و  نینچ  زین  وا  .دزیرب  هچوک 
مانشد درازآ ، یم  ار  وا  ثاثا  نیا 

ياج هب  ار  دوخ  ثاثا  تفگ : دمآ و  درم  نآ  غارس  هب  هیاسمه  نآ ، زا  سپ  .دنک  یم  نعل  دهد و  یم 

.داد مهاوخن  رازآ  ار  وت  زگره  سپ  نیا  زا  دنگوس  دنوادخ  هب  هک  نادرگ  زاب  شیوخ  تسخن 

ناما رد  دوخ و  زا  متـس  ندرک  رود  يارب  ناوت  یم  هک  تسا  یلمع  ياه  هلیح  نیرت  فیطل  زا  یکی  اـه و  هیاـنک  نیرتهب  زا  یکی  نیا 
ثیدح نیا  .تسج  هرهب  نآ  زا  رگمتس ، زواجت  رازآ و  زا  ندنام 

وا هب  هک  یسک  نآ  نیرفن  ییوگازسان و  هب  مدرم  نتشاداو  نوچ  يا  هلیح  اب  هک  درادن  یلاکشا  هدیدمتس  يارب  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد 
همادا زا  دناسرتب و  ار  وا  اهراک  نیا  دیاش  هچ ، دیوج ؛ هار  وا  متس  زا  ییاهر  هب  شیوربآ  ندرب  وا و  ندرک  اوسر  اب  زین  دنک و  یم  متس 

.درادب زاب  شیوخ  يزرو  متس  هب  نداد 

تسا هدیشوپ  یم  ار  اه  هماج  نیرتهب  هک  نآ  زا  سپ  يو  دنریگب و  وا  زا  ار  یسک  لام  رگا  هک  نیا 

ار يراب  يو  دنناتـسب و  وا  زا  ار  یـسک  بکرم  رگا  هک  نیا  ای  و  دزاس ، راکـشآ  هودنا  هآ و  هلانو و  هیرگ  دنک و  نت  رب  هماج  نیرتدـب 
دنیشنب ندرک  هیرگ  هب  دزادنیب و  هار  هنایم  رد  هدوب  بکرم  تشپ  رب  هک 

.دنتسه هلیح  تسد  نیا  زا  رگید  ییاه  هنومن 
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دیآ نوریب  هناخ  زا  هک  دومرف  ییامنهار  نادب  دید  یم  رازآ  هیاسمه  زا  هک  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیدح  نیا  رد 
ییوگازسان نعل و  هب  ار  مدرم  هلیسو  نیدب  ات  دزیرب  نوریب  زین  ار  هناخ  ثاثا  و 

تـسرد فده  کی  تسه  هک  یفده  هلیح ، نیا  رد  .درادرب  تسد  شیوخ  متـس  زا  يو  هک  دش  نآ  ببـس  دوخ  نیا  .دراداو  رگمتس 
دوجو یگدیشوپ  یعون  يا  هجیتن  نانچ  هب  هلیـسو  نیا  ندیماجنا  رد  دنچ  ره  حابم ، زین  هدش  هتفرگ  راک  هب  هک  مه  يا  هلیـسو  تسا و 

یگداسب نهذ  هک  ارچ  دراد ؛

چیه ندـش  هابت  بجوم  هلیح  نیا  يوس ، رگید  زا  دـنک و  یم  قدـص  دروم  نیا  رب  هلیح  فیرعت  يور  نیمه  زا  .دوش  یمن  نآ  هجوتم 
.ددرگ یمن  نامدرم  قوقح  زا  ای  یهلا  قوقح  زا  یقح 

نیا هب  زین  وا  یتسود  بلج  يدونشخ و  ندروآ  تسد  هب  تسوکین ، هدیدنـسپ و  هلیح  کمک  هب  هیاسمه  متـس  ندرک  رود  هک  نانوچ 
یم مغارـس  هب  تسا  نم  یگیاسمه  رد  هک  يدرم  متفگ : كرابم  نب  هللادبع  هب  دـیوگ : یم  یـسیع  نب  نسح  .تسا  هدیدنـسپ  هلیـسو 

تمالغ دیوگ : یم  دیآ و 

مراد شوخ  هن  کنیا  .دنک  یم  راکنا  ار  نیا  زین  ممالغ  و  هداد ، ماجنا  نم  هب  تبسن  تسردان  يراک 

وا منک ؟ هچ  سپ  .دراد  اور  یمتـس  ما  هیاـسمه  رب  دـیاش  اریز  مراذـگاو ؛ ار  وا  مراد  شوخ  هن  دـشاب و  هاـنگیب  دـیاش  اریز  منزب ؛ ار  وا 
وا رب  دراد  تیاکـش  نآ  زا  هیاسمه  هچنآ  نونکا  سپ  .دزاس  بجاو  ار  شندرک  بدا  هک  دنک  يراک  تمالغ  هدنیآ  رد  دـیاش  تفگ :

دونـشخ ار  تا  هیاسمه  مه  ات  نک  بدا  هدرک  نیا  رب  ار  وا  دمآ  تیاکـش  هب  يا  هیاسمه  رگا  درک ] يراک  نانچ  هک  ینامز   ] ناشوپب و
یم هدروآ  رب  مه  اب  تحلصم  ود  نآ  رذگهر  زا  هک  تسا  یشیدنا  زیت  یعون  نیا  .بدا  هدرک ، هچنآ  رب  ار  تمالغ  مه  یـشاب و  هدرک 

.دوش

ندرک لـالح  يارب  هک  ییاـه  هلیح  هن  تسا ، هتـسناد  حاـبم  ار  اـهنآ  عراـش  هک  دنتـسه  ییاـه  هلیح  ناـمه  نآ ، دـننامه  هـلیح و  نـیا 
قوقح ندرک  لامیاپ  ای  یهلا و  تابجاو  طاقسا  ادخ و  ياهمارح 

.دوش یم  هتسج  هرهب  اهنآ  زا  وا  ناگدنب 

تسا يراسمرش  هیام  هچنآ  ندناشوپ  يارب  هلیح   : 4

نم : » دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  هشیاع  زا  دنا ، هدروآ  ننـس  باحـصا  دمحا و  هک  نانوچ 
(1) «. فرصنیلو هفنابذخأیلف  هعامج  هالص  یف  ناک  ناف  فرصنیلف ، هتالص  یف  ثدحا 

ص:485

شیوخ ینیب  دشاب  تعامج  زامن  رد  یسک  نینچ  رگا  .دراذگاو  ار  زامن  دیاب  دنز  رس  یثدح  وا  زا  دشاب و  زامن  لاح  رد  سک  ره  - 1
دـنب و نیا  رد  هچنآ  لـیبق  زا  ییاـه  هلیح  تسا  نـشور  هـتبلا  باـب 138 . هماـقالا ، باـتک  هجاـم ، نبا  ننـس  .ك.ر :  .دورب  دریگب و  ار 

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 726 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_485_1
http://www.ghaemiyeh.com


هحماسم یعون  دیاب  يور  نیمهزا  دراد و  توافت  تسا  لیلد  قالطا  ای  هعس  زا  هدافتسا  هک  یعرش  هلیح  اب  ًاتیه  هدمآ ، نیـشیپ  ياهدنب 
.م .تفریذپ -  دربراک  نیا  رد  ار 
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ًاروف ار  دوخ  زامن  دیاب  دهد  يور  رازگزامن  يارب  يزیچ  نینچ  رگا  تسا و  زامن  لطبم  داب  جورخ  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  ثیدح  نیا 
زامن دنوادخ  تسا و  تراهط  یب  تلاح  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ؛ مارح  وا  يارب  هظحل  کی  يارب  یتح  زامن  هب  نداد  همادا  و  دنک ، عطق 

.دشاب هتفرگ  وضو  ثدح  زا  سپ  هک  نآ  رگم  دریذپ  یمن  دنز  رس  یثدح  وا  زا  هک  ار  یسک 

، دریگ یم  رارق  مدرم  ياه  هتفگ  ضرعم  رد  دوش و  یم  راسمرـش  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  داـب  ندـمآ  نوریب  هک  اـجنآ  زا 
هک ار  یناسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دشاب ، زامن  لاح  رد  هک  یماگنه  هژیوب 

هدومرف ییامنهار  يا  هدیدنسپ  زیرگ  هار  هب  دنزرس  تعامج  زامن  لاح  رد  نانآ  زا  يزیچ  نینچ 

زا هک  دزادنا  مهوت  نیا  هب  ار  نارگید  هویش  نیدب  ات  دنک  اهر  ار  زامن  دریگب و  ینیب  يور  ار  دوخ  تسد  صخش  هک  نیا  نآ  و  تسا ،
دوشن و راسمرـش  هک  تسا  نآ  يارب  يا  هلیح  نینچ  هب  ییاـمنهار  .تسا  هدـمآ  نوریب  زاـمن  زا  لـیلد  نیمه  هب  هدـمآ و  نوـخ  وا  ینیب 

درادن هسوسو  نیا  رب  ار  وا  ناطیش 

ياه هویش  زا  یکی  نیا  .دهد  همادا  دوخ  زامن  هب  نانچمه  مدرم  زا  ندیشک  تلاجخ  لیلد  هب  هک 

نیرت هدیدنسپ  هب  نآ  هب  تبسن  هیروت  اهیتشز و  نتشاد  ناهنپ  اهبیع و  ندیشوپ  رد  نتشاد  هگن  بدا 

باب زا  هکلب  دریگ ، یمن  ياج  غورد  باب  رد  زگره  نیا  هتبلا  .تسا  یلمع  ياه  هیانک  نیرتفیرظ  و 

.تسا مدرم  ياه  هتفگ  زا  نتسج  ینمیا  ایح و  نتسبراک  هب  اهیبوخ و  نتخاس  راکشآ 

زا هچنآ  دـننامه  دراد ، یمکح  نینچ  زین  دـناهرب  مارح  ماد  هب  نداتفا  زا  ار  وا  دـنک و  ظفح  ار  ناسنا  يوربآ  هک  مه  يرگید  هلیح  ره 
ییوب دوب  هتـسشن  باحـصا  زا  یهورگ  عمج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاح  رد  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  دـهاجم 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  راب  رگید  .درک  ایح  صخـش  نآ  اما  .دریگ  وضو  دزیخ و  رب  تسوا  زا  وب  نیا  هک  نآ  دومرف : سپ  .درک  ساسحا 
نیا رد  .دـیزرو  ایح  يو  مه  زاـب  اـما  .درادـن  مرـش  قح  زا  دـنوادخ  هک  دریگ ، وضو  دزیخرب و  تسوا  زا  وب  نیا  هک  نآ  دومرف : هلآ  و 

نیمه هب  ار  تیاور  نیا  میریگ ؟ وضو  مه  اب  میزیخ و  رب  همه  تسین  رتهب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : سابع  ناـیم ،
اما  (1) .تسا هدرک  لقن  لسرم  قیرط  هب  دهاجم  زا  یعازوا ، زا  یبایرغ  لکش ،

ص:486

رد هک  فیرعت  نآ  اب  یعرـش  هلیح  اب  ًاتیهام  هک  تسا  اهیجنـس  هتکن  اهتفارظ و  هتـسد  نآ  زا  هدش  لقن  زین  دنب  نیا  رد  هک  يا  هلیح  - 1
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  یلمع  نینچ  تبسن  هک  نیا  رگید  هتکن  .دراد  توافت  تفرگ  رارق  ثحب  عوضوم  نیـشیپ  ياهلـصف 

.م .دراد -  لمات  ياج  هتفای  هجوت  نادب  سابع  هک  فیرظ  يا  هتکن  هب  ترضح  نآ  نتفاین  هجوت  و 
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هاگنآ و  هک - ...  تسا  هدیـسر  سابع  نبا  زا  دهاجم ، زا  تسا : هتفگ  هدرک  لقن  دهاجم  زا  لصتم  قیرط  هب  ار  نآ  بعـصم  نب  دمحم 
زین رمع  سلجم  رد  نیا  دننامه  یناتساد  .هدروآ  ار  تیاور  نیمه 

رد .تشاد  روضح  اج  نآ  زین  یلجب  هللادـبع  نب  ریرج  دوب و  يا ] هدـع  عمج  رد   ] يا هناخ  رد  رمع  دـیوگ : یم  یبعـش  .تسا  هتـشذگ 
زا وب  نیا  هک  یسک  رب  تفگ : سپ  .درک  ساسحا  ییوب  رمع  نایم ، نیا 

همه تسین  رتهب  ایآ  نان�وم ، ریما  يا  تفگ : ماـگنه  نیا  رد  هللادـبع  نب  ریرج  .دریگب  وضو  تساـخرب  نوچ  هک  منک  یم  ضرف  تسوا 
مه دزرمایب ! ار  وت  يادخ  تفگ : رمع  دنریگب ؟ وضو  نارضاح 

ینینچ مالسا  رد  مه  يدوب و  يرورس  وکین  تیلهاج  رد 

، ناهنپ صخـش  راک  نآ  رذگهر  زا  هک  تساه  هلیح  نیرتفیرظ  زا  هدش  لقن  هللادـبع  نب  ریرج  زا  نآ  زا  سپ  سابع و  زا  هک  هلیح  نیا 
نارگید اب  زامن  هب  مرش  يور  زا  زین  ار  صخش  نآ  دنزیخرب  زامن  هب  سلجم  نآ  رد  هچنانچ  هک  تسا  هدش  هتسب  ناطیش  هسوسو  هار  و 

.دراداو

غورد اب  گنرین   : 5

رتخد موثلک  ما  زا  هدرک ، لقن  رـصتخم  تروص  هب  حلـصلا » باتک   » رد يراخب  و  لماک ، روط  هب  دووادوبا  ملـسم و  دمحا ، هک  نانوچ 
رگم دنادب  زیاج  ار  غورد  دنیوگ  یم  مدرم  هچنآ  رد  ییاج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  مدینـشن  تفگ : هک  تسا  هدیـسر  هبْقُع 

.شرهوش اب  نز  هتفگ  رد  شنز و  اب  درم  هتفگ  رد  مدرم ، نایم  حالصا  رد  گنج ، رد 

غورد تیساسح 

تقیقح ياه  هناشن  یشاپورف  نامدرم ، یهارمگ  ببس  هک  ارچ  تسا ؛ هدیهوکن  يوخ  کی  ییوگغورد  گرزب و  يرامیب  کی  غورد 
ربمایپ نایم ، نیا  رد  .دوش  یم  ناگدنب  حلاصم  یهابت  و 

بجاو هاگ  یتح  حاـبم و  غورد  دراوم  نیا  رد  هک  هدرک  انثتـسا  غورد  تمرح  یلک  هدـعاق  زا  ار  دروم  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
.تسا

: زا دنترابع  دروم  هس  نیا 

.تسا گنرین  گنج  لصا  هک  ارچ  گنج ؛ رد  غورد   - 1

نابز زا  شا  هرابرد  ار  یبوخ  هتفگ  یسک  دزن  تسا  زیاج  نیا  ربانب  .مدرم  نایم  حالصا  رد   - 2

طباور حالصا  هک  نآ  هب  طورشم  هتبلا  هتفگن ، نینچ  زگره  وا  هک  یلاح  رد  دنک ، لقن  رگید  یسک 
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.دشاب هتشاد  یگتسب  يزیچ  نینچ  هب  ود  نآ  نایم 

ار یقح  طاقسا  ای  متس  هک  نآ  رب  طورشم  دوش ، یم  لدب  ّدر و  رهوش  نز و  نایم  هک  ینخس   - 3
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زا ات  دزاس  راکشآ  دراد  وا  اب  هچنآ  زا  شیب  یتبحم  دنک و  راودیما  ار  وا  دهد و  هدعو  نز  هب  درم  تسا  زیاج  نیا  ربانب  .درواین  یپ  رد 
نینچ درم  اب  تسا  زیاج  زین  نز  يارب  ربارب ، رد  .درادـب  شوخ  يوخ  رب  ار  وا  و  دـنک ، رترادـیاپ  رتشیب و  زین  ار  وا  تبحم  رذـگهر  نیا 

.دریگ شیپ  رد  يراتفر 

نادب تسرد  یفده  دشاب و  انعم  نیمه  رد  هک  زین  ار  يرگید  زیچ  ره  ناوت  یم  و  تسا ، هدیسر  تحارصب  انثتسا  دروم  هس  نیا  هرابرد 
.تسا هنومن  ندروآ  باب  زا  اهنت  یعرش  لیلد  رد  دروم  هس  نیا  هب  حیرصت  نیاربانب  .درک  سایق  هس  نیا  رب  دشاب  هتشاد  یگتسب 

ربانب .نیعم  یفدـه  هب  ندیـسر  يارب  تسا  يا  هلیـسو  مالک  ًالوصا  هک  تسا  نآ  غورد  ندوبن  حابم  ای  ندوب  حاـبم  رد  كـالمو  راـیعم 
ییوگتسار قیرط  زا  مه  هدوتس  فده  کی  هب  ندیسر  رگا  نیا ،

رگا و  تسا ، مارح  نآ  هب  ندیسر  يارب  نتفگ  غورد  دشاب ، ریذپ  ناکما  غورد  زا  هدافتسا  اب  مه  و 

هب ندیسر  يارب  نتفگ  غورد  دشاب  حابم  فده  کی  فده  هچنانچ  دشاب  هتـشاد  ناکما  غورد  نتفگ  اب  اهنت  فده  نیمه  هب  ندیـسر 
مامت رد  بیترت  نیمه  هب  و  تسا -  بجاو  نآ  هب  ندیـسر  يارب  نتفگ  غورد  دـشاب  بجاو  یفدـه  هچنانچ  تسا و  زیاـج  حاـبم و  نآ 

.تسا نتفگ  تسار  زا  رتهب  نتفگ  غورد  اهیاج  زا  یخرب  رد  دـیوگ : یم  نارهم  نب  نومیم  هک  تسا  يور  نیمه  زا  .هناگجنپ  ماـکحا 
دراو نایم  نیا  رد  زین  وا  دشکب و  ار  وا  ات  دشاب  يرگید  یپ  رد  ریشمش  اب  یسک  رگا  ایآ 

تسار اب  دیهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  امش  يدید ، ار  ینالف  ایآ  دسرپب : دنک و  دروخرب  وت  اب  تسوا  یپ  رد  هک  سک  نآ  دوش و  يا  هناخ 
ار ناتنخس  هک  یلاح  رد  دوخ  ایآ  و  دیوش ؟ کیرش  وا  لتق  رد  نتفگ 

ناملـسم هب  هک  اجنآ  رگم  تسا ، هانگ  اج  همه  غورد  دـیوگ : یم  زین  ناـبوث  ما ؟ هدـیدن  ار  وا  نم  هک  دـییوگ  یمن  دـیناد  یمن  تسار 
نتفگ غورد  رب  بترتـم  هک  ار  یتلحـصم  ناـسنا  يدراوم  نینچ  رد  تسا  هتـسیاش  هتبلا   (1) .دزاس رود  وا  زا  ار  ینایز  اـی  دـناسر  دوس 

هک یتحلصم  اب  ار  نآ  دریگب و  رظن  رد  تسا 

یم هتفگ  غورد  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  يدوصقم  ایآ  دنادب  ات  دجنـسب ، تسرد  ياهرایعم  اب  دنک و  هسیاقم  تسه  نتفگ  تسار  رد 
مزح و نیا  ربانب  تسا و  هدیچیپ  راوشد و  رایـسب  دوخ  هلأسم  نیا  تخانـش  .هن  ای  تسا  رتمهم  نتفگ  تسار  زا  عراش  هاگدـید  زا  دوش 

نآ رد  یشیدنا  تسرد 

ص:488

دیاشگ یم  غورد » تاغوسم   » باب رد  ار  یلصف  دروآ  یم  نایم  هب  نخـس  بذک »  » زا هک  یماگنه  بساکم  رد  زین  يراصنا  خیـش  - 1
لقع و تنـس و  باتک و  هناگراهچ  هلدا  تلالد  هب  هک  نآ  نتفاـی  ترورـض  یکی  درمـش : یم  زیاـج  تروص  ود  رد  ار  ییوگغورد  و 

ییوگغورد زاوج  بجوم  ضیفتـسم  رابخا  تلـالد  هب  هک  ناـمدرم  ناـیم  حالـصا  دـصق  يرگید  و  تسا : ییوگغورد  زوجم  عاـمجا 
.م ص 51 و 52 - . بساکملا ، باتک  .ك.ر : .تسا 
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.دشابن زیاج  شکرت  دوش و  بجاو  نتفگ  غورد  هک  ییاج  رد  رگم  دیوگب  تسار  ناسنا  اج  همه  هک  تسا 

: دیوگ یم  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ 

هک دنا  هدش  یعدم  نانیا  .تسا  زیاج  ناهانگ  هب  تبـسن  يریگتخـس  رد  لامعا و  تلیـضف  رد  ثیدح  لعج  دـنا  هدرک  نامگ  یناسک 
ادـخ لوسر  هچ  تسا ؛ ضحم  هابتـشا  کی  نامگ  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، عورـشم  حیحـص و  فدـه  کـی  یغورد  نینچ  زا  فدـه 
مکح هب  زج  هک  تـسا  يزیچ  غورد  . (1)« رانلا نم  هدـعقم  أّوبتیلف  ادـمعتم  یلع  بذـک  نم  : » تسا هدومرف  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يارب تسا  یهار  ییوگتـسار  اریز  درادن ؛ دوجو  یترورـض  چیه  اجنیا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دش و  نآ  بکترم  ناوتن  ترورض 

.دنک یم  زاین  یب  رگید  زیچ  ره  زا  ار  ام  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  ربخ  هیآ و  زا  هچنآ  و  غورد ، زا  يزاین  یب 

رد تسا ، هداد  تسد  زا  ناگدنونـش  رب  ار  دوخ  ریثأت  هدـش و  هدینـش  رایـسب  تسا و  يرارکت  اهربخ  اـه و  هیآ  دـیوگب  یـسک  هک  نیا 
، دراذگ یم  ياج  رب  رتشیب  يریثأت  دشاب  رتون  هچنآ  هک  یلاح 

رب نتـسب  غورد  رد  هک  يروذـحم  رب  دـناوتب  هک  تسین  یحیحـص  فادـها  رامـش  رد  يزیچ  نینچ  اریز  تسین ؛ شیب  سوه  کـی  نیا 
ندنایامن نوگژاو  يوس  هب  ییاهرد  ندش  هدوشگ  هب  دوخ  هک  نیا  رب  نوزفا  .دنک  هبلغ  دراد  دوجوهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هبلغ تسا  نآ  رد  هک  يّرـش  رب  زگره  تسه  یغورد  نینچ  رد  هـک  يریخ  اذـل  دـماجنا ؛ یم  نآ  هـب  ناـنیمطا  مدـع  تعیرـش و  هرهچ 
و درادن ،

دنوادـخ زا  .دـبرچب  نآ  رب  دـناوت  یمن  زیچ  چـیه  هک  تسا  يا  هریبـک  ناـهانگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رب  نتـسب  غورد 
(2) .درذگرد ناناملسم  همه  زا  ام و  زا  میناهاوخ 

ثیدح یهاوگ 

هب ندیسر  يارب  هلیسو  اهنت  هار و  هناگی  هک  یتروص  رد  تسا  هدومرف  حابم  ار  غورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ثیدح  نیا  رد 
ناگدنب قوقح  ای  یهلا  قوقح  زا  یقح  هب  و  دشاب ، يویند  ای  ینید  یتعفنم 

مه يرگید  هلیح  ره  .تسا  هدیدنسپ  يدوصقم  زین  نآ  زا  دوصقم  و  نآ ، نطاب  زج  شرهاظ  هک  تسا  يا  هلیح  نیا  .دناسرن  یللخ  زین 
.تشاد دهاوخ  ار  مکح  نیمه  دشاب  نآ  هب  هتسب  عرش  دصاقم  تشادساپ  هک 
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باب 38. ملعلا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .دنیزگرب  شتآ  رد  شیوخ  هاگیاج  هک  دیاب  ددنب  غورد  نم  رب  سک  ره  - 1
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گنج رد  گنرین  غورد و  زا  ییاه  هنومن 

ریرقت ار  اهنآهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میوش  دروآ  دای  ار  یگنج  ياه  هلیح  اـهغورد و  زا  هنومن  ود  اـجنیا  رد  تسین  دـب 
: تسا هدومرف 

هوزغ هرابرد  دوخ  راتفگ  لالخ  رد  داعملا  داز  باتک  رد  میق  نبا  شرسمه : زا  دوخ  ییاراد  ندناتس  يارب  طالع  نب  جاجح  هلیح   - 1
: دروآ یم  نینچ  ربیخ 

یصق نب  رادلادبع  ینب  رهاوخ  هک  تشاد  هبیش  ما  مان  هب  ینز  هدوب ، زین  ربیخ  حتف  دهاش  هدروآ و  مالـسا  هک  یملـس  طالع  نب  جاجح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  .تشاد  رایتخا  رد  ار  میلس  ینب  نیمزرس  نداعم  هلمج  زا  دوب و  دنمتورث  يدرم  جاجح  .دوب 

، ما هدروآ  مالـسا  هک  دننادب  شنادـناخ  وا و  رگا  مراد و  الط  يرادـقم  مرـسمه  دزن  نم  تفگ : طالع  نب  جاجح  دـش  زوریپ  ربیخ  رب 
رگید

هب ربیخ  حتف   ] ربخ ندیسر  زا  شیپ  مورب و  نارگید  زا  رتعیرس  ات  هد  هزاجا  .دنام  یمن  میارب  یتورث 

.منک تظافح  دوخ  ناج  لام و  زا  اهربخ  نیمه  کمک  هب  يوش  دراو  وت  نوچ  هک  منکارپب  ییاهربخ  اجنآ  رد  مسرب و  اجنآ ] هب  هکم 
نایم رد  وت  اب  يا  هلأسم  تفگ : دوخ  رـسمه  هب  دش  دراو  هکم  هب  نوچ  يو  .دومرف  هزاجا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سپ 

دنا هدناتـس  شنارای  دـمحم و  زا  هک  یمیانغ  زا  مهاوخ  یم  هک  روآ  مه  درگ  مراد  وت  دزن  تورث  هچنآ  .رادـب  ناـهنپ  ار  نآ  مهن ، یم 
نانآ هچ ، مرخب ؛

نوماریپ زا  شباحصا  هتشگ و  ریسا  زین  دمحم  هدش و  هتفرگ  تمینغ  هب  ناشلاوما  دنا ، هدش  رامورات 

، هنیدـم رد  دوخ  ناگتـشک  ماقتنا  هب  هکم  رد  دـنروآ و  هکم  هب  ار  وا  دـنا  هدرک  داـی  دـنگوس  ناـیدوهی  کـنیا  .دـنا  هدـش  هدـنکارپ  وا 
راکـشآ ار  شیوخ  رورـس  ینامداش و  ناکرـشم  زین  يوس  نآ  زا  داتفا و  راوشد  ناناملـسم  رب  دش و  شخپ  هکم  رد  ربخ  نیا  .دنـشکب 

رب هک  درک  نآ  گنهآ  يو  دیـسر و  ربمایپ  يومع  سابع  هب  نامدرم  رورـس  راـهظا  هلغلغ و  يداـش و  فعـش و  روش و  ربخ  .دـنتخاس 
دزیخ و

تشاد تهابشهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک  ار  مثق  دوخ  رـسپ  سپ  .دزیخ  رب  تسناوتن  دادن و  يرای  شرمک  اما  دور ، نوریب 
نیا هب  شیوخ  يادـص  دـننکن  تتامـش  ار  وا  نانمـشد  هک  نآ  يارب  دوب ، هداهن  هنیـس  يور  رب  ار  يو  هک  یلاح  رد  سپـس  تساوخ و 

: درک دنلب  یناوخ  زجر 

، تسا نم  یتسود  همه  مثق  مراد ، یم  تسود  ار  مثق 

تسا ینیب  هدیشک  درم  نآ  هیبش  هک  نآ 

، هدش هداد  ناوارف  ياهتمعن  وا  هب  هک  يربمایپ 
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.دنا هتشاد  ناهاوخ  دب  هک  ییاهییوخ  دب  همه  مغر  هب 

، دندرک یم  تتامـش  یخرب  دندرک و  یم  ینامداش  راهظا  یخرب  دـندمآ ، درگ  وا  هناخ  رد  رب  كرـشم  ناملـسم و  زا  يرایـسب  نادرم 
، هشیدنا هودنا و  زا  یخرب  و  دنداد ، یم  يرادلد  یخرب 
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.دندوب هدرم  هک  ییوگ 

هچنآ دـندرک  نامگ  زین  ناکرـشم  يوس  نآ  زا  و  دـندش ، مارآ  لد  یکدـنا  دندینـش  ار  سابع  یناوخ  زجر  ناناملـسم  هک  نآ  زا  سپ 
سپس سابع ، .تسا  هدمآ  وا  رس  رب  هدماین  نانآ  رس  رب  نونکات 

نیا تدوش ! یم  هچ  دسرپب : يو  زا  تولخ  رد  هک  درپس  وا  هب  درک و  هناور  جاجح  دزن  ار  یمالغ 

.يا هدروآ  ار  شربخ  وت  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتهب  هداد  هدعو  ادخ  هچنآ  ییوگ ؟ یم  هچ  و  يا ! هدروآ  هک  تسیچ 

زا یکی  وگب : وا  هب  ناسرب و  مالس  سابع ] هینک   ] لضفلاوبا هب  نم  زا  تفگ : يو  هب  جاجح  درک  وگو  تفگ  جاجح  اب  مالغ  نآ  نوچ 
.دزاس یم  نامداش  ار  وا  هک  تسا  يزیچ  یقیقح  ربخ  هک  میآ ، وا  دزن  ات  دنک  تولخ  نم  يارب  ار  دوخ  ياه  هناخ 

هب ییالب  زا  ربخ  زگره  هک  ایوگ  دیرپ  ياج  زا  ینامداش  زا  سابع  هدژم ! لضفلاوبا ، يا  تفگ : دیـسر  سابع ]  ] هناخ رد  هب  مالغ  نوچ 
رب دمآ و  مالغ  تمس  هب  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هدیسرن  وا 

.درک دازآ  ار  وا  ربارب ، رد  سابع  دناسر و  سابع  هب  دوب  هتفگ  جاجح  هک  ار  يربخ  زین  مالغ  .دز  هسوب  وا  یناشیپ 

دراد و ناهنپ  دـیوگ  یم  ار  هچنآ  هک  تفرگ  نامیپ  وا  زا  تسخن  درک  تولخ  وا  اـب  ییاـج  ردو  دـمآ  ساـبع  دزن  جاـجح  هک  یناـمز 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ما  هدمآ  هکم  هب  یلاح  رد  تفگ : جاجح  هاگنآ  تفریذپ و  وا  زا  ار  هتـساوخ  نیا  زین  سابع  .دناشوپب 

ادـخ لوسر  .تسا  هدرک  میـسقت  هدومرف  دـنوادخ  هک  یماهـس  هب  هدروآ و  رد  تمینغ  هب  ار  ناـنآ  ياـهییاراد  هدوشگ و  ار  ربـیخ  هلآ 
هکم هب  ما  ییاراد  یپ  رد  نم  اما  .تسا  هدرک  جاودزا  وا  اـب  هدـیزگرب و  دوخ  يارب  ار  یح  رتخد  هیفـص  نینچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نینچ نتفگ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  .مربب  دوخ  اب  مروآ و  درگ  ار  اهنآ  مهاوخ  یم  ما ؛ هدمآ 

.يوگب یهاوخ  یم  هچ  ره  سپس  رادب و  ناهنپ  ار  ارجام  نیا  زور  هس  وت  کنیا  .تسا  هدومرف  هزاجا  وا  ما و  هتساوخ  هزاجا  ینانخس 

تـشگزاب گنهآ   [ تشادرب دوخ  اب  ار  همه   ] يو دروآ و  درگ  شیارب  ار  وا  ییاراد  جاجح  رـسمه  هک  نیا  زا  سپ  دـیوگ : یم  يوار 
.درک

يو درک ؟ هچ  ترـسمه  تفگ : دـمآ و  جاجح  رـسمه  دزن  سابع  دـش ، يرپس  جاجح ] سابع و  تاـقالم  زا   ] زور هس  هک  نآ  زا  سپ 
ار وت  دنوادخ  لضفلاوبا ، يا  دوزفا : هاگنآ  .تفر  داد : خساپ 

.تسا نینچ  يرآ ، تفگ : خساپ  رد  سابع  .داتفا  راوشد  ام  رب  دیسر  وت  هب  هچنآ  دنکن ! نیگهودنا 

دوخ لوسر  رب  ار  ربیخ  دنوادخ  .تسا  هدادن  خر  مراد  یم  تسود  هچنآ  زج  هک  ار  ادخ  ساپـس  .دـنک  یمن  نیگهودـنا  ارم  دـنوادخ 
میسقت هدرک  نییعت  دنوادخ  هک  یماهس  هب  نانآ  لاوما  هدوشگ ،
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يو هب  تسه  يزاین  ترـسمه  هب  ار  وت  رگا  کنیا  .هدیزگرب  شیوخ  يارب  ار  هیفـصهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  تسا ، هدـش 
میوگتـسار و دـنگوس  دـنوادخ  هب  تفگ : سابع  .ییوگب  تسار  مرب  یم  نامگ  دـنگوس ، دـنوادخ  هب  تفگ : جاجح  رـسمه  .دـنویپب 
هب رگید  ییاهربخ  هک  نامه  داد : خساپ  سابع  تسا ؟ هداد  وت  هب  ار  ربخ  نیا  یسک  هچ  تفگ : نز  .متفگ  هک  تسا  نامه  زین  تقیقح 

وت

.تسا هداد 

ار يادـخ  لضفلاوبا ، يا  دـنتفگ : دـندید  ار  وا  نوچ  نانآ  .دـناسر  نایـشرق  عامتجا  ياه  هقلح  هب  ار  دوخ  دـش و  هناور  هاگنآ  ساـبع 
وت هب  ریخ  زج  دنوادخ  ییابیکش ! نیا  رب  نیرفآ  دنگوس 

ربخ نم  هب  نانچ  نینچ و  جاجح  .تسا  هدیـسرن  نم  هب  ریخ  زج  ساپـس  ار  يادخ  تسا ، نینچ  زین  عقاوب  يرآ ، تفگ : سابع  دناسرن !
.مرادب ناهنپ  تسا  هتفگ  ار  هچنآ  زور  هس  تساوخ  نم  زا  يروظنم  هب  داد و 

تسـشن و ناکرـشم  نماد  رب  دوب  هتفرگ  رب  رد  ار  ناناملـسم  هک  ینارگن  رطاـخ و  یگدرزآ  نآ  همه  ربـخ  نیا  ندـش  راکـشآ  زا  سپ 
ناس نیدـب  و  داهن ، نایم  رد  نانآ  اب  ار  ربخ  نیا  زین  وا  دندیـسر و  ساـبع  روضح  هب  دـندمآ و  نوریب  دوخ  ياـههاگیاج  زا  ناناملـسم 

(1) .دش نامداش  زاب و  ناناملسم  ياه  هرهچ 

: تسا هدروآ  نینچ  اج  نآ  رد  هدوشگ و  هتشگ  ررقم  ربیخ  هوزغ  رد  هک  ییهقف  ماکحا  هرابرد  ار  یلصف  سپس  میق  نبا 

هب تبـسن  یناـیز  هدـنرادربرد  هک  یتروـص  رد  تسا ، نارگید  هب  تبـسن  دوـخ و  هب  تبـسن  نتفگ  غورد  زاوـج  ماـکحا  نـیا  زا  یکی 
رذگهر نیا  زا  تفگ  یغورد  طالع  نب  جاجح  هک  نانوچ  دسرب ؛ دوخ  قح  هب  غورد  نیا  قیرط  زا  دهاوخب  صخش  دشابن و  نارگید 

هب هک  مه  یهودنا  رازآ و  نآ  .دشاب  هدیسر  ناناملـسم  هب  ینایز  وا  غورد  ببـس  هب  هک  نآ  یب  دیـشک ، نوریب  هکم  زا  ار  دوخ  ییاراد 
زا سپ  هک  نآ  هژیوب  دوب ، كدنا  يا  هدـسفم  دـمآ  لصاح  غورد  نآ  رذـگهر  زا  هک  یتحلـصم  اب  هسیاقم  رد  دیـسر  هکم  ناناملـسم 

.دوزفا ناشنامیا  رب  ربخ  نیا  دش و  لماک  ناناملسم  رورس  ینامداش و  هداد  خر  هچنآ  تسار  ربخ  ندمآ 

عازن فرط  يارب  یـضاق  اـی  ماـما  هک  تسا  ییاـج  نآ ، ریظن  و  دوب ، رترب  یتحلـصم  لوصح  ببـس  هدـش  حرطم  اـجنیا  رد  هک  یغورد 
، هلیسو نیدب  ات  دروآ  یم  دوجو  هب  قح  فالخ  رب  یمهوت 

ص:492
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ود ار  كدوک  دهاوخ  یم  هک  تخادنا  نامگ  نیا  هب  ار  نز  ود  نآ  دوواد  نب  نامیلـس  هک  نانوچ  دـسرب ، تقیقح  زا  یهاگآ  هب  دوخ 
(1) .دسانش زاب  ار  یقیقح  ردام  هلیسو  نیدب  ات  دنک  همین 

نانوچ هلیح ، نیا  هدیکچ  ناکرشم : ندرک  تسس  يارب  یعازخ  دبعم  یبا  نب  دبعم  هلیح   - 2

هنایم رد  اما  دنتفرگ ، شیپ  رد  هکم  هب  تشگزاب  هار  ناکرـشم  دیـسر  نایاپ  هب  دحا  گنج  نوچ  هک  تسا  نیا  هدمآ  داعملاداز  رد  هک 
چیه امش  دنتفگ : رگیدکی  هب  دنتخادرپ و  رگیدمه  شنزرس  هب  هار 

رد دنا و  هدنام  ناشیا  زا  ینارـس  هک  یلاح  رد  دیتشاذگ ، او  ار  نانآ  سپـس  دیتسکـش و  ار  نانآ  تهبا  رادـتقا و  اهنت  دـیدرکن ، يراک 
.مینکب نب  زا  ار  نانآ  هشیر  ات  دیدرگرب  .دنیآ  یم  مه  درگ  امش  اب  ییورایور  يارب  هدنیآ 

يودرا تمـس  هب  تکرح  هب  ار  نانآ  دز و  گناب  مدرم  نایم  رد  ترـضح  نآ  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ربخ  نیا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  توعد  هب  دنتشاد  هک  یـسرت  ناوارف و  ياهمخز  همه  اب  ناناملـسم  .دناوخ  ارف  نانآ  اب  ییورایور  يارب  نمـشد 
هک یعازخ  دبعم  یبا  نب  دبعم  نایم  نیا  رد  .دنتفر  شیپ  دـسالا  ءارمح  هقطنم  ات  ناناملـسم  هارمه  هب  ادـخ  لوسر  .دـنتفگ  خـساپ  هلآ 
وا هدارا  دناسرب و  نایفسوبا  هب  ار  دوخ  داد  نامرف  يو  هب  ترضح  نآ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دوب  هدروآ  مالـسا 

.دناسر يو  هب  ءاحور  رد  ار  دوخ  تشادن  ربخ  شا  یناملسم  زا  نایفسوبا  هک  یلاح  رد  وا  .دنک  تسس  ار 

امش زا  وا  باحصا  دمحم و  تفگ : يراد ؟ هارمه  هب  ربخ  هچ  دبعم ، يا  دیسرپ : يو  زا  نایفسوبا 

شدننامه نونکات  هک  دنا  هدمآ  نوریب  امش  گنهآ  هب  هوبنا  ییودرا  رد  دنا و  هدش  نیگمشخ  رایسب 

ار وا  و   ] دـنا هدـش  نامیـشپ  کـنیا  دـندوب  هدرکن  یهارمه  ار  وا  ییوراـیور  نیتسخن  رد  هک  مه  وا  باحـصا  زا  یناـسک  .تسا  هدوبن 
رد هپت  نیا  تشپ  زا  ناناملسم ]  ] هاپس هعیلط  ات  هک  تسا  نیا  مرظن  اهنت  تفگ : تسیچ ؟ وت  رظن  دیسرپ : نایفـسوبا  دننک .] یم  یهارمه 
وا .مینکفارب  ناشناینب  ات  میروآ  یم  هلمح  نانآ  رب  مه  اب  همه  ام  دـنگوس  دـنوادخ  هب  تفگ : نایفـسوبا  .يدـنبربراب  اجنیا  زا  دـیآ  یم 

.ماوت هاوخریخ  نم  هک  نکن  نینچ  تفگ :

رود ناناملسم  زا  ار  گنج  ّرش  دنوادخ  دنتشگ و  زاب  هکم  هب  نایشرق  هک  دوب  دادخر  نیا  یپ  رد 

(2) .تشاد

ص:493
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ناملسم کی  زا  رازآ  ندرک  رود  يارب  هیانک  تیعورشم   : 6

زا دنتسه -  هقث  مه  نایوار  و  دنا -  هدرک  تیاور  هجام  نبا  دووادوبا و  دمحا ، هک  نانوچ   - 1

لوسر گنهآ  میدمآ و  نوریب   [ دوخ هلحم   ] زا دوب  نامهارمه  رجح  نب  لئاو  هک  یلاح  رد  تفگ : هک  تسا  هدیـسر  هلظنح  نب  دیوس 
وا دوس  هب  يدنگوس  هک  نیا  زا  ناهارمه  .تفرگ  وا  رب  ار  هار  لئاو  نانمـشد  زا  یکی  هار  هنایم  رد  .میتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

دنگوس نم  اما  دندیزرو ، يراددوخ  دنروخب 

هب ار  دادخر  نآ  نم  میدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  نآ  زا  سپ  .درک  شیاهر  سپ  .تسا  نم  ردارب  وا  هک  مدرک  دای 
(1) «. ملسملاوخا ملسملا  تقدص ؛ .مهقدصا  مهّربا و  تنک  تنا  : » دومرف .مدرک  ضرع  ترضح 

هک یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک : تسا  هدیسر  سنا  زا  يراخب ، دمحا و  تیاور  هب  انب   - 2

ناوج زونه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اما  رومان ، یلاسنهک  رکبوبا  نامز  نیا  رد  .درک  هنیدـم  گنهآ  تشاد  هارمه  ار  رکبوبا 
هک درم  نیا  رکبوبا ، يا  دـسرپ : یم  دـنک و  یم  دروخرب  رکبوبا  اب  يدرم  هار  هناـیم  رد  دـیوگ : یم  يوار  .دنتخانـش  یمن  ار  وا  دوب و 

رکبوبا تسیک ؟ تسا  بکرم  رب  وت  شیپاشیپ 

دوصقم هک  یلاـح  رد  تسا ، ناـبایب  ياـههار  يو  دوصقم  هک  دـنک  یم  ناـمگ  صخـش  نآ  .دـیامن  یم  هار  ارم  درم  نیا  دـیوگ : یم 
.دوب تداعس  ریخ و  هار  رکبوبا 

يرهاـظ و ياراد  اـی  بذـک ، يرگید  قدـص و  یکی  هجو ، ود  ياراد  هـک  تـسا  یمـالک  ضیرعت  ، (2) دیوگ یم  بغار  هک  ناـنوچ 
خر رکبوبا  دیوس و  نب  هلظنح  يوس  زا  اج  نیا  رد  هچنآ  .دشاب  ینطاب 

رس تزع و  و  ناهانگیب ، زا  يرادساپ  هک  تسا  ییاه  هلیح  زا  يا  هنوگ  و  لیبق ، نیمه  زا  هداد 

: نخس نیا  حرش  کنیا  .دروآ  یم  یپ  رد  ار  شناربهر  ناوریپ و  يراگدنام  هب  مالسا  يزارفا 

زا ار  نیمه  زین  هدنونـش  تسا و  بسن  هب  يردارب  نامه  هک  رهاظ  هجو  دراد : هجو  ود  تسا » نم  ردارب  وا  : » تفگ هلظنح  هک  نیا   - 1
هک ار  یسک  هدرب  نامگ  ساسا  نیمه  رب  هدیمهف و  هتفگ  نیا 

هک نطاـب  هجو  و  تسا ؛ هدرک  دازآ  ار  وا  يور  نیمه  زا  و  تسا ] هلظنح  ردارب  هکلب  تسین [  رجح  نب  لـئاو  ًاـعقاو  هـتفرگ  راـیتخا  رد 
ساسا رب  مه  هدرک و  دصق  ار  نآ  مه  هدنیوگ  یلو  تسا ، هدنام  هدیشوپ  هدنونش  رب  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا و  ینید  يردارب  نامه 
هدومرف وا  خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدوب و  تسار  يدـنگوس  شدـنگوس  زین  اـج  نیمه  زا  هدروخ و  دـنگوس  نآ 

وت : » تسا

ص:494
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باتک دووادوبا ، ننـس  .ك.ر :  .تسا  ناملـسم  ردارب  ناملـسم  يا ؛ هتفگ  تسار  .يا  هدوب  اهنآ  نیرتوگتـسار  نیرتراکوکین و  وت  - 1
باب 11. نامیاالا ،

ص 331. تادرفملا ، .ك.ر : - 2
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.تسوا ییوگتسار  قدص و  هیجوت  نیا  تسا .» ناملسم  ردارب  ناملسم  .يا  هتفگ  تسار  .يا  هدوب  نانآ  نیرتوگتسار  نیرتراکوکین و 
.تسا هتخاس  رود  دوخ  ینید  ردارب  زا  ار  یمتس  زواجت و  نخس  نیدب  هک  تسا  يور  نآ  زا  مه  يو  ندوب  نیرتراکوکین 

کی هب  اـنب  دـیوگ : یم  هک  تسین  هریرهوبا  زا  نارگید  ملـسم و  عوفرم  تیاور  فلاـخم  هلظنح  يارجاـم  نیا  اـیآ  دوـش : هتفگ  دـیاش 
هلظنح يارجام  رد  هک  ارچ  (2) ؛» فلحتسملا هین  یلع  نیمیلا   » رگید تیاور  هب  و  « (1) کبحاص هب  کقدصیام  یلع  کنیمی   » تیاور
هچنآ هریرهوبا  ثیدـح  رد  هک  یلاح  رد  هدـش ، هداد  رارق  كـالم  هدرک  داـی  دـنگوس  هک  یـسک  تین  هدروخ  وا  هک  يدـنگوس  رد  و 

.دهد یم  دنگوس  ار  يرگید  هک  تسا  یسک  تین  هدش  یفرعم  كالم  رایعم و 

ماـقم رد  دوخ  قح  زا  عاـفد  يارب   ] هدیدمتـس هک  دوـش  یم  لـمح  يدروـم  رب  هریرهوـبا  ثیدـح  هک  تسا  نآ  یلاکـشا  نینچ  خـساپ 
اما دروخب ، دنگوس  هک  دهاوخ  یم  يرگید  زا  اوعد ] همصاخم و 

یم ناتـساد  نیا  رد  هک  نانوچ  دـنک ، دای  دـنگوس  هک  دـهاوخب  يرگید  زا  يرگمتـس  هک  دوش  یم  لـمح  يدروم  رب  هلظنح  ثیدـح 
، هفینحوبا دـنک و  یم  تیوقت  دـییأت و  ار  ثیدـح  ود  ناـیم  يراـگزاس  عـمج و  هجو  نیا  هک  هدیـسر  ینخـس  یعخن  میهاربا  زا  .مینیب 

.دنا هدیورگ  رظن  نیمه  هب  زین  ناملاع  هدوت  دمحا و  کلام ،

درم نیا  : » تفگ خساپ  رد  دندیسرپ  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرابرد  هنیدم  هب  ترجه  هار  رد  یتقو  رکبوبا  هک  نیا   - 2
هب شنهذ  و  هتشاد ، نخـس  نیا  زا  هدنونـش  هک  تسا  یتشادرب  زین  نیمه  تسا و  رفـس  رد  ییامنهار  نامه  شرهاظ  دیامن » یم  هار  ارم 

.تسا هدوب  هدـنیوگ  دوـصقم  زین  نیمه  هک  تسا  قـح  نید  هب  ندوـمن  هار  نخـس  نیا  نطاـب  اـما  .تسا  هتفرن  نآ  زج  یتـشادرب  غارس 
هزیگنا

هجیتن رد  دباین و  یهاگآ  نآ  زا  نمشد  ات  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه  يارجام  نتشاد  هدیـشوپ  نخـس  نیا  زا  مه  رکبوبا 
.دناسر رازآ  داب -  شیادف  مردام  ردپ و  هک  ار -  وا 

لثم یضرف  رد  هکلب  عورشم و  زیاج و  دشاب  هنوگ  نیا  رب  هک  مه  يا  هلیح  ره  مییوگ : یم  کنیا 

.دنلب نییآ  نیا  نساحم  زا  شنتسناد  زیاج  تسا و  ریذپان  زیرگ  بجاو و  هتفگ  شیپ  تیاور  ضرف 

ص:495

حیحص و  ص 102 . ج 4 ، مالـسلا ، لبـس  .ك.ر : .دنک  قیدـصت  نآ  رب  ار  وت  رگید  فرط  نآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  وت  دـنگوس  - 1
باب 20. نامیالا ، باتک  ملسم ،

ص 102. ج 4 ، مالسلا ، لبس  .ك.ر : .تسا  هدنهد  دنگوس  تین  رب  دنگوس  - 2
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ادخ نید  زا  عافد  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  هیانک   : 7

رد اهنآ  ياتود  هک  تفگن  غورد  هس  زج  میهاربا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  هریرهوبا  زا 
ُهَلَعَف َْلب   » هک رگید  هتفگ  نیا  و  ُمیقَس » ّینِا   » هک شا  هتفگ  نیا  دوب : ادخ  هار 

رب نارگمتس  زا  يرگمتس  هب  دندوب  مه  اب  هراس  وا و  هک  یلاح  رد  يزور  دومرف : هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ] نینچمه اذه .» ْمُهُریبَک 
هرابرد داتسرف و  میهاربا  یپ  رد  رگمتس  نآ  سپ  .نامدرم  نیرتهب  زا  تسا  ینز  درم  نیا  هارمه  هب  دش : هتفگ  رگمتس  نآ  هب  .دندروخ 

نم زج  نیمز  يور  رب  هراس ، يا  تفگ : دمآ و  هراس  دزن  سپس  .مرهاوخ  تفگ : میهاربا ] [ ؟ تسیک نیا  تفگ : هدیسرپ ، وا  زا  نز  نآ 
، نآ زا  سپ  .ینک  بیذکت  ارم  دابم  .ینم  رهاوخ  وت  هک  مداد  ربخ  وا  هب  نم  دیسرپ و  نم  زا  وت  هرابرد  رگمتـس  نیا  .تسین  ین�وم  وت  و 

درم دش ، دراو  وا  رب  هراس  نوچ  .داتسرف  هراس  یپ  رد  رگمتس 

دنوادخ زا  نم  يارب  تفگ : سپ  .دش  هتفرگ  وا  زا  ناوت  اما  دریگب ، دوخ  تسد  اب  ار  وا  ات  دمآ  شیپ 

نیا اما  دریگب ، ار  وا  درک  دصق  مود  راب  يارب  درم  نآ  سپـس  .درک  اعد  هراس  .مناسر  یمن  ینایز  ار  وت  سپ  نیا  زا  هک  هاوخب  يدوبهب 
ار وت  سپ  نیا  زا  هک  هاوخب  يدوبهب  میارب  دنوادخ  زا  تفگ : راب  رگید  .دش  هتـشاد  زاب  نآ  زا  رت  تخـس  هکلب  نیـشیپ  راب  دـننامه  راب 
تساوخ و ار  دوخ  نابجاح  زا  یکی  رگمتـس  نآ  وا ، ندش  دازآ  یپ  رد  دندرک و  دازآ  ار  وا  درک و  اعد  مه  هراس  .مناسر  یمن  ینایز 

يو هب 

رد وا  تمدـخ  هب  ار  رجاه  هک  دوب  نیا  زا  سپ  .تسا  ناطیـش  کـی  يا  هدروآ  هچنآ  يا ، هدرواـین  نم  دزن  يا  هدازیمدآ  هک  وت  تفگ :
: تفگ رجاه  .دـش  ربخ  هچ  هک  درک  هراشا  شیوخ  تسد  هب  سپ  .دـید  هداتـسیا  زاـمن  هب  ار  وا  تشگزاـب و  میهاربا  دزن  هراـس  .دروآ 

.دروآ رد  نم ]  ] يرازگتمدخ هب  ار  رجاه  دنادرگرب و  شدوخ  هب  ار  راکدب -  نآ  ای  رفاک -  نآ  رکم  دنوادخ 

 - تسا برع  يو  دوصقم  نابایب -  ناراب و  دنزرف  يا  دیوگ : یم  تیاور  نیا  همادا  رد  هریرهوبا 

.امش ردام  تسا  نیا 

.تسا يراخب  تیاور  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هچنآ  تسا و  تنس  لها  یثیدح  عبانم  قافتا  دروم  ثیدح  نیا 

هچ دنادرگ ؛ یم  رب  رگید  يزیچ  هب  ار  روهظ  نیا  لقع  لیلد  اما  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخـس  میهاربا  نتفگ » غورد   » زا ثیدـح  نیا  رد 
دوخ ياعدا  هب  هچنآ -  یتسار  قدص و  ات  دشاب  نامدرم  نانیمطا  دروم  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دراد  نیقی  لقع  هک  نآ 
چیه میرادـب  اور  ربماـیپ  رب  ار  نتفگ  غورد  لاـمتحا  رگا  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  .دوـش  موـلعم  تـسا  هدروآ  دـنوادخ  بناـج  زا  - 

هب نخس  وا  ياه  هتفگ  نایم  رد  یغورد  دوجو  زا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دنام  یمن  ياج  رب  وا  نخس  هب  ینانیمطا 
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.تسا تسار  اهنآ  نطاب  یلو  غورد  اهنآ  رهاظ  هک  تسا  ییاه  هیانک  ثیدح  نیا  رد  بذـک »  » زا دوصقم  نیا  ربانب  .دوش  هدروآ  نایم 
هک هچرگ  دـنک ، یم  ردابت  هدنونـش  نهذ  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  رب  شتیعقاو  هک  هدـش  هدـیمان  غورد  يور  نآ  زا  نخـس  نیا 

.تسین نایم  رد  یغورد  هک  دید  دهاوخ  دیسر و  دهاوخ  تیعقاو  نآ  هب  دزرو  یلمأت  يو  رگا 

هک درک  دای  اهغورد ) « ) تابذک  » هژاو اب  میهاربا  ياه  هیانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يور  نآ  زا  هتفگ ، شیپ  ثیدـح  رد 
: تسا رعاش  رعش  رد  هک  مذ  هب  هیبش  حدم  نآ  دننامه  دشاب ، هدرک  يرتشیب  شیاتس  دیامن  یم  شهوکن  تسخن  هاگن  رد  هچنادب  ار  وا 

مهفویس نا  ریغ  مهیف  بیعال  و 

بئاتکلا عارق  نم  لولف  نهب 

.تسا هداتفا  هنخر  هوبنا ، ياههورگ  اب  راکیپ  یناوارف  یتخس و  زا  ناشیاهریشمش  رب  هک  نآ  زج  تسین  یبیع  ار  نادناخ  نآ  ینعی :

مه رگا  تفگن و  یغورد  چـیه  میهاربا  تسا : هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـیوگ  هتفگ  شیپ  ثیدـح  رد  ناـس ، نیدـب 
ادخ نید  زا  اهنآ  هلیسو  هب  هک  تسا  هیانک  هس  نیمه  غورد  نآ  دشاب  هتفگ  یغورد 

زین وا  موس  غورد  تفگن  و  تسا ،» هدوب  ادـخ  هار  رد  اهنآ  ياتود  : » دومرف ببـس  نادـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  هدرک  عافد 
.تسا هدوب  يدوس  هدـنرادربرد  يو  دوخ  يارب  نآ  رب  نوزفا  مه  هدوب و  ادـخ  هار  رد  مه  وا  غورد  اـی  هیاـنک  نیموس  هک  هدوـب ، نینچ 

رگم تفگن  غورد  زگره  میهاربا   » هک تسا  هدـمآ  يراخب -  تیاور  فـالخ  رب  رازب -  ناـبح و  نبا  یئاـسن ، تیاور  رد  هک  نآ  هاوگ 
هب دـنگوس  دـنوادخ  هب  : » تسا هدـمآ  نینچ  زین  دـمحا  تیاور  هب  ساـبع  نبا  ثیدـح  رد  دوب .» ادـخ  هار  رد  اـهنآ  همه  هک  غورد  هس 
رد زین  غورد  نیموس  هنوگچ  هک  نیا  حیـضوت  دنوادخ  تساوخ  هب  درک .» عافد  ادخ  نید  زا  اهنت  اهغورد ] ای  اه  هیانک  اهنآ =[  هلیـسو 

همادارد تسا  هدوب  وا  نید  زا  عافد  رد  ادخ و  هار 

.دمآ دهاوخ  ثحب  نیمه 

مالسلا هیلع  میهاربا  هناگ  هس  ياه  هیانک  حیضوت 

: دوب هیانک  تقیقح  رد  دومن  یم  غورد  میهاربا  نخس  رد  هچنآ  هنوگچ  هک  میزادرپ  یم  نآ  حیضوت  هب  کنیا 

رد قایس و  رد  هیآ  نیا  .تسا  هدش  هراشا  نادب   (1)« ٌمیقَـس ّینِا  َلاَقَف  ِموُجُّنلا  ِیف  ًهَرْظَن  َرَظَنَف  : » هیآ رد  هک  تسا  نآ  هیانک  نیتسخن   - 1
شتسرپ رب  ار  دوخ  موق  میهاربا  اهنآ  رد  هک  تسا  ییاه  هیآ  هعومجم 
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ياراد هدـمآ  اجنیا  رد  هک  یترابع  .دروآ  یم  لیلد  تسا  قح  يادـخ  اهنت  هناگی  دـنوادخ  هک  نیا  رب  دـنک و  یم  شهوکن  لطاب  ناتب 
: تسانعم ود 

ات تسیرگن  ناگراتـس  رد  هک  نیا  نآ  دندوب و  هدیمهف  وا  نخـس  زا  ار  نامه  شموق  یلو  تسین  میهاربا  دارم  هک  رهاظ  يانعم  فلا - 
يارب رش  ریخ و  زا  هدنیآ  رد  هچنآ ، یبیغ ، ياهربخ  هلیسو  هب 

ناوت یم  ناگراتـس  تیعقوم  هب  هجوت  اب  دنتـشادنپ  یم  هک  دوب  نامدرم  نآ  تسردان  دیاقع  ربانب  نیا  دـبایرد و  تسا  هدـش  ریدـقت  وا 
، مرامیب نم  تفگ : نانآ  هب  ساسا  نیمه  رب  میهاربا  .درک  ینیب  شیپ 

نیمه زا  .دراد  زاب  امش  اب  یهارمه  زا  ارم  هک  دریگ  ارف  ارم  یتخس  يرامیب  هک  تسا  کیدزن  ینعی 

.منک دوخ  ياج  كرت  مناوت  یمن  يور 

ماقم دنمازس  هک  نانوچ  دنکفا ، ربدت  هاگن  ناگراتس  رد  میهاربا  هک  نیا  نآ  نطاب و  يانعم  ب - 

دنوادخ يارب  امش  هک  نیا  زا  نم  تفگ : هاگنآ  و  تسا ، دنوادخ  حلاص  ناگدنب  رگید  ناربمایپ و 

.ما هدرزآ  لد  دیا  هدیتسرپ  ار  ناتب  وا  ياج  هب  هداد و  رارق  کیرش 

دوبان ار  اهنآ  دـناوتب  و  اهنآ ، لطاب  ناتب  دـنامب و  وا  ات  دـنورب  دـنرادرب و  تسد  وا  زا  نامدرم  هک  دوب  نآ  هیاـنک  نیا  زا  میهاربا  هزیگنا 
ًابْرَـض ْمِْهیَلَع  َغارَف  َنوُقِْطنَتال  ْمَُکل  ام  َنُولُکْأَتَالَا  َلاقَف  ْمِِهتِهلا  یِلا  َغارَف  َنیِربْدُم  ُْهنَع  ْاوَّلَوَتَف  : » دـیامرف یم  هک  نانوچ  دـش ، زین  نیا  .دـنک 

(1) «. َنُولَمْعَت ام  ْمُکَقَلَخ َو  ُهّللا  َنُوتِْحنَتام َو  َنُوُدبْعَتَا  َلاق  نوُّفِزَی  ِْهَیِلا  اُولَْبقَاَف  َنیمَیلِْاب 

 . لجوزع دنوادخ -  مان  نتشاد  دنلب  ناتب و  اهتوغاط و  نتسکش  مهرد  يارب  دوب  يا  هلیح  درک  میهاربا  هچنآ  نیا ، ربانب 

يارب يا  هلیح  اـت  دـش  نآ  رب  دـندرپسن  شوگ  یلو  دوـمن ، هار  دـنوادخ  هب  ار  ناـنآ  شنـشور  ياـهناهرب  اـب  میهاربا  هک  یماـگنه   - 2
ار اهنآ  سپ  .دیـشیدنا  مهاوخ  يا  هلیح  ناتناتب  يارب  دنگوس  دنوادخ  هب  تفگ : دندرک  تشپ  هک  نآ  زا  سپ  وا  .دنیچ  مهارف  ناشناتب 

یگرزب رگم  درک  هعطق  هعطق 

هدینـش دنتفگ : .تسا  نارگمتـس  زا  تقیقحب  وا  تسا ! هدرک  نینچ  ام  ناتب  اب  یـسک  هچ  دنتفگ : .دندرگرب  وا  هب  هک  دـیاش  ار ، اهنآ  زا 
.دنناوخ یم  میهاربا  ار  وا  دیوگ و  یم  اهنآ  زا  هتسویپ  یناوج  میا 

اب وت  ایآ  میهاربا ، يا  دنتفگ : .دننک  یهاوگ  نانآ  دیاش  دیروآ ، نامدرم  روضح  هب  ار  وا  سپ  دنتفگ :
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دیـشارت یم  دوخ  هک  ار  ییاهزیچ  ایآ  تفگ : .دندمآ  وا  دزن  ناباتـش  شموق  .دز  اهنآ  رب  توق  هب  یتسد  ناهن  رد  دـییوگ ؟ یمن  نخس 
.تسا هدیرفآ  ار  دینک  یم  هچ  ره  امش و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیتسرپ ؟ یم 
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تب هب  ار  ناتب  نتـسکش  مه  رد  میهاربا  هک  تسا  نآ  ترابع  نیا  رهاظ  اذـه .» ْمُهُریبَک  ُهَلَعَف  َْلب  ، » هن تفگ : يدرک ؟ نینچ  ام  نایادـخ 
نیا .تسا  هتـسکش  مهرد  دنا  هدیتسرپ  یم  دنوادخ  ياج  هب  هک  ار  نانآ  ناتب  هک  تسا  هدوب  ومه  هدش  یعدـم  هداد و  تبـسن  گرزب 

دنخـشیر نتفرگ و  هرخـسم  هب  شنزرـس ، هتفگ ، نیا  نطاب  اما  .دـندیمهف  شنخـس  زا  هلهو  نیتسخن  رد  وا  موق  هک  تسا  يزیچ  نامه 
.تسا هتفگ  نیا  زا  میهاربا  یلصا  دوصقم  زین  نیمه  دنا و  هدیتسرپ  یم  نانآ  هک  تسا  یناتب  ندرک 

نینچ نانآ  اب  یسک  هچ  دنسرپب  دوخ  نایادخ  زا  ات  دراداو  ار  نانآ  هک  تسا  هدوب  نآ  زین  يا  هیانک  نینچ  ندروآ  نایم  هب  زا  وا  فده 
ار يا  هتفگ  چیه  نایادخ  نیا  هک  دنبایرد  هاگنآ  تسا و  هدرک 

نشور ناشیارب  یملع  ناهرب  کی  اب  ناس  نیدب  و  دنهدب ، دنناوتن  زین  یخساپ  چیه  دنمهف و  یمن 

: دیوگ یم  زاب  نینچ  ار  نآ  نآرق  رد  دنوادخ  دمآ و  شیپ  شموق  میهاربا و  نایم  هک  دوب  ییارجام  نیا  .دـنلطاب  رب  ناتب  نیا  هک  دوش 
َلاق َنوُقِْطنَی  ِءا�وه  ام  َتِْملَع  ْدََقل  ْمِهِسوُءُر  یلَع  اوُسُِکن  َُّمث  َنوُِملاّظلا  ُُمْتنَا  ْمُکَّنِا  اُولاَقَف  ْمِهِسُْفنَا  یِلا  اوُعَجَرَف  َنوُقِْطنَی  اُوناک  ْنِا  ْمُهُولَئْـسَف  »

(1) «. َنُولِقْعَت الَفَا  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  َنُوُُدبْعَت  اِمل  ْمَُکل َو  ٍُّفا  ْمُکُّرُضَیال  ًاْئیَش َو  ْمُکُعَْفنَیال  ام  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَتَفَا 

رهاوخ شرهاظ  تسا .» نم  رهاوخ  نیا  : » تفگ خساپ  رد  دیـسرپ  وا  زا  هراس  شرـسمه  هرابرد  رگمتـس  هاشداپ  نآ  نوچ  هک  نیا   - 3
رب یشیک  مه  ینید و  يرهاوخ  يردارب و  نخس  نیا  نطاب  اما  .دوب  وا  نخس  زا  رگمتـس  نآ  تشادرب  زین  نیمه  تسا و  بسن  هب  ندوب 

مالسا نییآ  قح ؛ نییآ 

میهاربا هک  تسا  هدمآ  ملسم  تیاور  رد  تحارصب  بلطم  نیا  .تسا  هدوب  هتفگ  نآ  زا  لیلخ  میهاربا  دوصقم  زین  نطاب  نیمه  تسا و 
هک هد  خساپ  وا  هب  دیسرپ  وت  زا  رگا  سپ  : » تفگ شرسمه  هب 

«. یتسه مرهاوخ  یناملسم  رد  وت  هچ ، ینم ؛ رهاوخ  وت 

هک دوب  وا  تداـع  زین  نیا  يوـس  رگید  زا  تساوـخ و  یم  شردارب ، اـی  دـشاب  شرهاوـخ  دوـب ، میهاربا  هارمه  هک  ار  ینز  رگمتـس  نآ 
هب ار  وا  ردارب  یلو  تشک ، یم  داد ، دهاوخ  ناشن  وا  ربارب  رد  هک  یتریغ  هطـساو  هب  دـنک ، دوخ  نآ  زا  دـهاوخب  هک  ار  ینز  ره  رهوش 
زا هلیسو  نیدب  ات  تسا  نم  رهاوخ  نیا  تفگ : میهاربا  يور  نیمه  زا  تشک ، یمن  داد  یم  ناشن  وا  ربارب  رد  هک  يرتمک  تریغ  ببس 

مان دناسر و  ماجنا  هب  نامدرم  نایم  رد  ار  دوخ  تلاسر  نآ  زا  سپ  دناوتب  دبای و  تاجن  ندش  هتشک 
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رس هاگنآ  .دیراکمتس  دوخ  امش  دنتفگ : دندرک و  وگو  تفگ  دوخ  اب  .دنیوگ  یم  نخس  هک  رگا  دیـسرپب  اهنآ  زا  : 67 - 63 ءایبنا / - 1
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.دزاس دنلب  ار  دنوادخ 

زا يدراوم -  نینچ  رد  هک  درادن  دیدرت  نیا  رد  یسک  چیه  رگید  ییوس  زا  میتفگ ، هچنآ  همه  اب 

هک اجنآ  زا  زاوج ، نیا  مغر  هب  میهاربا  اما  .تسا  بجاو  هاگ  هکلب  زیاج و  نتفگ  غورد  میتفگ -  نخـس  شا  هرابرد  هک  هس  نآ  لـیبق 
زا یکی  دوخ  نیا  درب و  هانپ  نتفگ  هیانک  هب  هکلب  تسجن ، لسوت  غورد  هب  تشاد ، ناوارف  یکریز  راشرس و  یـشوه  دنلب و  یهاگیاج 

تسا هلیح  ياه  هنوگ  نیرت  فیطل 

یتـقیقح اـنعم و  نینچ  هک  هلیح  ره  زاوج  رب  تسا  یلیلد  زین  دوخ  نیمه  و  دروآ ، یم  یپ  رد  ار  نییآ  مچرپ  يدـنلب  نید و  يراـی  هک 
.تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  و  دشاب -  هتشاد 

گنج رد  گنرین   : 8

برحلا : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  اهنع -  هللا  یضر  هللادبع -  نبرباج  زا 

.تسا قافتا  دروم  یثیدح  نیا  و  هعدخ - »

هب تغل  رد  عادـخ  لصا  .هزَمُه  نزو  رب  لاد ، حـتف  ءاخ و  مض  هب  زین  لاد و  نوکـس  اـب  نآ  مض  هب  نینچمه  ءاـخ و  حـتف  هب  هعدـخ ،» »
یهار زا  نمـشد  هب  هبرـض  ندرک  دراو  دروم  رد  هژاو  نیا  رتشیب  اما  تسا ، نآ  فالخ  نتـشاد  ناهنپ  يزیچ و  نتخاس  راکـشآ  يانعم 

.دور یم  راک  هب  دبای  یمن  يو  هک 

هک تسا  گنرین  نیمه  دیآ و  یم  لصاح  نمـشد  اب  ندـیزرو  گنرین  قیرط  زا  اهنت  گنج  رد  يزوریپ  هک  تسا  نآ  ثیدـح  يانعم 
نیرتناسآ هب  دنک و  یم  رتمک  ار  اهتراسخ  هاتوک و  ار  گنج  نامز 

، نمشد اب  راکشآ  ییوردور  اب  هسیاقم  رد  يوس ، رگید  زا  درب و  یم  نایم  زا  ار  نمشد  ناوت  هویش 

امش دابم  دینک و  گنرین  نانآ  اب  دیناوت  یم  ات  نمـشد  اب  دروخرب  رد  نان�وم ، يا  نیا ، ربانب  .دراد  يرتمک  ياهتراسخ  یتخـس و  رطخ ،
یگریچ امش  رب  دیریگ و  رارق  نانآ  گنرین  فده  دوخ 

.دورب ناتیوربآ  دنبای و 

يدـنمتردق يروالد و  نازابرـس ، تعاجـش  نوچمه  دراد ، دوجو  گنج  رد  يزوریپ  يارب  زین  يرگید  لیاسو  گنرین  راـنک  رد  هتبلا 
نیا اب  اما  .ییایور  يارب  لماک  یگدامآ  نتشاد  بوخ و  حالس  زا  ناشندوب  رادروخرب  تروص ، نیرتهب  هب  نانآ  ندید  شزومآ  نانآ ،

هک نآ  رب  دشاب  يا  هراشا  ات  تسا  هدرک  حیرـصت  نمـشد  اب  گنرین  نامه  ینعی  هلیـسو  کی  هب  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همه ،
« هعدخ برحلا   » ثیدح نیا  ربانب  .تسا  نمشد  رب  یگریچ  يارب  هلیسو  نیرتمهم  نیا ،
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.تسا  (1)« هفرع جحلا   » ثیدح دننامه 

رد گنرین  زاوج  رب  همه  زین  ناملاع  .دـنیوج  هرهب  گنرین  زا  نانمـشد  اب  راـکیپ  رد  دـهاوخ  یم  ناناملـسم  زا  دـیکأت  اـب  ثیدـح  نیا 
هتشاد ناکما  هک  ییاجات  نآ  بوجو  رب  هکلب  نارفاک و  اب  گنج 

ثیدـح نیا  .تسین  زیاـج  تروص  نیا  رد  هک  دـماجنیب  ناـما  اـی  ناـمیپ  ضقن  هب  گـنرین  نیا  هک  نآ  رگم  دـنراد ، رظن  قاـفتا  دـشاب 
رب نارفاک  گنرین  زا  تسیاب  یم  نان�وم  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  نینچمه 

.دوشن رافک  ِنآ  زا  يزوریپ  ات  دنشاب  رایشه  نآ  هب  تبسن  رذح و 

: دیوگ یم  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا 

يوـس زا  دـهاوخب  گـنرین  رگا  بیترت  نیدـب  هچ  تـسا ؛ تدـحو  رب  تلـالد  هعدـخ ] برحلا  رد  « ] ءاـت  » ندروآ هفـسلف  هدـش  هـتفگ 
مه رگا  و  دنروآ ، راک  هب  گنج  رد  گنرین  کی  یتح  هدـش  دـنچ  ره  هک  هدرک  قیوشت  نادـب  ار  نانآ  ربمایپ  ایوگ  دـشاب ، ناناملـسم 

شیب یکی  مه  دنچ  ره  نمشد ، هلیح  گنرین و  زا  ار  ناناملـسم  نخـس  نیا  رد  ربمایپ  هک  ایوگ  دشاب  نارفاک  يوس  زا  دهاوخب  گنرین 
كدنا مه  دنچ  ره  وا ، رکم  نمشد و  ربارب  رد  تسیاب  یمن  نیا ، ربانب  تسا و  هتشاد  رذح  رب  دشابن 

.دزیخ یم  رب  نآ  زا  گرزب  يا  هدسفم  هک  ارچ  داد ؛ ناشن  یتسس  دشاب ،

: دروآ یم  همادا  رد  رجح  نبا 

؛ تسا گنج  رد  يرایـشه  ظفح  هب  نان�وم  هدننازیگنارب  نینچمه  نارفاک و  اب  ندیزرو  گنرین  هب  یناوخارف  هدـنرادربرد  ثیدـح  نیا 
.دوش سکع  رب  وا  نایز  هب  عضو  هک  تسین  ینانیمطا  چیه  دشابن  نمشد  اب  یگنرین  یپ  رد  رایشه و  هک  ره  هچ ،

نمشد اب  راکیپ  رد  گنرین  زا  ییاه  هنوگ 

اهنآ زا  تسا  نامز  زاین  هچنآ  رترب و  ياه  هشیدـنا  هک  دراد  يرامـش  زا  نوریب  توافتم و  ياه  هویـش  اه و  هنوگ  راکیپ  رد  اب  گـنرین 
روآدای ار  اه  هلیح  نیا  زا  ییاه  هنومن  کنیا  .دراد  یم  رب  هدرپ 

.میوش یم 

هیروت یب  ادخ  لوسر  هک  داتفا  یم  قافتا  مک  رایسب  هک : دنا  هدرک  تیاور  کلام  نب  بعک  زا  ملـسم  يراخب و  .موجه  رد  هیروت   - 1
ییاج گنهآ  هک  درک  یم  دومناو  نانچ  دنک و  يا  هوزغ  گنهآ 

اجنآ گنهآ  تخس  ییامرگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیسر و  كوبت  هوزغ  ماگنه  هک  نآ  ات  دراد ، رگید 
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نبا ننـس  باب 68 و  کسانملا ، باـتک  دووادوبا ، ننـس  هنومن  يارب   ) تنـس لـها  یثیدـح  عباـنم  رد  .تسا  هفرع  هب ]  نتفر   ] جـح - 1
.م تافرع - .» جحلا  تافرع ، جحلا  تافرع ، جحلا  : » تسا نینچ  ثیدح  نتم  باب 57 ) کسانملا ، باتک  هجام ،
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رایسب رامش  هب  هک  ینمشد  اب  گنج  هب  تفرگ و  شیپ  رد  ار  روانهپ  ینابایب  رود و  يرفس  هار  درک و 

گنهآ هک  داد  ربـخ  ار  ناـنآ  تخاـس و  راکـشآ  ناناملـسم  همه  يارب  تـشاد  هـک  ار  یمیمـصت  هوزغ  نـیا  رد  وا  .درک  يور  دـندوب 
اب ییورایور  يارب  مزال  گرب  وزاس  یگدامآ و  ات  دراد  يوس  نیمادک 

.دنروآ مهارف  ار  ینمشد  نانچ 

هب هیروت  تشاد  يا  هوزغ  گنهآ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  بعک  زا  زین  دووادوبا 
: دومرف یم  وا  .دراد  رگید  ییاج  گنهآ  هک  درک  یم  دومناو  نینچ  دروآ و  یم  نایم 

«. هعدخ برحلا  »

هشیر زا  هژاو  نیا  لصا  .دزاس  راکشآ  ار  نآ  ریغ  دهاوخب و  ار  يزیچ  ناسنا  هک  تسا  نآ  هیروت 

هیروت هک  یسک  ایوگ  تسا ، رگید  زیچ  تشپ  رد  يزیچ  نداد  رارق  يانعم  هب  زین  نآ  و  يْرَو ،» »

یلـص ادخ  لوسر  هاگره  هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  رد  هیروت  زا  دوصقم  .دهد  یم  رارق  رگید  يزیچ  هدرپ  سپ  رد  ار  يزیچ  دنک  یم 
یم رگید  ییاج  هرابرد  هکلب  درک ، یمن  راکـشآ  ار  میمـصت  نیا  دنک  هلمح  نمـشد  هب  نیعم  ییاج  رد  تشاد  میمـصتهلآ  هیلع و  هللا 

قرش رد  ییاج  گنهآ  رگا  هنومن  يارب  دیسرپ :

رد دشاب و  هتشاد  قرش  گنهآ  هک  دوبن  نینچ  زگره  یلو  دیسرپ ، یم  برغ  رد  ییاج  هرابرد  تشاد 

.تسا زیاج  يراک  نینچ  زین  دنچ  ره  دورب ، برغ  تمس  هب  دهاوخ  یم  هک  دنک  حیرصت  لاح  نیع 

دناوتن يو  دنامب و  هدیشوپ  نمشد  رب  دراد  نآ  گنهآ  هاپس  هک  ییاج  هک  تسا  نآ  نمـشد  اب  گنج  رد  هیروت  نتفرگراک  هب  هفـسلف 
نامیا تسس  ناملسم  کی  ای  قفانم  کی  قیرط  زا  هنومن  يارب 

دومناو هک  یتمس  نآ  ربخ  رگا  هک  تسا  نآ  رگید  فده  .دوش  هدامآ  دیآ و  درگ  لماک  هّدُعو  هّدِع  اب  اجنآ  رد  دنک و  فشک  ار  نآ 
.دروخ یم  بیرف  دسرب  نمشد  هب  دراد  نآ  گنهآ  هاپس  هدش 

ات هلصاف  يرود  هلمج  زا  یلیالد  هب  درکن  ار  راک  نیا  كوبت  هوزغ  رد  ربمایپ  ارچ  هک  نیا  اما 

نیرتلماک و هب  همه  ات  دناسر  ناناملسم  عالطا  هب  ار  میمصت  نیا  ًاحیرص  نیاربانب.دوب  نمشد  دارفا  یناوارف  تخـس و  يامرگ  نمـشد ،
.دنوش هدامآ  تشاد  ناکما  هک  یتروص  نیرت  هتسیاش 

دنکفا ینمشد  هنیک و  نایدوهی  برع و  ناکرـشم  نایم  نآ  کمک  هب  قدنخ  هوزغ  نایرج  رد  تسناوت  هک  دوعـسم  نب  میعن  هلیح   - 2
.دروآ یپ  رد  ار  ناناملسم  عیرس  يزوریپ  دادخر  نیا  ات 
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ناشناوریپ رگید  نایدوهی و  نافطغ و  شیرق و  ینعی  اههورگ  همه  نوچ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجام 

شیپ ناناملسم  يارب  یگرزب  يراوشد  نیگنس و  يراتفرگ  دندمآ  مه  درگ  ناناملسم  اب  گنج  يارب 

دوخ دندنک و  یقدنخ  علس  هوک  ربارب  رد  هنیدم و  قرشم  تمس  رد  ییورایور  نیا  يارب  نانآ  .دمآ 

زین قدنخ  دوب و  نمشد  هاپس  هب  ناشیور  هوک و  تمس  هب  ناناملسم  يودرا  تشپ  بیترت  نیدب  .دندش  رقتـسم  قدنخ  هوک و  نایم  رد 
ات دش  یم  نآ  عنام  تفرگ و  یم  رارق  هاپس  ود  نایم  رد 
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رد دنتشاد و  هرصاحم  رد  ار  ناناملسم  هام  کی  هب  کیدزن  ناکرشم  .دنبای  یسرتسد  ناناملسم  هب  نمشد  هدایپ  نازابرـس  ای  ناراوس و 
رد هظیرق  ینب  نایدوهی  نایم  نیا  رد  .دـش  یم  يرپس  يوس  ود  زا  يزادـناریت  هب  اهنت  گـنج  دـنتفاین و  یـسرتسد  ناـنآ  هب  تدـم  نیا 
نب ییح  اما  دـندوب ، هتـسب  زینهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  شمارآ  حلـص و  نامیپ  يوس  رگید  زا  ناـنآ  .دنتـشاد  يژد  هنیدـم  قرش 

لوسر ربارب  رد  دننکشب و  ار  دوخ  نامیپ  دندش  رضاح  هک  درک  هسوسو  ار  ناشیا  هزادنا  نآ  بطخا 

هب رس  يوس  ود  زا  يراتفرگ  دش و  نوزفا  ناناملـسم  رب  یتخـس  ناس  نیدب  .دنورگ  ناکرـشم  ياههورگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
نتخیرگ يارب  زین  ناقفانم  نایم  نیا  رد  دمآ و  دیدپ  يراوشد  عاضوا  دروآ و  مه 

ظافح یب  هک  یلاح  رد  تسا ، ظافح  یب  ام  ياه  هناخ  : » دنتفگ یم  دنتساوخ و  یم  هزاجا  هاپس  زا 

«. (1) دنتشادن نتخیرگ  زج  يدصق  نانآ  دوبن و 

يدنک هب  كرش  هاپس  ریـشمش  يزیت  دش ، تسـس  نمـشد  نآ  یپ  رد  هک  دروآ  دیدپ  يدادخر  دوخ  دنوادخ  هک  دوب  نامز  نیمه  رد 
رارق نیا  زا  يارجام  .تسسگ  مه  زا  هوبنا  هاپس  نآ  دیورگ و 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  رماع  نب  دوعـسم  نب  میعن  مان  هب  نافطغ  زا  يدرم  هک  دوب 
: دومرف خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .هد  نامرف  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  ارم  .ما  هدروآ  مالسا  نم  هلآ  و 

زا هک  وا  تسا .» گنرین  گنج  هک  نک ، تسـس  زاس و  هدنکارپ  ام  نوماریپ  زا  ار  نمـشد  یناوت  یم  هک  هزادنا  نآ  ینت ؛ کی  اهنت  وت  »
هب نامرف  نیا  یپ  رد  گنردیب و  تشاد ، ییانشآ  هظیرق  ینب  اب  شیپ 

: تفگ دش و  دراو  نانآ  رب  دنتشادن  ربخ  چیه  وا  یناملسم  زا  اهنآ  هک  یلاح  رد  تفر و  نانآ  غارس 

تسج و دهاوخ  هرهب  نآ  زا  دروآ  گنچ  هب  یتصرف  رگا  هک  تسا  شیرق  نیا  کنیا  دیا و  هدیگنج  دمحم  اب  امش  هظیرق  نادناخ  يا 
هچ میعن ، يا  دنتفگ : .دناتـس  ماقتنا  امـش  زا  وا  ات  تشاذگ  دهاوخاو  دمحم  اب  ار  امـش  تخیرگ و  دهاوخ  شیوخ  نیمزرـس  هب  هن  رگا 

گنج رد  تفگ : درک ؟ دیاب 

اب سپـس  .يدومن  هار  تسا  تسرد  رظن  هچنآ  هب  دنتفگ : .دنهن  ناترایتخا  رد  ناگورگ  رفن  دـنچ  هک  نآ  رگم  دـیوشن  نانآ  تسدـمه 
.دـیهاگآ امـش  هب  تبـسن  ما  یهاوخریخ  زا  نم و  یتسود  زا  دوخ  امـش  تفگ : نانآ  هب  تفر و  شیرق  دزن  تشاد  هک  يدـصق  ناـمه 

هک دنا  هداتسرف  مایپ  وا  يارب  دنا و  هدش  نامیشپ  دنا  هتـسکش  نامیپ  وا  باحـصا  دمحم و  اب  هک  نیا  زا  نایدوهی  تفگ : .يرآ  دنتفگ :
يرای وا  هب  امش  دض  رب  سپس  دنتسرف و  یم  وا  دزن  دنریگ و  یم  امش  زا  ناگورگ  ناونع  هب  ار  نت  دنچ 

شیرق هب  هچنآ  دننامه  ینخـس  تفر و  نافطغ  دزن  سپـس  يو  .دیهدن  نانآ  هب  دنتـساوخ  ناگورگ  امـش  زا  رگا  نیا  ربانب  .دـنهد  یم 
.داهن نایم  رد  نانآ  اب  دوب  هتفگ 
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نادنفسوگ کنیا  تسین و  ام  هاگتماقا  نیمزرس  نیا  هک  دنداتسرف  مایپ  نایدوهی  يارب  ناکرشم  دیسر  ارف  لاوش  هامزا  هبنش  بش  نوچ 
هبنـش زورما  هک  دـنداد  ماغیپ  خـساپ  رد  نایدوهی  .میوش  راکیپ  دراو  ناناملـسم  اب  ات  دـیزیخرب  ام  اب  هارمه  دـنا ، هتفر  نایم  زا  نابـسا  و 

امش رانک  رد  ام  نیا  رب  نوزفا  .دمآ  ناشرـس  رب  هچ  دندش  يراک  هب  تسد  زور  نیا  رد  ام  ناینیـشیپ  هک  ینامز  دیناد  یم  دوخ  تسا و 
نینچ نایدوهی  ناگداتسرف  هک  ینامز  .دیتسرفب  ام  دزن  ناگورگ  رفن  دنچ  هک  نآ  رگم  میگنج  یمن 

تسار امش  هب  میعن  هک  دنگوس  ار  يادخ  دنتفگ : رگیدمه  هب  نانآ  دندروآ  ناکرشم  يارب  یماغیپ 

میهاوخن امش  دزن  ار  سک  چیه  دنگوس  دنوادخ  هب  هک  دنداتسرف  ماغیپ  نایدوهی  هب  سپ  .تسا  هتفگ 

ار يادـخ  دـنتفگ : رگیدـمه  هب  ماغیپ  نیا  ندینـش  اب  زین  هظیرق  ینب  .مینک  راکیپ  ناناملـسم  اب  ات  دـییآ  نوریب  اـم  یهارمه  هب  .داتـسرف 
يرای زا  هورگ  ود  هک  دش  نینچ  .تسا  هتفگ  تسار  امش  هب  میعن  دنگوس ،

.دندیشک تسد  رگیدمه 

اهخیم و دنک و  هنوراو  ار  نانآ  ياهگید  دیچیپ ، مه  رد  ار  ناکرـشم  ياه  همیخ  ات  داتـسرف  ورف  ار  نافوط  هاپـس  دنوادخ  يوس ، نآ  زا 
زا یهاپس  دنوادخ  نینچمه  .دنکرب  نیمز  زا  ار  اهبانط 

.دنهد ياج  اهنآ  رد  ار  تشحو  سرت و  دننکفا و  هزرل  نانآ  ياهلد  رب  ات  داتسرف  نانآ  رب  دندش  یمن  هدید  مشچ  هب  هک  ناگتشرف 

وا .دروآ  ربخ  نانآ  زا  ات  داتسرف  نمشد ] يودرا  تمس  هب   ] ار نامی  نب  هفیذح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نامز  نیا  رد 
تشگزاب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  سپ  .دـید  ناماس  نآ  زا  ندـیچوک  هدامآ  هتفـشآ و  یتیعـضو  نینچ  رد  ار  نانآ  زین 

یب ار  وا  نمشد  دنوادخ  دید  یم  هکهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دخ  لوسر  ناس  نیدب  .دناسر  ترـضح  نآ  هب  ار  ناکرـشم  ندیچوک  ربخ 
تقیقح هماـج  هب  ار  شیوـخ  هدـعو  هتـشاد ، رود  وا  زا  ار  ناـنآ  اـب  راـکیپ  ّرـش  هدـنادرگزاب ، مشخ  هـنیک و  زا  رپ  يدرواتـسد و  چـیه 

، هدروآرد

ار نمشد  ياههورگ  همه  وا  یگناگی  هداد و  يرای  ار  دوخ  هدنب  هدیشخب ، يدنلبرس  ار  دوخ  هاپس 

(1) .دش نامداش  تسا  هدنکارپ  مه  زا 

ملـسم و هک  هبقع ، رتـخد  موـثلک  ما  ثیدـح  رد  هک  ناـنوچ  تسا ، نمـشد  اـب  نـتفگ  غورد  یگنج  ياـه  هـلیح  زا  رگید  زا  یکی  - 3
نب بعک  نتـشک  يارجاـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  نآ  نیا  زا  رتـالاب  .تشذـگ  دـنا ، هدرک  تـیاور  ار  نآ  نارگید 

ترـضح نآ  رب  هک  داد  هزاجا  هملـسم  نب  دمحم  هب  دوب  هدناروش  وا  دـض  رب  ار  كرـشم  ياههورگ  هک  نایدوهی  شکندرگ  فرـشا ،
هملسم نب  دمحم  .ددنب  غورد 

هاتوک نان�وم  رس  زا  ار  وا  ّرش  دنوادخ  ودرک  ریگلفاغ  ار  وا  تفرگ و  راک  هب  هناکریز  يا  هویش  زین 
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ادخ لوسر  هک : دـنا  هدرک  تیاور  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  زا  رانید ، نب  رمع و  زا  هنییع ، نب  نایفـس  قیرط  زا  ملـسم  يراخب و  .درک 
، خـساپ رد  تسا ؟ هدرزآ  ار  لوـسر  ادـخ و  وا  هک  دوـش  یم  راد  هدـهع  ار  فرـشا  نب  بعک  یـسک  هچ  دوـمرفهلآ : هـیلع و  هللا  یلص 

يزیچ اـت  هد  هزاـجا  سپ  تفگ : .يرآ  دوـمرف : مشکب ؟ ار  وا  يراد  تسود  ادـخ ، لوـسر  يا  تفگ : تساـخرب و  هملـسم  نب  دـمحم 
سپ .وگب  دومرف : .میوگب 

جنر هب  تسا و  هتـساوخ  تاکز  ام  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هراـشا   ] درم نیا  تفگ : وا  هب  تفر و  بعک  غارـس  هب  يو 
نبا ] .دیهوکن یهاوخ  ار  وا  دنگوس  دنوادخ  هب  میجنر و  رد  نینچ  زین  ام  تفگ : .مهاوخ  ماو  وتزا  ات  ما  هدمآ  وت  دزن  کنیا  .میا  هداتفا 
اهنت کنیا  .دماجنا  یم  اجک  هب  وا  راک  مینیبب  هک  ینامز  ات  میراذگاو  ار  وا  میرادن  تسود  میا و  هدرک  يوریپ  وا  زا  ام  تفگ :  [ هملسم

ار ناتنانز  تفگ : یهاوخ ؟ هچ  دیسرپ : .دیراذگ  رایتخا  رد  ینهر  یلو  دشاب ، تفگ : .یهد  ماو  ام  هب   (1) قسو ود  ای  کی  مهاوخ  یم 
دوخ وت  هک  نآ  اب  میهد  هورگ  وت  هب  ار  دوخ  نانز  هنوگچ  دنتفگ : .دیهد  ورگ  نم  هب 

زا یسک  ات  میراذگ  ورگ  هب  وت  دزن  ار  نامنارـسپ  هنوگچ  دنتفگ : .دیراذگ  ورگ  هب  نم  دزن  ار  ناتنارـسپ  سپ  تفگ : یبرع ؟ نیرتابیز 
« - همأل  » میناوت یم  همه  نیا  اب  .تسا  گنن  هیام  ام  يارب  نیا  هدـش ، هدناتـس  ورگ  هب  قسو  ود  ای  کی  ربارب  رد  هک : دونـش  ازـسان  نانآ 
.دیآ شدزن  ًادعب  ات  تشاذگ  هدعو  وا  اب  هملسم  نب  دمحم  ناس  نیدب  .میراذگ  ورگ  هب  وت  دزن  حالـس -  ینعی  همأل  دیوگ : یم  نایفس 

هب ار  ناـنآ  زین  يو  .دـمآ  بعک  دزن  درک  یم  یهارمه  ار  وا  بعک  یعاـضر  ردارب  هلئاـنوبا  هک  یلاـح  رد  هنابـش و  قـفاوت  نـیا  یپ  رد 
اجک تعاس  نیا  رد  تفگ : وا  هب  شرسمه  .دمآ  دورف  دوخ  دناوخ و  ژد  نورد 

شرسمه دنا : هتفگ  رانید  نب  ورمع  ریغ  نایوار  دیوگ : یم  نایفـس  دنا -  هلئانوبا  مردارب  هملـسم و  نب  دمحم  نانیا  تفگ : يور ؟ یم 
.تسا هلئانوبا  مریشمه  هملسم و  نب  دمحم  مردارب  نیا  تفگ : بعک  دکچ ، یم  ورف  نوخ  نآ  زا  هک  ایوگ  مونـش  یم  ییادص  تفگ :

رگید نت  ود  هارمه  هب  هملسم  نب  دمحم  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : یم  يوار  دهد -  یم  خساپ  دنناوخب  زین  يرطخ  هب  بش  رگا  ار  درم 

میاتس و یم  ار  وا  رس  يوم  نم  دمآ  نوچ  دیوگ : یم  شناهارمه  هب  دمحم  .دنیآ  یم  ژد  نورد  هب 

دیناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  راک  مراد  رایتخا  رد  ار  وا  رـس  دیدید  هک  هاگنآ  سپ  .دیوبب  مه  امـش  ات  مراذگ  یم  هاگنآ  میوب و  یم  سپس 
تساخ یم  رب  وا  زا  رطع  يوب  هک  یلاح  رد  بعک  .دینز  ندرگ  ار  وا  و 

دننامه ییوب  هچنآ  تفگ :  [ هملسم نب  دمحم   ] .دمآ دورف  دوخ  هعلق  زارف  زا  هتسب  نایم  هب  ریشمش 

هک تسا  رانید  نب  ورمع  زا  ریغ  رگید  نایوار  تیاور  رد  و  ما -  هدیدن  منک  یم  ساسحا  زورما  هچنآ 
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ایآ تفگ : هملـسم ] نب  دـمحم   ] سپ دـیوگ : ورمع  تسا -  نم  دزن  برع  نیرتلماـک  برع و  ناـنز  نیرت  يوبـشوخ  تـفگ : بـعک ] ]
هب ایآ  تفگ : سپـس  .دنیوبب  هک  دناوخ  ارف  زین  ار  شناهارمه  دـییوب و  ار  وا  رـس  سپ  .يرآ  تفگ : میوبب ؟ ار  ترـس  یهد  یم  هزاجا 
وا سپ  .تسامش  تقو  ناه ! تفگ : شیوخ ] ناهارمه  هب   ] تفرگ رایتخا  رد  ار  وا  رس  نوچ  سپ  .يرآ  تفگ : یهد ؟ یم  هزاجا  نم !

.دندناسر وا  هب  ار  ربخ  نیا  دندمآهلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  نآ  یپ  رد  دنتشک و  ار 

هک تسا  اه  هلیح  زا  يا  هتـسد  هدـنرادرب  رد  ثیدـح  نیا  .تسوا  حیحـص  يزاـغملا » باـتک   » رد يراـخب  تیاور  نتم  میدروآ  هچنآ 
هچنآ هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  نایم  نیا  رد  هک  يا  هتکن  .درک  ریرقت  اهدعب  مه  رتشیپ و  مه  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رد هک  زین  دنچ  ره  غورد ، فیدر  رد  هن  دوب و  هیانک  لیبق  زا  دزرس  يدوهی  نآ  نتشک  يارجام  رد  شناهارمه  هملسم و  نب  دمحم  زا 
نآ

ریذـپ ناکما  زین  هیانک  لاح  نیع  رد  دـشاب و  زیاج  غورد  اج  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نیا  زا  .دوب  زیاـج  ناـنآ  يارب  مه  غورد  ماـقم 
.تسا رتراوازس  هیانک  دشاب 

: دروآ نایم  هب  هیانک  ضیرعت و  دوخ  ياه  هتفگ  رد  هملسم  نبا  هنوگچ  میرگنب  کنیا 

رد هک  ار  ییعرـش  بادآ  اـم  هک  تسا  نآ  شنطاـب  ياـنعم  دراد : اـنعم  ود  میا ، هداـتفا  جـنر  هب  اـنانع » دـق  و  : » تفگ هک  نـیا  فـلا - 
درد جنر و  نیا  اما  .میا  هدرازگ  ياج  هب  تسا  جنر  یگتسخ و  هدنرادرب 

نامه اهنت  زین  بطاخم  هک  شرهاظ  يانعم  اما  تسا ؛ ینتشاد  تسود  يدردو  جنر  هجیتن  رد  و  ادخ ، يدونشخ  ندروآ  تسد  هب  يارب 
؛ تسا ینتشادان  تسود  هدنرازآ و  یجنر  رد  وا  هک  تسا  نآ  هدیمهف  وا  نخس  زا  ار 

يانعم دراد : انعم  ود  زین  تسا  هتساوخ  تاکز  ام  زا  هقدصلا » انلأسو  : » دیوگ یم  هک  نیا  ب - 

ار نامه  وا  نخـس  زا  زین  بطاخم  هک  شرهاظ  يانعم  و  دـنک ؛ فرـصم  دوخ  ياج  رد  ات  هتـساوخ  تاکز  ام  زا  هک  تسا  نآ  شنطاـب 
؛ تسا هتساوخ  تاکز  ام  زا  دوخ  يارب  وا  هک  تسا  نآ  هدرک  تشادرب 

ار وا  میرادن  تسود  میا و  هدرک  يوریپ  وا  زا  ام  هرما » ریـصی  ام  یلا  رظنن  یتح  هعدن  نا  هرکنف  هانعبتادقاناف  : » دـیوگ یم  هک  نیا  ج - 
زین هدنیوگ  دوصقم  هک  ینطاب  يانعم  تسانعم : ود  هدـنرادرب  رد  زین -  نیا  دـماجنا -  یم  اجک  هب  راک  مینیبب  هک  ینامز  ات  میراذـگاو 

هدرک و تشادرب  ار  نامه  زین  بطاخم  هک  يرهاظ  يانعم  و  میرادـن ؛ تسود  ار  وا  زا  ندـش  ادـج  میا  هدـنز  ات  زگره  ام  هک  نآ  هدوب 
نآ

.دوش نشور  شراک  ماجنارس  ات  .مینک  یم  دومناو  وا  زا  يوریپ  هب  ام  هک  نیا 

: دیوگ یم  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا 

گنج رد  ار  ربمایپ  نانمشد  هتسکش ، نامیپ  هک  دنتشک  ار  وا  دندرک و  هلمح  يو  هب  يور  نآ  زا  اهنت 
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نیمأت وا  هب  ًاحیرص  هاگ  چیه  دنتفر  شدزن  وا  نتشک  گنهآ  هب  هک  مه  یناسک  دوب ، هتفگ  وجه  ار  ترـضح  نآ  هدناسر و  يرای  وا  اب 
لتق هب  ار  وا  دـنناوتب  رذـگهر  نیا  زااـت  تـسا ، ناـما  رد  هـک  دـندوب  هدرک  دوـمناو  نـینچ  هداد و  ییانـشآ  وا  اـب  هـکلب  دـندوب ، هدادـن 

(1) .دنناسرب

: دیوگ یم  ضایع  یضاق  زا  لقن  هب  ملسم  حیحص  رب  دوخ  حرش  رد  زین  يوون 

نینچ مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  روضح  رد  یسک  ینامز  .تسا  هدوب  هنادرمناوجان  وا  نتـشک  دیوگب  تسیناور  سک  چیه  يارب 
صخـش هب  شیپ  زا  هک  دبای  یم  موهفم  ییاجنآ  گنرین  يدرمناوجان و  .دندز  ندرگ  ار  وا  داد  نامرف  زین  يو  دروآ و  نابز  رب  ینخس 

نیا و  دشاب ، هدش  هداد  ناما 

هملـسم و نب  دـمحم  يوس  رگید  زا  و  هتـسکش ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  دوخ  نیـشیپ  نامیپ  بعک  هک  تسا  یلاح  رد 
وا دنتـسناوت  نانآ  درک و  یتسود  ییانـشآ و  ساسحا  نانآ  اب  هک  دوب  بعک  دوخ  اهنت  هکلب  دندوب ، هدادـن  ناما  ار  يو  زین  شناهارمه 

(2) .دنناسرب لتق  هب  دنریگ و  رایتخا  رد  دوب  هدشن  هداد  يو  هب  زین  یناما  چیهو  تشادن  ینامیپ  چیه  هک  ار 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  بزاع  نبءارب  زا  يراخب  .تسا  يدوهی  قیقحلا  یبا  نب  مالس  عفاروبا  لتق  ناتساد  رگید  هنومن   - 4

هناور نانآ  .داتسرف  عفاروبا  غارس  هب  هارمه  نت  دنچ  سأر  رد  ار  هبتع  نب  هللادبع  کیتع و  نب  هللادبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
مورب و نم  ات  دـینامب  اج  نیمه  امـش  تفگ : ناهارمه  هب  کـیتع  نب  هللادـبع  ماـگنه  نیا  رد  .دندیـسر  يو  ژد  کـیدزن  هب  اـت  دـندش 

.دندوب هدرک  مگ  یغالا  نانآ  نایم ، نیا  رد  .مدوب  ژد  هب  ندـش  دراو  يارب  یهار  یپ  رد  نم  دـیوگ : یم  کیتع  نبا  .مرگنب  ار  عاضوا 
لیلد نیمه  هب  .موش  هتخانش  هک  مدیـسرت  دیوگ : یم  کیتع  نبا  .دندمآ  نوریب  ژد  زا  نآ  نتفای  يارب  دنتفرگ و  رب  یـشتآ  هلعـش  سپ 

رب گناب  ژد  نابرد  نایم  نیا  رد  .ما  هتفر  نوریب  ژد  زا  تجاح  ياضق  يارب  هک  مدرک  دومناو  نینچ  مدـناشوپ و  ار  شیوخ  ياـپ  رس و 
رد کیدزن  هک  یغالا  هلیوط  رد  سپـس  دراو و  نم  .دیایب  مدنبب  ار  رد  هک  نآ  زا  شیپ  دـیآ  نوردـنا  هب  دـهاوخ  یم  هک  ره  هک  دروآ 

.تشذگ بش  زا  یـساپ  ات  دنتخادرپ  رگیدـمه  اب  نتفگ  نخـس  هب  نآ  زا  سپ  دـندروخ و  ماش  عفاروبا  دزن  نایدوهی  .مدـش  ناهنپ  دوب 
دیلک مدینش  یمن  یتکرح  چیه  يادص  تسـشن و  ورف  اهادص  همه  هک  ینامز  دیوگ : یم  کیتع  نبا  .دنتفر  دوخ  ياه  هناخ  هب  هاگنآ 

هب نم  هب  تبـسن  دیاش  متفگ : دوخ  اب  دـیازفا : یم  وا  .مدوشگ  ار  ژد  رد  متـشادرب و  هتـشاذگ  اجک  ار  نآ  نابرد  مدوب  هدـید  هک  ار  رد 
اهرد متفر و  اهنآ  ياه  هناخ  ياهرد  غارـس  هب  سپـس  مدرک و  تکرح  یگتـسهآب  يور  نیمه  زا  و  دشاب ، هدش  هداد  رادشه  نایدوهی 

متفر و الاب  دوب  نآ  رد  عفاروبا  هک  ییاج  تمس  هب  ینابدرن  رب  سپس  .متسب  نانآ  يور  رب  نوریب  زا  ار 
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يا مدز : ادـص  يور  نیمه  زا  .تساجک  رد  يو  متـسناد  یمن  نیا  ربانب  .تسا  هدـش  شوماخ  زین  شغارچ  کـیرات و  وا  هناـخ  مدـید 
.داتفین رگراک  هبرض  نیا  اما  مدروآ ، دراو  وا  رب  يا  هبرض  متفاتش و  ادص  تمس  هب  ماگنه  نیا  رد  نم  تسیک ؟ داد : خساپ  وا  عفاروبا !
يادـص متفر و  شدزن  ما  هدـمآ  وا  هب  ندرک  کـمک  يارب  هک  نیا  ندرک  دومناو  اـب  رگید  یقیرط  زا  سپـس  دـیوگ : یم  کـیتع  نبا 

؟ تسا هداتفین  دـنیاشوخ  ار  وت  ایآ  تردام ! وت و  رب  ياو  تفگ : وا  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  وت  عفاروبا ، يا  متفگ : مداد و  رییغت  ار  شیوخ 
، مدروآ دورف  وا  رب  رگید  یتبرض  زین  ماگنه  نیا  رد  نم  دیوگ : یم  کیتع  نبا  .دروآ  دورف  نم  رب  يریشمش  دش و  دراو  نم  رب  يدرم 

.دنتساخرب شناسک  دیشک و  دایرف  وا  داتفین  رگراک  مه  نیا  اما 

ندرک کمک  يارب  هک  یسک  لکش  هب  مداد و  رییغت  ار  دوخ  يادص  راب  رگید  سپس  دیوگ : یم  کیتع  نبا 

ات مدرشف  ار  نآ  متـشاذگ و  وا  مکـش  رب  ریـشمش  سپ  .تسا  هدیـشک  زارد  نیمز  رب  تشپ  هب  هک  مدید  ار  وا  مدش و  دراو  تسا  هدمآ 
مداتفا و نابدرن  زا  اما  .مور  نییاپ  ات  مدمآ  نابدرن  غارس  هب  متسج و  نوریب  هدز  تشهد  سپس  .مدینش  ار  ناوختـسا  يادص  هک  ینامز 

مدمآ مناهارمه  دزن  متفر  یم  هار  اپ  کی  يور  رب  ناگنل و  ناگنل  هک  یلاح  رد  سپـس  متـسب و  ار  نآ  .تفر  رد  هب  دوخ  ياج  زا  میاپ 
ار اج  نیا  مونـشن  ار  ازع  نویـش و  يادص  ات  نم  هک  دیهد ، هدژم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوش و  هناور  متفگ : نانآ  هب  و 

.تسا هدرم  عفاروبا  هک  دروآرب  گناب  یسک  تساخرب و  ازع  نویش  يادص  دیمد  حبص  نوچ  .میوگ  یمن  كرت 

نیا زا  شیپ  و  مدناسر ، مناهارمه  هب  ار  دوخ  متـشاد  هک  یتخـس  يرامیب  اب  متـساخرب و  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : یم  کیتع  نبا 
هدژم ار  وا  مدیسر و ] روضح  هب   ] دنسرب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  اهنآ  هک 

.مداد

: دیوگ یم  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا 

نانچمه اما  هدیـسر  وا  هب  مالـسا  توعد  هک  یکرـشم  ندرک  رورت  زاوج  تسا : هلمج  نآ  زا  تسا و  يدیاوف  هدنرادربرد  ثیدح  نیا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  نانمشد  هب  شیوخ  ییاراد  اب  ای  نابز و  تسد و  اب  هک  یسک  رورت  زاوج  تسا ، هدیزرو  رارـصا  شیوخ  رفک  رب 

مهبم زاوج  نانآ ، نداد  بیرف  ندرک و  ریگلفاغ  يارب  یهار  نتفای  نایبرح و  هب  تبسن  سـسجت  زاوج  تسا ، هدرک  کمک  هلآ  هیلع و 
لیلد و ار  عفاروبا  يادـص  کیتع  نبا  هک  نانوچ  ناشن ، لیلد و  دانتـسا  هب  مکح  ندوب  اور  تحلـصم ، ندروآ  رب  يارب  نخـس  ندروآ 

(1) .تفرگ وا  دوخ  رب  یناشن 

دنچ ره  دبیرفب و  ار  شیوخ  هدننک  ریسا  ناملسم ، ریسا  هک  تسا  نآ  اه  هنومن  زا  رگید  یکی   - 5

هک نانوچ  .دشاب  ناناملسم  يارب  ییورین  دنک و  اهر  شتراسا  زا  ار  دوخ  هدش  مه  وا  نتشک  اب  هک 
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دوب نیا  داوم  نآ  زا  یکی  .درک  قفاوت  ناکرشم  اب  يداوم  رب  هیبیدح  حلص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
اما .دنادرگ  زاب  شیرق  هب  هکم و  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآ  هانپ  هنیدم  هب  دزیرگب و  هکم  زا  هک  یشیرق  ناملسم  ره  هک 

دادرارق داوم  طورش و  هک  نآ  زا  سپ  .تسین  هنیدم  هب  وا  ندنادرگرب  هب  مزلم  شیرق  درب  هانپ  شیرق  هب  هنیدم  ناناملسم  زا  یسک  رگا 
هانپ هنیدم  هب  هکم  زا  دوب  یشیرق  ناملـسم  کی  هک  ریـصبوبا  تشگزاب  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش و  هتـشون  حلص 

لیوحت نانآ  هب  ار  وا  هیبیدـح  حلـص  داوم  هب  انب  ات  دنداتـسرفهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  وا  یپ  رد  ار  نت  ود  شیرق  .دروآ 
دز و گنرین  یکی  هب  هار  هنایم  رد  وا  .دندرب  دوخ  اب  ار  ریصبوبا  شیرق  هداتسرف  ود  درک و  نینچ  زین  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دهد 

تلذ زا  ریصبوبا  ناس  نیدب  تخیرگ و  زین  يرگید  .تشک  ار  وا 

: تسا هدمآ  نینچ  دنا  هدروآ  شیوخ  بتک  رد  ار  نآ  دمحا  يراخب و  هک  هیبیدح  ینالوط  ثیدح  رد  .تفای  ییاهر  تراسا 

.دمآ ترضح  نآ  دزن  دوب  شیرق  زا  يدرم  ناملسم و  هک  ریـصبوبا  نآ  یپ  رد  .تشگزاب  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
نت ود  نادب  ار  وا  ترـضح  نآ  .میهاوخ  یم  يا  هتـسب  ام  اب  هک  ار  ینامیپ  هب  افو  دنتفگ : دـندرک و  هناور  ار  نت  ود  وا  یپ  رد  نایـشرق 

دندرب نوریب   [ هنیدم زا   ] ار وا  زین  نانآ  درپس و 

ماگنه نیا  رد  .دندش  لوغشم  امرخ  ندروخ  هب  هدمآ ، دورف  اج  نآ  رد  دندیسر و  هفیلحلاوذ  هب  ات 

، وا خساپ  رد  .تسا  بوخ  رایـسب  يریـشمش  تریـشمش  نیا  هک  منیب  یم  دنگوس  دـنوادخ  هب  ینالف ! تفگ : اهنآ  زا  یکی  هب  ریـصبوبا 
دنوادخ هب  يرآ ، تفگ : دیشک و  رب  ماین  زا  ار  ریشمش  يرگید  نآ 

یهاگن ات  هد  نم  هب  ار  ریشمش  تفگ : ریصبوبا.ما  هدومزآ  ار  نآ  اهراب  تسوکن و  يریشمش  دنگوس 

زین يرگید  .دش  درس  شرکیپ  هک  دروآ  دورف  وا  رب  یتبرض  ریشمش  نامه  اب  زین  وا  درپس و  وا  هب  ار  ریشمش  زین  درم  نآ  .منکفیب  نآ  هب 
دید ار  وا  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دـش  دجـسم  دراو  دـیود  یم  هک  یلاح  رد  دـناسر و  هنیدـم  هب  ار  دوخ  تخیرگ و 

، دنگوس دنوادخ  هب  تفگ : دیـسرهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  درم  نآ  نوچ  .تسا  هدـید  یتشحو  سرت و  درم  نیا  دومرف :
ربارب رد  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : دمآ و  ریـصبوبا  نآ  زا  سپ  .موش  یم  هتـشک  زین  نم  دیـسر و  لتق  هب  مهارمه 

ربمایپ .تسا  هداد  ییاهر  ارم  نآ  زا  سپ  دنوادخ  یلو  يا  هدنادرگرب  نانآ  هب  ارم  يا ؛ هدرک  افو  تنامیپ  ادخ و 

.تشاد یم  ار  یسک  لوتقم ]  ] وا رگا  تخورفا  یم  گنج  نیا  شردام ! رب  ياو  دومرف :

تخیرگ و هنیدم  زا  يور  نیمه  زا  .دنادرگ  دهاوخ  زاب  شیرق  دزن  راب  رگید  ار  وا  ربمایپ  تفایرد  دینش  ار  نخـس  نیا  نوچ  ریـصبوبا 
.دمآ ایرد  هرانک  هب 

زا کی  ره  هک  دش  نینچ  سپ  نآ  زا  تسویپ و  ریـصبوبا  هب  دـناهر و  ناکرـشم  زا  ار  دوخ  زین  لهـس  نب  لدـنجوبا  دـیوگ : یم  يوار 
ات دنتسویپ ، یم  ریصبوبا  هب  دندروآ  یم  مالسا  هک  شیرق  نادرم 
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ماش دصقم  هب  ار  شیرق  زا  یناوراک  چـیه  جورخ  ربخ  هورگ  نیا  دـنگوس ، دـنوادخ  هب  .دـمآ  مهارف  نانآ  زا  هورگ  کی  هک  یماگنه 
.تفرگ یم  رایتخا  رد  ناش  ییاراد  تشک و  یم  ار  نایناوراک  تفرگ و  یم  نآ  رب  هار  هک  نیا  رگم  دینش  یمن 

دنگوس دنتـشاد  هک  ییدـنواشیوخ  هب  دـنوادخ و  هب  ار  وا  دنداتـسرف و  ماغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  شیرق  يدـنچ  زا  سپ 
زینهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  ناما  رد  دیآ  وا  دزن  شیرق  ناناملـسم  زا  هک  ره  دتـسرفن و  نانآ  دزن  ار  یـسک  رگید  هک  دـنداد 

[. تسا هتفریذپ  هک   ] داتسرف مایپ  نانآ  يارب 

هتفرگ لیوحت  هنیدم  زا  ار  وا  هک  یناسک  وا و  نایم  هک  درادـن  دوجو  هلأسم  نیا  هب  یتحارـص  ریـصبوبا  ناتـساد  رد  دـنا : هتفگ  ناملاع 
زین يرگید  و  دز ، تسد  نانآ  زا  یکی  لتق  هب  يو  زین  يور  نیمه  زا  .تسا  هتشاد  دوجو  ینامیپ  دننادرگرب  هکم  ناکرشم  هب  ات  دندوب 

وا و ناـیم  هک  سک  ره  يارب  ساـیق ، نیمه  هـب  .درکن  شهوـکن  دوـب  هدرک  هـچنآرب  ار  وا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  و  تـخیرگ ،
اب دـنچ  ره  دـناهرب ، نانآ  زا  ار  دوخ  هدـش  هک  هویـش  ره  هب  تسا  زیاج  دـشابن  یناـمیپ  دـنا  هدروآ  رد  تراـسا  هب  ار  وا  هک  یناکرـشم 

.دشاب نآ  دننامه  اه و  هناخ  ندز  شتآ  ای  لاوما و  ندناتس  اب  ای  نانآ ، نتشک 

افو دوخ  نامیپ  نیا  هب  تسیاب  یم  وا  ایآ  هک  دنا  هدرک  فالتخا  تسا  هتسب  رارف  مدع  نامیپ  نارفاک  اب  هک  يریسا  هرابرد  ناملاع  هتبلا 
و دزیرگب ؛ دیاب  دبایب  رارف  ناکما  هاگ  ره  هکلب  تسین ، مزال  وا  رب  ییافو  نینچ  دنا : هتفگ  هفوک  ناهیقف  هفینحوبا و  یعفاش ، هن ؛ ای  دنک 

.تسا هدیزرو  تفلاخم  وا  اب  بهشا  هلأسم  نیا  رد  هتبلا  و  تسا ، بجاو  وا  رب  نامیپ  نیا  هب  افو  هتفگ : کلام 

دروآ نابز  رب  يدنگوس  نینچ  زین  وا  دروخب و  دنگوس  نتخیرگنرب  هک  دننک  ریزگان  ار  ریـسا  رگا  هک  دنراد  رظن  قافتا  نیا  رب  ناملاع 
.تسا هدوب  هرَکم  اریز  دوش ؛ یمن  مزال  مه  دنگوس  هرافک  وا  رب  رت -  هدیزگ  رظن  ربانب  دزیرگب و -  دراد  قح 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رانک  رد  ردب  دربن  رد  دندوب  هداد  دنگوس  ار  نانآ  نارفاک  هک  شردپ  هفیذـح و  ناتـساد  رد  نایم ، نیا  رد 
بجاو يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامرف  دنزرو ، يرادافو  دوخ  نامیپ  نیا  هب  دومرف  نانآ  هب  ربمایپ  و  دننکن ، تکرـش  گنج  رد 

هدوب نارفاک  اب  هک  ینامیپ  هب  وا  بیاـن  اـی  ماـما  راـنک  رد  داـهج  نتفگ  كرت  اـب  تسین  بجاو  زگره  هچ ، تسین ؛ يزیچ  نینچ  ندرک 
دنچ ره  دننکش ، نامیپ  وا  باحصا  هک  دتفین  اهنابزرس  رب  نینچ  هتساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اج  نیا  رد  اما  .دوش  افو  تسا 

هدوب نآ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتساوخ  نیا  تلع  .تسا  هدوبن  مزال  نانآ  رب  ییاهنامیپ  نینچ  هب  يرادافو  هک 

نایب ددصرد  زگره  دنا  هتخادنا  یم  اهنابزرس  رب  وا  باحصا  هرابرد  ار  يزیچ  نینچ  هک  نانآ  هک 

.دنا هدوبن  اهنآ  راک  يارب  یلیوأت  هیجوت و 

دنا هدروآ  نامی  نب  هفیذح  زا  لقن  هب  ملسم  دمحا و  هک  تسا  نامه  شردپ  هفیذح و  ناتساد 
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ناـیم نیا  رد  .میدـمآ  نوریب  هکم ] زا   ] لیـسح مردـپ  نم و  هک  نیا  زج  دـشن ، ردـب  هوزغ  رد  نم  روـضح  عناـم  زیچ  چـیه  تفگ : هک 
اهنت میرادن و  وا  گنهآ  ام  میتفگ : زین  ام  .دیراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  گنهآ  اهنت  امـش  دنتفگ : دنتفرگ و  ار  ام  شیرق  نارفاک 

[ ربمایپ  ] وا رانک  رد  یلو  میورب  هنیدـم  هب  هک  دـندروآ  نایم  هب  یهلا  يدـنگوس  دندناتـس و  نامیپ  ام  زا  نانآ  .میا  هدرک  هنیدـم  دـصق 
يدهع هب  نانآ  يارب  ام  دیورب  : » دومرف زین  وا  میداد و  ربخ  وا  هب  ار  ارجام  میدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ام  .میگنجن 

(1) «. مییوج یم  يرای  لجوزع -  دنوادخ -  زا  نانآ ، ربارب  رد  مینک و  یم  افو  دنراد  هک 

.دروآ یم  یپ  رد  ار  ناکرشم  يراوخ  تسکش و  زین  نآ و  يدنلبرس  نید و  يرای  هک  تسا  ییاه  هلیح  زا  ییاه  هنومن  تشذگ  هچنآ 
.تسا بولطم  عرش  هاگدید  زا  دشاب ، تشذگ  هچنآ  لیبق  زا  هاگره  درادن و  يا  هنارک  رزم و  ّدح و  یگنج  ياه  هلیح  هتبلا 

هک اج  نآ  درادن ، ضراعت  حرس  یبا  نب  هللادبع  ناتساد  رد  شردپ  زا  دعس ، نب  بعصم  قیرط  زا  یئاسن  ثیدح  نیا  اب  میدروآ  هچنآ 
اب تعیب  زا  حرس  یبا  نبا  يراددوخ  زا  سپ  راصنا  زا  یکی 

هل نوکت  نا  یبنل  یغبنی  ام  : » دومرف زین  ترـضح  نآ  يدرکن و  هراشا  ام  هب  مشخ  اب  ارچ  تفگ : ربماـیپ  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
تسا نآ  مه  لیلد  درادن و  ضراعت  ثیدح  نیا  اب  میدروآ  هچنآ  نیعالا .» هنئاخ 

يراک نینچ  هاگ  چیه  نانآ  تسا و  ناربمایپ  ياهیگژیو  زا  قلطم  روط  هب  مشچ  اب  هراشا  زا  عنم  هک 

ثیدح رد  هک  دوشن  لاکشا  خساپ  نیا  رب  .دشاب  حابم  نارگید  يارب  راک  نیا  دنچ  ره  دننک ، یمن 

گنهآ هک  درک  یم  دومناو  هیروت  اب  تشاد  يا  هوزغ  گنهآ  رگا  ترضح  نآ  هک  میتشاد  نیا  زا  شیپ 

يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  هک  تسا  نیا  ثیدح  نآ  زا  دوصقم  میتفگ ، دوخ  ياج  رد  هک  ناس  نآ  هچ ، دراد ؛ رگید  ییاج 
ناس نیدـب  ات  دـش  یم  هدامآ  رفـس  يارب  دیـسرپ و  یم  تسا  برغم  رد  هک  ییاج  هرابرد  تشاد  یم  قرـشم  رد  ییاج  گـنهآ  هنومن 

يارب ترضح  نآ  هک  نیا  هن  دراد ، برغم  رد  ییاج  گنهآ  هک  درب  نامگ  دونـش  یم  ار  وا  يوج  سرپ و  ای  دنیب  یم  ار  وا  هک  یـسک 
نیا رب  یلاکشا  نیا  ربانب  .دریگ  شیپ  رد  ار  قرشم  هار  سپس  دور و  یم  برغم  تمس  هب  هک  دنک  حیرصت  هنومن 

.تسا هاگآ  روما  همه  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  و  تسین ، دراو  خساپ 

هریرب ندیرخ  يارب  هشیاع  هلیح   : 9

رب دنراد  رایتخا  رد  ارم  هک  یناسک  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هریرب  هک : تسا  هدش  تیاور  هشیاع  زا 
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تـسود رگا  تفگ :  [ خـساپ رد   ] هشیاع .هد  کمک  ارم  دـنا ؛ هتـسب  هبتاکم  دادرارق  نم  اب  مزادرپب  هیقوا  کی  لاـس  ره  هک   (1) هیقوا ُهن 
نیا تفر و  شناسک  دزن  هریرب  .منک  یم  ار  راک  نیا  دـشاب  نم  رایتخا  رد  وت   (2) يالو منک و  مهارف  ناشیارب  ار  رادقم  نیا  هک  دنراد 
زاب نانآ  دزن  زا  دوب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  سپ  .دنتفاتربرس  نآ  شریذپ  زا  اما  تفگ ، نانآ  اب  ار  نخس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دشاب  نانآ  زا  ءالو  هک  طرـش  نیا  اب  رگم  دنتفریذپن  اما  مداهن ، نایم  رد  نانآ  اب  ار  نیا  نم  تفگ : دـمآ و 
هک نک  طرـش  نانآ  يارب  ار  ءالو  ریگب و  ار  هریرب ]  ] وا دومرف : .دـیناهاگآ   [ دوب هدـش  هچنآ  زا   ] ار ربماـیپ  هشیاـع  نآ ، زا  سپ  دـینش و 

.دنک یم  دازآ  هک  تسا  یسک  يارب  ءالو 

تفگ و شیاتـس  ساپـس و  ار  يادخ  تساخ و  اپ  هب  مدرم  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  .درک  ار  راک  نیا  هشیاع 
َهَِأم َناک  ْنِاَو  ٌلطاب  َوُهَف  ِهّللا  ِباتِک  یف  َْسَیل  ٍطْرَـش  ْنِم  َناک  ام  ِهّللا  ِباتِک  یف  ْتَْسَیل  ًاطوُرُـش  َنوُطرَتْشَی  ٍلاجِر  ُلاـب  اـم  : » دومرف هاـگنآ 

(3) «. َقَتْعَا ْنَِمل  ُءالَْولا  اَمَّنِا  َُقثْوَا َو  ِهّللا  ُطْرَش  ُّقَحَا َو  ِهّللا ، ُءاضَق  .ٍطْرَش 
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مهرد و لهچ  هرقن  الط و  ریغ  رد  هیقوا  .دـنک  یم  توافت  نوزوم ، فالتخا  هب  هتـسب  نآ  رادـقم  تسا و  نزو  يارب  يراـیعم  هیقوا  - 1
اـب 119 هرقن  هیقوا  ره  تسا  مرگ  هرقن 975/2  مهرد  ره  هک  اـجنآ  زا  اـما  تسا ، مهرد  لـهچ  زین  هرقن  هیقوا  .تسا  مرگ  اب 127  ربارب 

.م ص 97 - . ءاهقفلا ، هغل  مجعم  .ك.ر : .تسا  مرگ  اب 75/29  ربارب  لاقثم و  مین  تفه و  زین  الط  هیقوا  .دشاب  یم  ربارب  مرگ 
یبسن هطبار  دننامه  صخـش  ود  نایم  يا  هطبار  يانعم  هب  حالطـصا  رد  ندـش و  کیدزن  ندوب و  کیدزن  يانعم  هب  تغل  رد  ءالَو  - 2

حالطصا رد  قتع  تنس و  لها  حالطـصا  رد  ناسحا  ای  دی  فلا : تسا : ینیعم  بابـسا  ياراد  یمکح و  تبارق  یعون  دوخ  نیا  .تسا 
.دوش ب یم  وا  ثراو  بتارم ، ریاس  زا  هثرو  نادقف  تروص  رد  وا  گرم  زا  سپ  هدرب  هدننک  دازآ  درف  ره  هک  انعم  نیدب  هعیش ، جیار 
ره هک  نیا  رب  ینبم  صخش  ود  نایم  ینامیپ  زا  تسا  ترابع  نآ  هعیش و  حالطصا  رد  هریرج  نامض  تنس و  لها  حالطـصا  رد  دقع  : 

، هعیـش دزن  رد  تماما ، .دوش ج :  هید  لبقتم  يو  يوس  زا  تیانج  زورب  تروص  رد  دربب و  ثرا  وا  زا  يرگید  گرم  تروص  رد  کی 
مالسا هب  ار  يرگید  هک  یـسک  ینعی  مالـسا ، ءالو  .دوش د :  یم  درف  ثراو  تبارق ، بتارم  هثرو  نادقف  ماگنه  رد  ماما  هک  انعم  نیدب 

.م .دوش -  شثراو  دناوت  یم  وا  گرم  تروص  رد  هدناورگ 
، تسا لطاب  تسین  ادخ  باتک  رد  هک  یطرـش  ره  .تسین  ادخ  باتک  رد  هک  دـنراذگ  یم  ییاهطرـش  هک  ار  یناسک  دوش  یم  هچ  - 3

دازآ ار  هدرب  هک  تسا  یسک  نآ  زا  اهنت  ءالو  و  رتراوتسا ، دنوادخ  طرش  تسا و  رتدنمازس  دنوادخ  مکح  .دشاب  طرـش  دص  دنچ  ره 
باب 17. طورشلا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .تسا  هدرک 
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« ءالولا یف  طورشلا  باب   » ناونع يو  .تسا  طورـش »  » باتک رد  يراخب  ترابع  میدروآ  هک  یترابع  تسا و  قافتا  دروم  ثیدح  نیا 
.تسا هداهن  ثیدح  نیا  رب  ار 

وا شورف  زا  هریرب  ناسک  هک  نونکا  داد  نامرف  ار  هشیاـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  تلـالد  نآ  رب  ثیدـح  نیا 
هشیاع نینچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .درخب  اهنآ ، يارب  ءالو  طرـش  اب  نانآ  زا  ار  يو  دنا ، هدیزرو  يراددوخ  ءالو  طرـش  نودب 

.دنک یم  دازآ  ار  هدرب  هک  تسا  یسک  يارب  ءالو  دهد و  یمن  رییغت  ار  ادخ  مکح  طرش  نیا  هک  دیناهاگآ  ار 

زا یقح  چـیه  نیا  هتبلا  .تسا و  طرـش  نیا  هب  ندز  اپ  تشپ  شنطاب  ءالو و  طرـش  هب  يدـنبیاپ  شرهاظ  هک  تسا  هلیح  کی  دوخ  نیا 
دنراد یتیعـضو  نینچ  هک  ییاه  هلیح  ندوب  زیاـج  رب  ثیدـح  ناـس ، نیدـب  .درب  یمن  ناـیم  زا  ار  هدرب  نآ  قوقح  اـی  دـنوادخ  قوقح 

وا يارب  رگید  فرط  هک  دوش  دقع  شریذپ  هب  رـضاح  یتروص  رد  اهنت  دقع  ياهفرط  زا  یکی  هاگره  ساسا ، نیارب  .دـنک  یم  تلالد 
اب دوخ  دادرارق  دنک و  تقفاوم  طرـش  نیا  اب  رهاظ  رد  دناوت  یم  رگید  فرط  تسا ، هتفریذپن  ار  نآ  عرـش  هک  دوش  دـنبیاپ  یطرـش  هب 

.تسا وغل  طرش  حیحص و  دقع  یضرف  نینچ  رد  .دزاس  دقعنم  ار  يو 

نیا رب  مه  نانآ  و  دـنک ، ءالو  طرـش  نانآ  يارب  دومرف  ار  هشیاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدـش  لاکـشا  نینچ  ثیدـح  نیا  رب 
هک نانوچ  دنتخورف ، یمن  هشیاع  هب  ار  وا  هک -  دناد  یم  رتهب  دوخ  يادخ  دوبن -  طرـش  نیا  رگا  اما  .دنتخورف  وا ] هب  ار  هریرب   ] ساسا

نیا هدرک و  لطاب  ار  طرـش  نیا  ربمایپ  سپـس  .دـندرک  طرـش  هشیاع  رب  ار  دوخ  يارب  ءالو  هک  یماـگنه  اـت  دـنتخورفن  ار  وا  زین  رتشیپ 
يو هک  تسا  یلاحرد 

.تسا هتسناد  مارح  ار  ندیزرو  گنرین  شغ و  دوخ 

: تسا هداد  خساپ  نینچ  لاکشا  نیا  هب  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا 

هک دوب  هدیسر  ترهش  زا  هیاپ  نادب  نیا  و  تسا ، لطاب  هدنشورف  يارب  ءالو  طرـش  هک  دوب  هدناهاگآ  نیا  زا  ار  مدرم  دوخ  ربمایپ  ًالوا :
دنتساوخ هک  یماگنه  نیا ، ربانب  .دنامن  ناهنپ  هریرب  ناسک  رب 

ار نانآ  رذگهر  نیا  زا  ات  تشاذگاو  نانآ  هب  ار  راک  ربمایپ  دندوب ، هتفای  یهاگآ  شنالطب  زا  رتشیپ  دوخ  هک  دنراذگب  وا  رب  ار  یطرش 
یسوم هک  نآ  دننامه  دهد ، هجوت  راک  ماجرف  هب  دنک و  دیدهت 

ایوگ سپ  .دناسرن  امش  هب  يدوس  راک  نیا  ینعی  (، 80/ سنوی  ) دینکفیب دیناوت  یم  ار  هچنآ  َنوُْقُلم » ُْمْتنَا  ام  اوُْقلا  : » تفگ نارحاس ] هب  ]
.درادن ناشیارب  يدوس  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  اما  راذگب ، نانآ  اب  ار  طرـش  نیا  دیامرف : یم  هشیاع  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نوچ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  نآ  هجو  نیا  هاوگ 
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دیهوکن و ار  نانآ  نخس  نیدب  يو  ...اطورش » نوطرتشی  لاجر  لاب  ام  : » دومرف درک  دوخ  نخـس  بطاخم  ار  نانآ  دادرارق  نیا  یپ  رد 
هدرکن نایب  رتشیپ  ار  مکح  نیا  رگا  هچ ، تسا ؛ هتـشاد  نایب  طرـش  نیا  نالطب  رب  ینبم  ار  یهلا  مکح  نیا  زا  شیپ  هک  درک  هراـشا  مه 

مکح نایب  اب  ار  دوخ  نخس  دوب 

رتشیپ ربمایپ  هک  یتروص  رد  ینعی   ] تروص نیا  ریغ  رد  هک  اریز  دـنا ؛ هدرک  يراـک  نینچ  هک  یناـسک  شهوکن  اـب  هن  درک  یم  زاـغآ 
یم مالا  باتک  رد  یعفاش  .دوب  یقاب  یلـصا  تئارب  مکح  نامه  رب  راک  نیا   [ دوب هدومرفن  مالعا  ار  طرـش  نـالطب  رب  ینبم  یهلا  مکح 

: دیوگ

زین یـصاعم  رد  هک  اجنآ  زا  تسا و  راکهانگ  دنک  طرـش  دنا  هدرک  مکح  نادـب  لوسر  ادـخ و  هچنآ  فالخ  رب  سک  ره  هک  اجنآ  زا 
مه بیترت  نیدـب  ات  دوش  رثا  یب  دـنا  هدرک  طرـش  هچنآ  هک  تسا  ناراکهانگ  ندرک  بدا  ياه  هویـش  زا  نیا  تسا ، یبادآ  دودـح و 

هتشادزاب يزیچ  نینچ  زا  نارگید  مه  نانآ و 

.تسا ندرک  بدا  ياه  هویش  نیرت  سرتسد  رد  زا  یکی  نیا  و  دنوش ،

نادب هچنآ  رد  راذـگاو و  دـنراذگ  یم  هک  یطرـش  رد  ار  نانآ  اب  تفلاخم  هک  تسا  نآ  نک » طرـش  نانآ  يارب  ار  ءالو   » يانعم ًایناث :
هلیـسو هب  يراک ، كرت  زا  هاگ  هک ] تساور  حیحـص و  يور  نآ  زا  يریبعت  نینچ   ] .نکم ناشیا  اب  عازن  تفلاخم و  راهظا  دنناوخ  یم 

.دوش یم  ریبعت  لعف 

.درادن مه  زاجم  رب  یتلالد  تسا و  نوریب  یقیقح  تلالد  زا  اما  تسا ، لمتحم  هچرگ  یهجو  نینچ  دیوگ : یم  قیقد  نبا 

تیاور رد  دش  رکذ  هک  مه  زاجم  نآ  لیلد  دراد و ] يزاجم  تلالد  ثیدـح  نیا   ] هک دوش  یم  هداد  خـساپ  نینچ  يو  لاکـشا  نیا  هب 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  سپ  : » هدمآ هک  اجنآ  تسا ، هدش  حیرـصت  نادب  بَتاکم -  باوبا  رخآ  رد  يراخب  تیاور  هب  هشیاع -  زا  نمیَا 
دازآ دیرخ و  ار  وا  هشیاع  سپ  .دـننک  طرـش  دـنهاوخ  یم  هچ  ره  هک  راذـگب  مه  ار  نانآ  نک و  دازآ  رخب و  ار  وا  دومرف : هلآ  هیلع و 

ار هدرب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  ءالو  دومرف : نآ  یپ  رد  ربمایپ  .دـندرک  طرـش  دوخ  يارب  ار  ءالو  شا ] یلبق  نابحاص   ] شناسک درک و 
«. دنشاب هدرک  طرش  نارگید ] يارب  ار  يزیچ  نینچ   ] رابدص دنچ  ره  دنک ، دازآ 

و تسین ، ام  رظن  دروم  اجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  ثحابم  هریرب  ثیدح  نیا  رد  هتبلا 

.تسا رتهاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ 

هلیح کمک  هب  ملاظم  رد  صاصق   : 10

: تفگ دیسرهلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  نایفسوبا -  رـسمه  هبتع -  رتخد  دنه  هک : تسا  هدش  تیاور  هشیاع  زا   - 1
نم هک  يا  هزادنا  هب  تسا و  سیسخ  يدرم  مرسمه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا 

ص:514
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نم رب  راک  نیا  رد  ایآ  .مرادرب  شلام  زا  دوش  هاگآ  يو  هک  نآ  یب  دوخ  هک  نآ  رگم  دهد ، یمن  یجرخ  دـنک  هدنـسب  ار  منادـنزرف  و 
ام کیفکیام و  فورعملاب  هلام  نم  يذخ  : » دومرف تسه ؟ یهانگ 

(1) «. کینب یفکی 

بیاـغ هراـبرد  ندرک  تواـضق  ندرک و  مکح  زاوج  رب  نآ  هب  تنـس  لـها  ناـملاع  زا  ییاـههورگ  تسا و  قاـفتا  دروم  ثیدـح  نیا 
ربمایپ زا  هک  یثیدح  اریز  تسین ؛ تسرد  ییاعدم  نینچ  تابثا  يارب  ثیدح  هب  لالدتسا  هدنراگن ] داقتعا  هب   ] اما .دنا  هدرک  لالدتـسا 
یهانگ نم  رب  راک  نیا  رد  ایآ  : » دیوگ یم  هک  دنه  شسرپ  ماهفتـسا و  لیلد  هب  مه  تساوتف ، باب  زا  هدش  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نخس رگا  هک  یلاح  رد  تشاذگاو ، يو  دوخ  هب  دراد  ار  نآ  قاقحتـسا  نز  هک  ار  يا  هقفن  هزادنا  ربمایپ  هک  نآ  لیلد  هب  مه  تسه ،»
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  نآ  لیلد  هب  مه  تشاذگ ، یمناو  یعدم  هب  ار  هزادنا  نیا  نییعت  دوب  تواضق  مکح و  باب  زا  ترـضح  نآ 

نیا هک  لیلد  نآ  هب  مه  و  دـنک ، هماقا  شیاعدـم  يارب  يا  هنّیب  تساوخ  وا  زا  هن  داد و  دـنگوس  دراد  هک  ییاـعدا  رب  ار  نز  نآ  هن  هلآ 
مکح و زاوج  هب  نادقتعم  هاگدید  زا  هک  یلاح  رد  تشاد ، روضح  رهش  نیا  رد  نایفـسوبا  تسویپ و  عوقو  هب  هکم  رد  ءاتفتـسا  اوتف و 
ای هک  دـشاب  ناهنپ  يا  هنوگ  هب  ای  دـشابن  رهـش  نآ  رد  بیاغ  درف  هک  تسا  نآ  یتواضق  نینچ  تحـص  طرـش  بیاغ ، هرابرد  تواضق 

دوجو یطرـش  نینچ  نایفـسوبا  دروم  رد  اما  ددرگ ، ریذـپ  ناکما  يراوشد  اب  وا  هب  نتفاـی  تسد  اـی  تفاـی و  تسد  وا  هب  ناوتن  ًالـصا 
.تساوتف کی  رودص  هکلب  بیاغ ، درف  هرابرد  يرواد  کی  هن  هدومرف  ربمایپ  هچنآ  يور  نیمه  زا  تشادن و 

رد یلو  دیامن  یم  قلطم  ظفل  رد  رهاظب و  هچرگ  رادرب ) وا  لام  زا  « ) يذخ : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  نیا 
؛» کینب یفکی  ام  کـیفکیام و  هلاـم  نم   » .رادرب وا  لاـم  زا  تسا  تسرد  ییوگ  یم  هچنآ  رگا  هدومرف :  هک  اـیوگ  ، تسا دـیقم  اـنعم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  .دنک  یم  هدنسب  ار  وت  تداع  مکح  هب  هک  رادرب  شلام  زا  هزادنا  نآ  ینعی 

.تسا هدید  یمن  دیق  ندروآ  هب  يزاین  يور  نیمه  زا  هتشاد و  رواب  ار  نز  نآ  نخس 

ثیدح تلالد  یگنوگچ 

دنک یم  هدنـسب  ار  شنادنزرف  وا و  هک  يا  هزادنا  هب  هلیح ، کمک  هب  شرـسمه ، لام  زا  داد  هزاجا  دنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
زا يزیچ  هک  تسا  نآ  رسمه  هاگدید  زا  شرهاظ  تسا و  هلیح  کی  نیا  .درادرب 

ص:515

باب 9 و 14. تاقفنلا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .دنک  هدنسب  ار  تنادنزرف  وت و  هک  رادرب  هزادنا  نآ  ییوکن  هب  وا  لام  زا  - 1
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هلیح نیا  نطاب  اما  تسا ، هدنسب  ار  نانآ  دهد  یم  شنادنزرف  نز و  هب  هچنآ  هدشن و  هتشادرب  شلام 

هک تسا  یفده  نیا  هدوب و  بجاو  درم  رب  شنداد  هک  تسا  یقح  ندناتس  متـس و  عفد  مه  نآ  زا  فده  تسا و  رهاظ  نیا  فالخ  رب 
.تسا هدرک  عیرشت  ار  نآ  دنوادخ 

یم لاـطب  نبا  يور  نیمه  زا  و  دوـش ، یم  ساـیق  نآ  رب  دـشاب  نآ  اـب  نوـگمه  هلیح و  نیا  ياـنعم  رد  هک  مه  يرگید  هلیح  هنوـگره 
هدرک راکنا  ای  هدادن  ار  نآ  وا  دراد و  رگید  سک  رب  هک  ار  یقح  دناوت  یم  قح  بحاص  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  دنه  ثیدح  : » دـیوگ

: دیوگ یم  زین  یباطخ  درادرب .» وا  لام  زا  دوخ  قح  هزادنا  هب  تسا ،

مکح هب   ] هچ نآ ؛ ریغ  زا  مه  تشادرب و  تسا  دننامه  هک  یـسنج  زا  ار  قح  ناوت  یم  مه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  دنه  ثیدح  زا 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  نآ  زا  و  درادن ، دوجو  زاین  دروم  مزاول  رگیدو  كاشوپ  كاروخ و  همه  سیـسخ  درف  هناخ  رد  تداع ]

.تسا هداد  قلطم  نذا  رهوش  لام  زا  هدننک  هدنسب  رادقم  نتشادرب  يارب  نز  نآ  هب  هلآ 

روط هب  ار  نآ  یعفاش  دنراد : توافتم  ییاههاگدید  شا  هرابرد  ناملاع  دوش و  یم  هدیمان  قحلاب » رفظلا  ( » تنـس لها  دزن   ) هلأسم نیا 
سنج نآ  نیع  هک  تسا  زیاج  سنج  زا  ریغ  يزیچ  نتشادرب  یتروص  رد  اهنت  يو  هاگدید  زا  هک  توافت  نیا  اب  دناد ، یم  زیاج  قلطم 
اهرظن نیا  هس  ره  کلام  زا  و  دناد ؛ یم  زیاج  ار  نآ  سنج  رد  اهنت  هفینحوبا  دنک ، یم  عنم  قلطم  روط  هب  ار  نآ  دمحا  دـشاب ؛ رذـعتم 

(1) .تسا هدش  تیاور 

ص:516

هتفگ نینچ  نآ  لـیذ  رد  هدروآ و  طوـسبم  رد  ار  ثیدـح  نیا  نتم  زین  خیـش  تسا  ینتفگ  ص 409 . ج 9 ، يرابلا ، حـتف  .ك.ر : - 1
دوش و رضاح  عماجم  رد  دوخ  ياه  هتساوخ  نایب  يارب  زاین  ماگنه  هب  دناوت  یم  نز  هک  نیا  تسا - : دنچ  يدئاوف  ربخ  نیا  رد  : » تسا

یلـص ادخ  لوسر  هک  ارچ  تسین ؛ تروع »  » زا یقادصم  نز  يادص  هک  نیا  .دـسرپب -  اوتف  ناملاع  زا  دـهد  یم  خر  شیارب  هچنآ  رد 
نارگید هک  یتفـص  زا  زاین  هاگ  هب  دراد  قح  ناسنا  هک  نیا  .درکن -  تفلاـخم  راـک  نیا  اـب  دینـش و  ار  نز  نآ  يادـص  هلآ  هیلع و  هللا 

وا زا  دـهد  یمن  ار  وا  قح  يرگید  هک  یماگنه  دراد  قح  ناـسنا  نینچمه  .دـشاب  وا  شهوکن  دـنچ  ره  دروآ ، ناـیم  هب  نخـس  دـنراد 
نآ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچ ، دنک ؛ مکح  بیاغ  رب  نینچمه  دوخ و  ملع  دانتـسا  هب  دراد  قح  مکاح  هک  نیا  .دنک -  تیاکش 

هدرک تواضق  هدوب  بیاغ  هک  يدرف  رب  هتـشاد و  دوخ  هک  یملع  دانتـسا  هب  وا  هک  دوش  یم  هتـسناد  اـج  نیمه  زا  تساوخن و  هنیب  نز 
هب هقفن  دراد ، هقفن  قح  مه  شدـنزرف  دراد ، هقفن  قح  وا  دوخ  دوش ، دوـخ  دـنزرف  هقفن  رب  تیـالو  راد  هدـهع  دـناوت  یم  نز  .تسا - 
زا یناهنپ  ار  دوخ  قح  دـناوت  یم  وا  دراد  زاب  وا  زا  ار  ناـسنا  قح  رگا  .تسا -  فراـعتم  رادـقم  هب  تیاـفک  و  تسا ، تیاـفک  هزادـنا 
ارچ نآ ؛ دوخ  سنج  زا  مه  درادرب و  سنج  ریغ  زا  ار  دوخ  قح  دـناوت  یم  مه  ناسنا  هک  نیا  .دناتـسب -  دـهد  یمن  ار  نآ  هک  یـسک 
هب دـشورفب و  هتفرگ  ار  هچنآ  دـناوت  یم  قح  بحاـص  صخـش  هک  نیا  .داد -  قـلطم  نذا  نز  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک 

.م ص 3 - . ج 6 ، طوسبملا ، .ك.ر : .دنک  لیدبت  تسا  نآ  زا  وا  قح  هک  یسنج 
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رد صاـقت  زاوج  تروص  رد  هچ  یندـب ؛ ياـهتبوقع  رد  هن  تسا  زیاـج  لاوما  رد  اـهنت  يزیچ  نینچ  هک  دـنراد  قاـفتا  نیارب  همه  هتبلا 
.دیآ یم  دیدپ  يرایسب  ياه  هنتف  یندب  ياهرفیک 

رد نداد ، درف  هب  تقرـس  تبـسن  دـننامه  بوشآ ، هنتف و  میب  هک  تسا  یتروص  رد  اـهنت  مه  لاوما  رد  زاوج  نیمه  هک  نآ  رگید  هتکن 
(1) .دشابن نایم 

یناسک ربام  ینک و  یم  هناور  ییاج ] هب   ] ار ام  وت  میتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک : تسا  هدش  تیاور  رماع  نب  هبْقُع  زا   - 2
مل نا  و  اولبقاف ، فیـضلل  یغبنی  امب  مکلاورماف  موقب  متلزن  نا  : » دومرف ار  اـم  تسیچ ؟ رظن  .دـننک  یمن  ناـمنامهیم  هک  مییآ  یم  دورف 

یغبنی يذلا  فیضلا  قح  مهنم  اوذخف  اولعفی 

(2) «. مهل

.تسا تنس ] لها  ثیدح  عبانم   ] قافتا دروم  زین  ثیدح  نیا 

هلف ًامورحم  فیضلا  حبـصاف  موقب  لزن  فیـض  امّیا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدش  تیاور  هریرهوبا  زا   - 3
(3)« هیلع جرح  الو  هارق  ردقب  ذخأی  نا 

.تسا هدرک  لقن  دمحا  ار  ثیدح  نیا 

قح هرـصن  ّناف  ًامورحم  فیـضلا  حبـصاف  ًاموق  فاض  لجر  امّیا  : » تسا هدش  تیاور  عوفرم  قیرط  هب  برک  يدـعم  نب  مادـقم  زا   - 4
(4)« هلام هعرز و  نم  هتلیل  يرقب  ذخأی  یتح  ملسم  لک  یلع 

.تسا هدرک  تیاور  دوواد  ار  ثیدح  نیا 

ص:517

ص 67. ج 5 ، يرابلا ، حتف  .ك.ر : - 1
هتـسیاب قح  دـندرکن  نینچ  رگا  دـیریذپب و  دـنداد  نامرف  ناـتیارب  تسا  ناـمهیم  هتـسیاش  هچنآ  هب  دـیدمآ و  دورف  یمدرم  رب  رگا  - 2

باب 18. ملاظملا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .دیریگب  نانآ  زا  ار  نامهیم 
.تسین مه  یهاـنگ  وا  رب  دراد و  رب  دوـخ  ییاریذـپ  هزادـنا  هب  دراد  قـح  دـنامب  هرهب  یب  دـیآ و  دورف  یمدرم  رب  هک  یناـمهیم  ره  - 3

ص 380. ج 2 ، دمحا ، دنسم  .ك.ر : 
هزادـنا هب  اـت  تسا ، مزـال  یناملـسم  ره  رب  ناـمهیم  نآ  نداد  يراـی  دـنامب  هرهب  یب  ناـمهیم  دـنک و  ناـمهیم  ار  یمدرم  سک  ره  - 4

باب 32. همعطالا ، باتک  دووادوبا ، ننس  .ك.ر :  .دراد  رب  وا  ییاراد  عرز و  تشک و  زا  وا  بش  ییاریذپ 
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هژاو نیا  عـمج  يارب  هاـگ  هتبلا  .عـمج  رب  مه  دوـش و  یم  قـالطا  درف  رب  مـه  تـسا  هدـمآ  ثیدـح  دـنچ  نـیا  رد  هـک  فیـض »  » هژاو
.دوش یم  هتفگ  زین  نافیض »  » و فویض » «، » فایضا »

: تسا هدمآ  راتخم  رد  .دننک  یمن  یکین  ام  هب  ینعی  اننوْرقَیال ؛» »

نآ هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  زین  يرق » » .درک یکین  وا  هب  ءارق :» يِرق و  هیرقی ، فیضلا ، يرق  »

.دوش یم  ییاریذپ  نامهیم  زا 

: تسا هدمآ  راتخم  رد  .دوش  یم  دراو  یمدرم  رب  نامهیم  ناونع  هب  هک  ره  ینعی  ًاموق ؛» فاض  لجر  امیا  »

دراو صخـش  رب  نامهیم  ناونع  هب  هک  یماگنه  هفایـض :» هفاض  » .دش دراو  وا  رب  نامهیم  ناونع  هب  ًافییـضت :» هفّیـض   » و لجرلا » َفاضا  »
.تسانعم نیمه  هب  زین  ُهَفَّیَضَت »  » .دوش

ثیدح دنچ  نیا  تلالد  یگنوگچ 

هک هتـسناد  حابم  دنا  هدرکن  ییاریذپ  وا  زا  هدش و  دراو  یـسک  رب  هک  نامهیم  يارب  ثیداحا  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
نیمه زا  و  ناهنپ ، نتشادرب  مه  دریگ و  یم  رب  رد  ار  راکشآ  نتشادرب  مه  نتشادرب ) « ) ذخا  » نیا .درادرب  وا  لام  زا  ییاریذپ  هزادنا  هب 

لام زا  دوخ  قح  هزادنا  هب  سک  نآ  هزاجا  نودب  تسا  زیاج  دراد  یقح  يرگید  دزن  هک  یـسک  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  ثیدح  زین  اج 
« قحلاب رفظلا   » ماـن هب  تنـس ] لـها  هقف  رد   ] هلأـسم نیا  میدروآ  هک  ناـنوچ  تسا و  رگید  یهورگ  یعفاـش و  هاگدـید  نیا  .درادرب  وا 

: دیوگ یم  هبقع  ثیدح  حرش  ماگنه  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  .دوش  یم  هدناوخ 

هک هداد  اوتف  نینچ  نانیمطا  اب  هتفریذـپ و  ار  نیا  یعفاش  .تسا  هدـش  لالدتـسا  صاقت ] نامه  ای  « ] قحلاب رفظ   » زاوجرب ثیدـح  نیا  هب 
ناکما یضاق  هب  عوجر  قیرط  زا  قح  ندناتس  هچنانچ 

رایتخا رد  دوخ  ياعدا  رب  يا  هنیب  مه  صخش  دشاب و  رکنم  راکهدب  هک  نآ  دننامه  دشاب -  هتشادن 

رگا تسا و  زیاج  نآ  نتـشادرب  دشاب  دوجوم  قح  سنج  هک  یتروص  رد  سپ  .تسا  زیاج  قیرط  نیا  زا  قح  ندناتـس  دشاب -  هتـشادن 
هچنآ تسرد  یبایزرا  رد  دـیاب  صخـش  هتبلا  .تسا  زیاج  قح  هزادـنا  هب  نآ  ریغ  زا  نتـشادرب  دـشابن  دوجوم  نآ  سنج  ای ] قح  نیع  ]

هاگدید زا  مه  زاب  دشاب  نکمم  زین  یـضاق  هب  عوجر  قیرط  زا  قح  ندناتـس  هچنانچ  تسا  ینتفگ  .دزرون  متـس  دشوکب و  دراد  دوجو 
(1) .تسا رتحیحص  صاقت ]  ] زاوج هب  مکح  هیعفاش ، رثکا 
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تـسا هدـش  دراو  وا  رب  هک  ینامهیم  ییاریذـپ  زا  صخـش  رگاو  تسا ،  بجاو  نامهیم  زا  ییاریذـپ  هک  تسا  نآ  ثیداحا  نیا  رهاـظ 
ییاریذپ هک  هزادنا  نامه  هب  دناوت  یم  نامهیم  دزرو  يراددوخ 

دمحا یلو  هتفریذپ ،  قلطم  روط  هب  ار  یمکح  نینچ  ثیل  هن ،  هاوخو  دشاب  یـضار  يو  هاوخ  درادرب ،  شلام  زا  دنک  یم  هدنـسب  ار  وا 
تفایـض دـنا : هتفگ  تنـس ] لها  ياهقف   ] روهمج .تسا  هتـسناد  يراج  اـهیدابآ -  ناـنکاس  هنو  نانیـشن -  هیداـب  دروم  رد  اـهنت  ار  نآ 

رب ثیداحا  نیا  هک  تسا  نآ  شنیرتبسانم  دنا و  هدروآ  نوگانوگ  ياهخـساپ  ثیداحا  نیا  ربارب  رد  نانآ  .تسا  دّکوم  تنـس  نامهیم 
باب

هراب نیا  رد  هتکن  نیا  رب  قافتا  زا  سپ  روهمج  .تسه  یقح  نینچ  دـنراد  رارطـضا  هک  یناسک  يارب  اهنت  دوش و  یم  لـمح  رارطـضا 
هب اهنت  اهنیا  هک  هدرک  لقن  ثیداحا  زا  هتـسد  نیا  ریـسفت  رد  یباطخ  .هن  اـی  دـهد  یم  مه  ضوع  رطـضم  اـیآ  هک  دـنا  هدرک  فـالتخا 

ناشنایم هب  هداتـسرف  نیا  هک  یناسک  رب  دندش و  یم  هداتـسرف  راک  نیا  يارب  ماما  يوس  زا  هک  دراد  صاصتخا  تاکز  ناگدنروآدرگ 
تفر یم 

نآ رد  هک  ارچ  دوب ؛ يراج  هتشذگ ] ياهنامز   ] نامز نآ  رد  اهنت  مکح  نیا  دیوگ : یم  یباطخ  .دننک  ییاریذپ  هداتسرف  زا  دوب  بجاو 
.دوش یم  نیمأت  لاملا  تیب  زا  نارازگراک  نیا  قزر  هزورما  اما  .دندوبن  لاملا  تیب  ياراد  ناناملسم  نامز 

.درادن یهارمه  نآ  اب  تایاور  رگید  اما  دنک ، یهارمه  دییأت و  ار  یباطخ  ریسفت  نیا  هبقع  ثیدح  رهاظ  هچرگ  هک  تسین  هدیشوپ 

نآ خساپ  لاکشا و 

دوش یم  نکمم  ان  اـی  راوشد  شراکـشآ  ندناتـس  هک  اـج  نآ  قح  یناـهنپ  ندناتـس  زاوج  رب  هک  ثیداـحا  نیا  اـیآ  .دوش  هتفگ  دـیاش 
هدـناوخ و نسح  ار  نآ  يذـمرت  و  هدیـسر -  هریرهوبا  زا  دووادوبا  يذـمرت و  تیاور  هب  هک  دنتـسین  یثیدـح  فلاخم  دـنراد  تلـالد 

کنمتئا نم  یلا  هنامالاّدا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنا -  هدروآ  دوخ  ثیدح  بتک  رد  ار  نآ  زین  رگید  یهورگ 
(1) ؟» کناخ نم  نخت  الو 

: تسا ریز  خساپ  ود  اهنآ  نیرتهب  هک  دنا  هداد  ییاهخساپ  لاکشا  نیا  هب  ناملاع 

زا شیب  صخش  هک  تسا  نآ  تنایخ  .تسین  تنایخ  دراد  رب  ار  دوخ  قح  یسک  هک  نیا  فلا :

تنس هک  اج  نآ  زا  دیوگ : یم  دنه  ثیدح  ندروآ  زا  سپ  یعفاش  يور  نیمه  زا  .دراد  رب  دوخ  قح 
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دوخ نیا  دراد ، یم  رب  شیوخ  يارب  یناـهنپ  تروص  هب  ار  دوخ  قح  صخـش  هک  هدرک  تلـالد  نیا  رب  ناـملاع  زا  يرایـسب  عاـمجا  و 
لالح و صخش  يارب  شندناتس  هک  تسا  يزیچ  ندناتـس  نتفرگ و  تنایخ ، هچ ، تسین ؛ تنایخ  يراک  نینچ  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد 

صاصق باب   » ناونع دوخ  حیحـص  ملاـظملا » باـتک   » رد هیاـپ  نیا  رب  هدـیزگرب و  ار  رظن  نیمه  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  .تسین  اور 
اُوِبقاعَف ُْمْتبَقاع  ْنِا  َو   » هیآ ندناوخ  اب  زین  نیریـس  نبا  .تسا  هدیزگرب  هبقع  ثیدح  دنه و  ثیدح  يارب  ار  هملاظ » لام  دجواذا  مولظملا 

.دریگ یم  صاصق  يرگید  زا  صخش  تسا : هتفگ  « (1) ِِهب ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب 

لام زا   ] دوخ قح  هزادنا  هب  تسا  زیاج  قح  بحاص  يارب  دشاب  هتـشاد  تفایـض  ای  تبارق و  حاکن و  دننامه  رهاظ  یببـس  قح  رگا  ب :
هدنـسب ار  شنادنزرف  وا و  هک  هزادنا  نآ  داد  هزاجا  دنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نانوچ  درادرب ، دراد ] قح  وا  رب  هک  یـسک 

هب يو  دننکن  ییاریذپ  وا  زا  نانآ  دوش و  دراو  یهورگ  رب  یـسک  هچنانچ  دومرف  هزاجا  هک  ناس  نآ  و  درادرب ، نایفـسوبا  لام  زا  دـنک 
هزادنا

قح نتشادرب  هطساو  هب  صخش  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  ناهنپ  قح  ببس  رگا  اما  .دشاب  هتـشاد  قح  نانآ  لاوما  رد  شا  ییاریذپ  بسانم 
دنچ ره  تسین ، زیاج  دوخ  ندادرارق  تنایخ  تمهت  ضرعم  رد  نآ و  نتـشادرب  دنهد  تنایخ  تبـسن  يو  هب  رهاظب  دوش و  مهتم  دوخ 
نم نخت  ـال  کـنمتئا و  نم  یلا  هناـمالاّدا   » هریرهوبا ثیدـح  هک  تسا  يزیچ  نیا  .تسا  هتـشادرب  ار  دوخ  قـح  صخـش  عـقاو  رد  هک 

نیرتراـگزاس نیرتراوتـسا و  نیرت ، تسرد  نیمه  دـیوگ : یم  ناـفهللا  هثاـغا  رد  میق  نبا  .دوـش  یم  ریـسفت  لـمح و  نآ  رب  کـناخ »
(2) .تسا هقف  ینابم  لوصا و  اب  هاگدید 

: دیوگ یم  نینچ  زین  نیعقوملا  مالعا  رد  میق  نبا 

عقاو زا  سپ  متـس  رکم و  عفر  رب  هلیح  دوشن ، عقاو  اـت  متـس  رکم و  عفد  رب  هلیح  دـنا : هنوگ  هس  رب  تسه  باـب  نیا  رد  هک  ییاـه  هلیح 
ریذپناکما شعفر  هک  ییاج  نآ ، اب  لثم  هب  هلباقم  رب  هلیح  و  نآ ، ندش 

روط هب  هن  تسناد و  زیاج  قلطم  روط  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هن  تسا و  يراج  لیـصفت  موس  عون  هرابرد  دنزیاج و  تسخن  عون  ود  .دشابن 
[ یهلا مکح  ای   ] یهلا قح  هطـساوب  هک  دنک  يا  هلیح  نآ  ربارب  رد  دهاوخ  یم  صخـش  هتفریذپ و  ماجنا  هچنآ  رگا  هکلب  عونمم ؛ قلطم 

هب هلباقم  دشاب  مارح 

ناسنا سومان  اب  ای  هدناروخ  بارش  ناسنا  هب  روزب  یسک  هک  نآ  دننامه  .تسین  زیاج  نآ  اب  لثم 

مارح تسا  صخش  رب  یلام  متس  هک  هطساو  نادب  هتفریذپ  ماجنا  هچنآ  رگا  یلو  دشاب ، هدرک  انز 
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ار نآ  یخرب  هک  تسا  صاقت ] ای  « ] رفظ  » هلأسم نامه  نیا  دنک ، لثم  هب  هلباقم  دناوت  یم  هدـش  متـس  وا  رب  هک  یـصخش  نونکا  هدوب و 
يارب ار  نآ  دننامه  فقـس و  نتفاکـش  راوید ، ندرک  بارخ  رد ، ندنک  هدـناشک و  طارفا  هب  ار  راک  هک  دـنا  هتـسناد  زیاج  هزادـنا  نآ 

یسک هک  نیا  ربارب  رد  لثم و  اب  هلباقم 

يا هعیدو  رگا  دـنا : هتفگ  هدرک و  عنم  یّلکب  ار  نآ  مه  رگید  یخرب  هتبلا  و  دـنا ، هتـسناد  زیاج  تسا  هتفرگ  ار  ناسنا  لام  زا  يرادـقم 
ای صاقت  دشاب  راکهدب  تسا  هتشاداور  یلام  یمتس  وا  هب  هک  نآ  هب  صخش  ای  دشاب  صخش  دزن  هتـشاد ] اور  متـس  هک  یـسک  نآ  زا  ]

نیا زا  دوخ  قح  هزادنا  هب  نتشادرب 

هلأـسم نیا  رد  رگید  یخرب  ماجنارـس ، .دـهد  عـالطا  راـکبلط  اـی  هعیدو  بحاـص  هب  صخـش  هک  یتروص  رد  رگم  تسین ، زیاـج  لاـم 
ار هقفن  هک  نیمی  کـلم  و  تّونب ، تّوبا ، ّتیجوز  دـننامه  ینعی  راکـشآ ، قـح  ببـس  رگا  دـنا : هتفگ  هدرک و  راـیتخا  هناـیم  یعـضوم 

.دهد ربخ  يو  هب  هک  نآ  یب  درادرب ، رگید  فرط  لام  زا  دوخ  قح  هزادنا  هب  دناوت  یم  قح  بحاص  دشاب  دنک  یم  باجیا 

رگید فرط  لام  زا  ار  نآ  دناوت  یمن  قح  بحاص  تسا  نآ  دننامه  عیب و  نمث  ای  ضرق  لیبق  زا  تسین و  راکـشآ  قح  ببـس  رگا  اما 
دراد و نآ  رب  حیرص  یتلالد  تنس  مه  تسا و  هلأسم  نیا  رد  هاگدید  نیرت  ياجب  نیرت و  تسرد  نیا  .وا  هب  نداد  ربخ  اب  رگم  درادرب 

نآ هک  یناسک  مه 

.تسا دنوادخ  زا  قیفوت  هتبلا  و  دنرتدنسرخ -  دنا  هتفریذپ  ار 

رب یتمهت  هک  دشاب  مارح  يور  نآ  زا  دنک  يا  هلیح  نآ  ربارب  رد  دهاوخ  یم  يو  هدش و  هتشاد  اور  صخش  رب  هک  یمتـس  نآ  رگا  اما 
زیاج نآ  اب  لثم  هب  هلباقم  تسا ، هدوب  وا  دض  رب  یغورد  یهاوگ  ای  هداد و  وا  هب  ار  ییاوران  تبسن  ای  هدوب  وا  هب  تبـسن  یغورد  ای  وا ،

ماجنا هچنآ  رگا  یلو  .تسین 

نآ ناملاع  زا  يرایـسب  دنچ  ره  تسا ، زیاج  نآ  اب  لثم  هب  هلباقم  لوق -  ود  نیرت  تسرد  ربانب  هدوب -  بس  ای  نعل و  نیرفن ، هتفریذـپ 
صخش لام  فالتا  هتفریذپ  ماجنا  هک  یمتس  رگا.دنا  هدرک  عنم  ار 

رد هدوب  مرتحم  ریغ  هچناـنچ  و  تسین ، زیاـج  نآ  اـب  لـثم  هب  هلباـقم  هدوب  مرتحم  لاـم  ناویح  دـبع و  دـننامه  لاـم  نیا  هچناـنچ  هدوب ،
هناخ یـسک  رگا  هک  نآ  دـننامه  تسین -  زیاج  هلباقم  نیا  دراد  لثم  هب  هلباـقم  ماـگنه  رد  زواـجت  يدـعت و  میب  صخـش  هک  یتروص 

هلباقم ماگنه  رد  زواجت  يدعت و  میب  صخـش  هک  یتروص  رد  و  دنزب -  شتآ  وا  هناخ  ربارب  رد  درادن  قح  ناسنا  دنزب  شتآ  ار  ناسنا 
ار وا  فرظ  دنک ، عطق  يرگید  زا  یتخرد  یـسک  هک  نآ  دننامه  تسا -  ریذـپ  ناکما  ربارب  هزادـنا  هب  تسرد  لثم  هب  هلباقم  درادـن و 

وا کشم  رس  دزیرگب ، هدنرپ  دیاشگب و  ار  وا  هدنرپ  سفق  دنکشب ،

دورب نایم  زا  ماب  ششوپ  دنک و  يراج  يو  ماب  تشپ  رب  بآ  دزیرب ، تسا  نآ  رد  هچنآ  دنک و  زاب  ار 

، تنـس باـتک ، زا  عنم  رب  یلیلد  هدـنراگن ] هاگدـید  زا   ] هتبلا تسا و  رظن  فـالتخا  داـهتجا و  لـحم  هک  تسا  يا  هلأـسم  دوـخ  نیا  - 
نآ زاوج  هلدا ، هکلب  هدرکن ، تلالد  نآ  رب  حیحص  سایق  ای  عامجا 
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ربارب رد  بسا  ندرک  فلت  ات  تسا  رتراوازـس  زاوج  هب  راک  نیا  تفگ : یم  دیزگ و  یم  رب  ار  رظن  نیا  ام  داتـسا  .تسا  هدرک  اضتقا  ار 
(1) [. تسا هدرک  تیاکح  نآ  زاوج  زا  هلدا  هک   ] بسا

لام کمک  هب  مالسا  هب  مدرم  بذج   : 11

ات هس  نایم   ) یهورگ هب  مدوب  هتسشن  وا  دزن  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  دعـس  زا   - 1
نع کل  ام  هللا ، لوسر  ای  : » متفگ نم  .داهناو  دوب  نم  دزن  نانآ  نیرتدـنیاشوخ  هک  ار  رگید  یـسک  ناـیم  نیا  رد  و  داد ، اـطع  رفن ) هد 
سپ ناملـسم .) ای  « ) ًاملـسم وأ  : » دومرف مناد .) یم  ن�وم  ار  وا  نم  يا ؟ هدرک  راذـگ  ورف  ار  نـالف  ارچ  « ) ًاـن�وم هارـأل  ینا  هللا  وف  نـالف ؟

توکس یکدنا 

دوخ نخس  يور  نیا  زا  درک و  هبلغ  نم  رب  دومن و  خر  مربارب  رد  متسناد  یم  صخش  نآ  هرابرد  هچ  نامه  يدنچ  زا  سپ  اما  مدیزگ 
هارال ینا  هللاوف  نالف ؟ نع  کل  ام  : » متفگ مدرک و  رارکت  ار 

وا هراب  رد  هچنآ  راب  رگید  مدرک و  توکس  رگید  یکدنا  سپ  ًاملسم .» وأ  : » دومرف ای  ًان�وم »

ار دوـخ  نخـس  زین  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مدرک و  رارکت  ار  دوـخ  نخـس  يور  نـیا  زا  دـش و  هریچ  نـم  رب  متـسناد  یم 
(2) «. رانلا یف  ُهللا  هَّبکی  نا  هیشخ  هنم  َّیلا  ّبحا  ُهُریغ  َلجرلا و  یطع  َ ُأل  ینا دعس  ای  : » دومرف سپس  .تفگزاب 

.تسا نامیألا » باتک   » رد يراخب  تیاور  نتم  میا  هدروآ  اج  نیا  رد  هچنآ  تسا و  قافتا  دروم  ثیدح  نیا 

ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يدرم  تسا  ینتفگ  تسیچ ؟ ینالف  زا  تندـنادرگ  يور  تلع  ینعی  نالف ؛» نع  کل  اـم  »
وا زا  يزاغملا  رد  يدقاو  هک  تسا  يرمـض  هقارـس  نب  لیعج  دادن  ییاطع  وا  هب  تشاد  نانیمطا  شا  يرادـنید  هب  نوچ  تشاذـگاو و 

.تسا هدرب  مان 

نینچ و مرب  یم  نامگ  هک  نآ  يانعم  هب  هزمه  مض  هب  .مناد و  یم  ناـنچ  نینچ و  ار  وا  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  هزمه  هحتف  هب  هارَـأل » »َ
ملع هک  ارچ  تسا ؛ ملع  يانعم  هب  ود  ره  نیا  تفگ : مه  ناوت  یم  .تسا  هدیزگرب  ار  مود  یبطرق  تسخن و  ریسفت  يوون  .تسا  نانچ 

َیِلا َّنُهوُعِجْرَت  الَف  ٍتانِم�ُوم  َّنُهُُوتِْملَع  ْنِاَف   » هیآ رد  هژاو  نیا  دربراک  دننامه  دوش ، یم  قالطا  زین  نظ  قلطم  رب  یهاگ 
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ص 22 و 23. ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  .ك.ر : - 1
نم دزن  وا  ریغ  هک  یلاـح  رد  مهد ، یم  اـطع  دـنکفا  رد  شتآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  داـبم  هک  نآ  میب  زا  ار  یـسک  هاـگ  نم  دعـس ، يا  - 2

باب 19. نامیالا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .تسا  رت  ینتشاد  تسود 
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(1) «. ِراَّفُْکلا

تیاور هک  نانچ  تسا ، هتفر  راک  هب  بارضا  يارب  و  لب »  » يانعم هب  اج  نیا  رد   » وأ ًاملسم ؛» وأ  »

هب .تسا  هدروآ  ار  وگب » ناملـسم  هکلب  وگن ، ن�وم  تفگ : سپ   » ترابع يو  هچ  دهد ؛ یم  یهاوگ  نیا  رب  دوخ  مجعم  رد  یبارعا  نبا 
هژاو هب  تسین ، نشور  شتقیقح  هدـشن و  هدوـمزآ  یتسردـب  هک  یـسک  ندوتـس  هک  تسا  نآ  ثیدـح  زا  هلمج  نـیا  ياـنعم  يور  ره 

نآ زا  زین  نامدرم  هک  ناسنا  راکـشآ  لاعفا  هب  ندوب  ناملـسم  هچ ، نامیا ؛ هژاو  هب  ات  تسا  رتراوازـس  ندوب  ناملـسم  نتـشاد و  مالـسا 
.دنهاگآان نآ  زا  مدرم  هک  ددرگ  یم  رب  یینطاب  لاعفا  هب  نامیا  هک  یلاح  رد  ددرگ ، یم  رب  دنراد  یهاگآ 

دوب و یتسـس  ناشمالـسا  رد  هک  یناسک  ياهلد  ندرک  مار  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تسا : نینچ  ثیدح  یلک  يانعم 
نانآ هب  دـشاب  هدـنام  ياج  رب  ناشیاهلد  رد  دوب  نکمم  هک  تیلهاج  راـثآ  ندرب  ناـیم  زا  نید و  هب  ناـنآ  ندرک  دـنم  هقـالع  يارب  زین 

هب نامیا  حور  هک  ار  نارجاـهم  زا  یکی  دیـشخب و  رایـسب  ییاـطع  ناـنیا  زا  یهورگ  هب  زین  يور  نیمه  زا  .دیـشخب  یم  ناوارف  ياـطع 
يو هچ ، تفگ ؛ نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  درم  نیا  هرابرد  راب  دنچ  دید  نینچ  هک  دعس  .تشاذگاو  دوب  هتخیمآ  رد  شناج 

هک يا  هزیگنا  زا  هتبلا  و  تسناد ، یم  اـطع  هب  رتدنمازـس  ار  يو  يور  نیمه  زا  تشاد و  ربخ  درم  نیا  شوخ  يوخ  ینید و  راوتـسا  زا 
نومنهر هتکن  ود  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اما  .دوب  ربخ  یب  تشاد  هورگ  نآ  هب  نداد  اطع  ياربهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

: دومرف

تّوق هن  تسا ، هدوب  نانآ  تناید  نامیا و  یتسس  هورگ  نیا  هب  ندیشخب  اطع  هزیگنا  هک  نآ  یکی 

نادب ار  نانآ  دنوادخ  دنریمب و  رفک  رب  دندرگرب و  نید  زا  هک  دابم  تسا ، هداد  اطع  هورگ  نیا  هب  زین  ببـس  نیمه  هب  و  ناشیرادـنید ،
شوخ و يوخ  هب  ار  يوـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوـبن و  راـک  رد  یلیلد  ناـنچ  درم  نیا  هراـب  رد  اـما  .دـنکفا  رد  خزود  هب  ببس 

.تشاذگاو شتناید 

راوازس دراد  ربخ  نآ  زا  ادخ  اهنت  هک  نامیا  نوچ  ینطاب  یفصو  هب  نامدرم  ندوتس  هک  نآ  رگید 

تخانش راکشآ و  هک  دوتس  لیبق  نیا  زا  جح و  تاکز ، زامن ، نوچ  یندب  لاعفا  دننامه  یفاصوا  هب  ار  نانآ  تسیاب  یم  هکلب  تسین و 
.تسا ریذپ  ناکما  نامدرم  يارب  نآ 

: تسا هدروآ  ملسم  حیحص  رب  دوخ  حرش  رد  هک  اجنآ  هتفگ ، بوخ  يوون 

ار رگید  یناسک  دهد و  یم  اطع  یناسک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدـید  نوچ  دعـس  هک  تسا  نآ  ثیدـح  نیا  يانعم 
نامدرم هب  نداد  اطع  هک  هدرب  نامگ  نوچ  و  دراذگ ، یماو  دنرترادنید  نانآ  زا  هک 

ار وا  هک  یسک  يرادنید  تقیقح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرب  نامگ  زین  تسا و  نانآ  ینید  هبترم  هب  هتسب 
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.دینادرگم زاب  ناشنارفاک  دزن  هب  دیتفای ، ن�وم  ار  نانآ  رگا  : 10 هنحتمم / - 1
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اما .دناد  یم  ن�وم  ار  صخش  نآ  هک  تسا  هدرک  دای  مه  دنگوس  نیا  رب  هدیناهاگآ و  هلأسم  نیا  زا  ار  وا  تسا  هتشادن  ربخ  هتشاذگاو 
هب .تسا  هدیمهفن  ار  صخش  نآ  هرابرد  تطاسو  زا  یهن  نخس  نیا  زا  وا  و  ناملـسم » وگب  : » هدومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

صخـش نآ  زا  يرادنید  رد  هک  دهد  یم  اطع  یناسک  هب  ربمایپ  تسا  هدید  نوچ  سپـس  هدیزگ و  توکـس  یکدنا  اهنت  ببـس  نیمه 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  يروآ  دای  يارب  يور  نیمه  زا  هدرک و  هبلغ  يو  رب  درم  نآ  يرادنید  تقیقح  زا  وا  یهاگآ  دنرتمک ، رایسب 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هداد  یم  ار  لامتحا  نیا  يو  يا .»؟ هتشاذگاو  ار  ینالف  ارچ  ادخ ، لوسر  يا  : » تسا هتفگ  هلآ 
هللا یلص  ربمایپ  هب  زین  راب  نیموس  رد  یتشادرب  نینچ  اب  دعس  .تسا  هدرب  دای  زا  ار  وا  اما  دهد ، اطع  درم  نآ  هب  هتشاد  دصق  زاغآ  نامه 
نانآ ینید  هبترم  هب  هتسب  نامدرم  هب  نداد  اطع  هک  نیا  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  ات  دهد ، یم  رکذت  هلآ  هیلع و 

ياطع یناسک  هب  ینعی  رانلا ؛» یف  هللا  هبکی  نا  هفاخم  هنم  ّیلا  بحا  هریغ  لجرلا و  یطعأل  ینال  : » دیامرف یم  دزاس و  یم  هاگآ  تسین 
هب ار  نانآ  دنوادخ  دنوش و  یم  رفاک  مهدن  اطع  نانآ  هب  رگا  تسا و  یتسس  فعض و  نانآ  يرادنید  رد  هک  مهد  یم  بولق » فیلأت  »

هورگ نیا  نم  .ما  هداد  ناشیاطع  هک  دنا  یناسک  زا  رت  ینتـشاد  تسود  نم  دزن  هک  مراذگ  یماو  ار  یناسک  اما  دـنکفا ، یم  رد  خزود 
یماو ینامیا  رون و  نامه  هب  ار  نانآ  هکلب  مهن ، یمناو  تناید  رد  یتساک  ببـس  هب  اـی  ندرک و  ییاـنتعا  یب  اـی  ندرک  ریقحت  يارب  ار 

هک مراد  نانیمطا  زین  نیا  هب  تسا و  هداهن  تعیدو  هب  ناشیاهلد  رد  دنوادخ  هک  مراذگ 

(1) .دریذپ یمن  لزلزت  تسا  لماک  نوچ  ناشتناید 

یگنج یناریـسا  اـی  لاـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يارب  هک  تسا  هدـش  تیاور  بلغت  نب  ورمع  زا  يراـخب  حیحـص  رد   - 2
زا تسا  هتشاذگاو  ار  نانآ  هک  یناسک  دیسر  ربخ  وا  هب  سپ  .داهناو  ار  یهورگ  داد و  یهورگ  هب  هدرک  تمـسق  ار  اهنآ  وا  دندروآ و 

هبطخ يادا  هب   ] يور نیمه  زا  .دنراد  هیالگ  وا 

نم َّیلا  ُّبَحَا  َعَدَا  يذلا  َلجرلا و  ُعَدَا  َلجرلا و  یطعُال  ینا  هللاوف  دعب  اما  : » دومرف سپـس  تفگ و  يانث  دمح و  ار  دنوادخ   [ هتـساخرب
ینغلا و نم  مهبوـلق  یف  هللا  لـعج  اـم  یلا  ًاـماوقا  ُلِـکَا  عـلهلا و  عَزجلا و  نم  مهبوـلق  یف  يرَا  اـِمل  ًاـماوقا  یطُعا  ینکل  یطُعا و  يذـلا 

(2) «. ریخلا

ص:524

ص 5 و 6. ج 5 ، يوونلا ، حرش  - 1
مراذـگ یم  او  ار  وا  هک  نآ  هک  یلاح  رد  مهن ، یم  او  ار  یناسک  مهد و  یم  اـطع  یناـسک  هب  نم  دـنگوس ، دـنوادخ  هب  دـعب ، اـما  - 2

هچ منیب  یم  هک  يور  نآ  زا  مهد ، یم  اـطع  یناـسک  هب  نم  اـما  .مهد  یم  اـطع  ار  وا  هک  یـسک  اـت  تـسا  رت  ینتـشاد  تـسود  مـیارب 
هدادرارق ناشیاهلد  رد  دـنوادخ  هک  يریخ  انغ و  ناـمه  هب  مراذـگ  یم  او  زین  ار  یناـسک  تسا و  ناـنآ  ياـهلد  رد  یلزلزت  يرارقیب و 

.19 باب نامیالا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .تسا 
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زا وا  باهش و  نبا  زا  لقن  هب  تسا -  ملـسم  ترابع  میا  هدیزگرب  اج  نیا  رد  ام  هک  یترابع  هتبلا  و  دنا -  هدروآ  ملـسم  يراخب و   - 3
اهنآ میـسقت  هب  يو  درک و  ربماـیپ  بیـصن  نزاوـه  لاوـما  زا  ار  میاـنغ  نآ  دـنوادخ  هک  یماـگنه  نینح  دربـن  رد  هک  کـلام  نب  سنا 

هب هک  دـیاشخبب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  دـنوادخ  دـنتفگ : راـصنا  زا  یهورگ  ، داد یم  رتش  دـص  شیرق  زا  یناـسک  هب  هتخادرپ 
نخـس نیا  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا  .تسام  ياهریـشمش  رب  اهنآ  نوخ  زونه  هک  یلاح  رد  دراذگ ، یم  او  ار  ام  دـهد و  یم  شیرق 
.دروآ درگ  یمرچ  يا  همیخ  رد  ار  همه  داتـسرف و  راصنا  یپ  رد  ترـضح  نآ  .دندناسرهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  نانآ 
ناهیقف تسیچ ؟ هدیسر  نم  هب  امش  زا  هک  ینخـس  نیا  دیـسرپ : دمآ و  ناشنایم  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندمآ  درگ  نوچ 

هک نامدرم  زا  یناسک  اما  دنا ، هتفگن  يزیچ  ام  نادـنمدرخ  نارظنبحاص و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : وا  هب  راصنا 
: دنا هتفگ  دنناگوابون 

رب اـهنآ  نوـخ  زوـنه  هک  یلاـح  رد  دـهن ، یماو  ار  اـم  دـهد و  یم  شیرق  هب  هـک  دـیاشخبب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  دـنوادخ 
مار ار  ناشیاهلد  ات  مهد  یم  دنا  هدیرب  رفک  زا  هزات  هک  یناسک  هب  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تسام  ياهریـشمش 
هب ار  ادـخ  لوسر  هک  دـیدرگرب  دوخ  هاگ  همیخ  هب  یلاح  رد  امـش  دـنربب و  دوخ  اب  ییاراد  لام و  مدرم  هک  دنتـسین  دونـشخ  ایآ  .منک 
ام .يرآ  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : دننادرگ .» یم  رب  نانآ  هچنآ  زا  تسا  رتهب  دینادرگ  یم  رب  امـش  هچنآ  دنوادخ  هب  دـیرب ؟ یم  هارمه 
ار لوسر  ادـخ و  هک  یماگنه  اـت  دـینک  ربص  .دـید  دـیهاوخ  رایـسب  ياـهیهاوخ  دوخ  هدـنیآ  رد  امـش  دومرف : .میا  هدیدنـسپ  ار  نیمه 

.درک میهاوخ  ربص  دنتفگ : .متسه  امش ] راظتنا  رد   ] ضوح رب  نم  هک  دینک ، تاقالم 

رگم دنتساوخنهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ندش  ناملـسم  يارب  ییاهب  چیه  هک : تسا  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا  لقن  هب  ملـسم   - 4
.درک یم  رپ  ار  هّرد  کی  هک  داد  اطع  يو  هب  نادنفـسوگ  زا  يا  هلگ  وا  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  يدرم  راب  کـی  .داد  ار  نآ  هک  نیا 

يا تفگ : تشگرب و  دوخ  موق  دزن  هب  يو 

اهنت یـسک  هاگ  هچرگ  دیازفا ]: یم  سنا   ] .درادن رقف  زا  یمیب  چیه  هک  دهد  یم  اطع  یـسک  نانوچ  دـمحم  هک  دـیروآ  مالـسا  مدرم ،
تـسا نآ  رد  هچنآ  همه  ایند و  زا  رت  ینتـشاد  تسود  وا  يارب  مالـسا  هک  دیاپ  یمن  يرید  اما  دروآ ، یم  مالـسا  ایند  هب  ندیـسر  يارب 

.دوش یم 

هلیح زاوج  رب  ثیداحا  نیا  یهاوگ 

الاو و ینابم  هب  يدـنبیاپ  مالـسا و  روحم  رب  ار  نانآ  مدرم  زا  یناسک  هب  لام  ندیـشخب  اب  ربمایپ  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  ثیداـحا  نیا 
دنیآ و لقع  رس  دورب و  نایم  زا  نانآ  نیشیپ  ياهیگدرزآ  لد  اه و  هنیک  همه  رذگهر  نیا  زا  ات  دروآ ، یم  درگ  نآ  دنمـشزرا  میلاعت 

یماهوا تاداع و  بادآ و  هیواز  زا  هن 
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مالسا هب  فاصنا  لدع و  هیواز  زا  هکلب  دندوب ، هتسیز  اهنآ  اب  هدرب و  ثرا  هب  دوخ  ناردپ  زا  هک 

رادرک نامیا و  هب  ار  دوخ  مه  دـنورگب و  مالـسا  هب  يدنـسرخ  نانیمطا و  اب  تشاد  یماو  ار  نانآ  هک  دوب  تسرد  هاـگن  نیمه  .درگنب 
نانآ يرای  هب  مالسا  هاپس  مالسا و  مه  دنزاس و  دنم  هرهب  تسرد 

دنلب فادها  نآ  هب  ندیسر  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یناهنپ  ياههار  هدیدنـسپ و  ياه  هویـش  اهنیا  .دوش  رتیوق 
تسا یلیلد  ترضح  نآ  هنامیکح  راک  نیا  .دهد  ازج  نیرتهب  مالـسا  دوخ  نید  ام و  بناج  زا  ار  وا  دنوادخ  .تسج  یم  هرهب  اهنآ  زا 

تشز و ار  نید  هرهچ  هک  نآ  هن  دروآ ، یم  یپ  رد  ار  نآ  ياـه  هیاـپ  ندرک  رتراوتـسا  مالـسا و  تیوقت  هک  هلیح  زا  عون  نیا  زاوج  رب 
.دنهد یم  تبسن  زین  بهاذم  نایاوشیپ  هب  ماجنا و  ءوس  ناملاع  زا  یخرب  هک  نانوچ  دنک ، روک  ار  نآ  ياه  هناشن 

نانآ ینوگانوگ  عبت  هب  دوش ] یم  مار  ناشیاهلد  ببـس  نیدـب  هک  یناسک   ] هفّ�وم هب  نداد  اـطع  زا  ترـضح  نآ  فادـها  تسا  ینتفگ 
نانآ هب  يور  نیمه  زا  دوب و  هتفرگن  ياج  ناشیاهلد  رد  نامیا  زونه  اما  دـندوب ، هدروآ  نامیا  نانآ  زا  یخرب  تسا ؛ هتفای  یم  تواـفت 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دـندوب و  رفاک  نانآ  زا  یخرب  دـنکفارد ، خزود  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  دـندرگرب و  نید  زا  هک  دابم  داد  یم  اطع 
اهنآ ندروآ  نامیا  هطـساو  هب  ناشموق  هک  دندوب  ریاشع  لیابق و  نارـس  یخرب  دنروآ ، نامیا  هک  دـیما  نادـب  داد  یم  اطع  ار  نانآ  هلآ 
اطع ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اما  دوبن  ناشندروآ  نامیا  هب  يدیما  دندوب و  رفاک  زین  یخرب  ماجنارـس  و  دندروآ ، یم  نامیا 

رد ریثک  نبا  هک  تسا  نینچ  .دـنک  يریگولج  مالـسا  نانمـشد  هب  ناشنداد  يرای  ای  نانآ  یناـسر  رازآ  زا  رذـگهر  نیا  زا  اـت  داد  یم 
: دیوگ یم  دوخ  ریسفت 

ربمایپ هک  ناس  نآ  دنروآ ، مالـسا  هک  فده  نادـب  دـندش  یم  هداد  اطع  نانآ  زا  یناسک  دـندوب : توافتم  ییاه  هنوگ  مهبولق » هفّ�وم  »
ناوفص .دیـشخب  دوب  كرـشم  گنج  نآ  رد  روضح  نامز  رد  هک  هیما  نب  ناوفـص  هب  ار  نینح  میانغ  زا  يرادقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نم دزن  سک  نیرتدنیاشوخان  ینامز  هک  نآ  زا  سپ  دش ، نم  دزن  سک  نیرت  ینتشاد  تسود  هک  داد  نم  هب  هزادنا  نآ  وا  دیوگ : یم 
دیعس زا  يرهز  زا  سنوی  زا  لقن  هب  كرابم  نبا  هک  داد  ربخ  ار  ام  يدع  نب  ایرکز  دیوگ : یم  دمحا  ماما  .دوب 

هک یلاـح  رد  نینح  دربـن  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـفگ : هـک  دروآ  ربـخ  ناـمیا  رب  هـیما  نـب  ناوفـص  زا  بیـسم  نـب 
يذمرت ملسم و  .دش  نم  دزن  سک  نیرت  ینتشاد  تسود  هک  داد  میاطع  هزادنا  نآ  وا  .داد  اطع  ارم  دوب  نم  دزن  سک  نیرتدنیاشوخان 

.دنا هدروآ  يرهز  زا  سنوی  زا  لقن  هب  ار  نخس  نیمه  زین 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نانوچ  .دوش  راوتـسا  ناشیاهلد  ددرگ و  لماک  ناشیناملـسم  ات  دندش  یم  هداد  اطع  نآ  زا  یناسک 
هریغ لجرلا و  یطعأل  ینا  : » دومرف داد و  اطع  رتش  دص  هکم ) حتف  ناگدش  دازآ   ) ءاقلط ناگرزب  نارادرس و  زا  یهورگ  هب  نینح  دربن 

ههجو یلع  هللا  هبکی  نا  هیشخ  هنم  یلا  بحا 
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هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يارب  نمی  زا  ییالط  هعطق  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  دیعـسوبا  زا  لقن  هب  نیحیحـص  رد  منهجران .» یف 
ریخلا دـیز  و  هثالع ، نب  همقلع  ردـب ، نب  هنییع  سباح ، نب  عرقا  ینعی  نت  راهچ  نایم  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داتـسرف و  هلآ 

.منک یم  مار  ار  نانآ  دومرف : درک و  تمسق 

.دندش یم  هداد  اطع  ناشنایاتمه  ندروآ  مالسا  دیما  هب  نانآ  زا  یناسک 

نانآ هب  هک  یناسک  زا  ار  تاکز  هک  دندش  یم  هداد  اطع  فده  نادب  مه  نانآ  زا  یناسک  ماجنارس ،

(1) .دننک عافد  مالسا  ياهزرم  زا  يزرم  ياهنیمزرس  رد  ای  دنروآ  درگ  دنکیدزن 

: دروآ یم  همادا  رد  ریثک  نبا 

فـالتخا هراـب  نیا  رد  داد ؟ يزیچ  مالـسا  هب  ناـنآ  بولق  فیلأـت  يارب  ناوت  یم  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نارود  زا  سپ  اـیآ 
هب ربمایپ  نارود  زا  سپ  هک  هدش  تیاور  رگید  یهورگ  یبعش و  رماع  رمع ، زا  تسا :

هک ییاهنیمزرـس  رد  ار  ناناملـسم  درک و  راوتـسا  ار  مالـسا  ترـضح  نآ  نارود  رد  دـنوادخ  اریز  دوـش ؛ یمن  هداد  يزیچ  هورگ  نیا 
یم هداد  اطع  هورگ  نیا  نانچمه  دنا : هتفگ  رگید  یخرب  اما  .درک  ناشرادربنامرف  ار  نامدرم  دناسر و  تموکح  تردـق و  هب  دنتـشاد 

اریز دنوش ؛

نکمم ینامز  ره  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  داد و  اطع  نزاوه  نتـسکش  مهرد  زا  سپ  هکم و  حـتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
(2) .دوش هداد  اطع  هورگ  نیا  هب  ببس  نیمه  هب  دتفا و  زاین  نآ  هب  تسا 

: دیوگ یم  راطوالا  لین  رد  زین  یناکوش 

[ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ماما =[  نارود  رد  رگا  هیاپ  نیا  رب  .تسا  زیاج  دـتفا  زاین  نادـب  هک  یماگنه  بولق ، فیلأت  ًارهاظ 
اب دـناوت  یم  يو  دروآ ، رد  دوخ  نامرف  هب  ار  نانآ  هبلغ  رهق و  اب  دـناوتن  وا  دـننکن و  يربنامرف  وا  زا  ایند  يارب  زج  هک  دنـشاب  یناـسک 
(3) .تسا هدربن  هرهب  صاخ  روط  هب  دادخر  نیا  زا  مالسا  اریز  درادن ؛ يرثا  مالسا  شرتسگ  رد  نیا  هتبلا  .دنک  مار  ار  نانآ  اطع  نداد 

هیلع و هللا  یلـص  ربماـیپ  میدروآ  هک  ناـنوچ  دـنام و  ناـهنپ  هباحـص  زا  یخرب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هناـمیکح  تسایـس  نیا 
.دندروآ دورف  میلست  رس  دش و  مارآ  ناشیاهلد  دناهاگآ و  تقیقح  زا  ار  نانآهلآ 

* * *

ینابم زا  ییانبم  هن  هک  تشاد  تلالد  ییاه  هلیح  زاوج  رب  هدیـسر و  تنـس ] لها  قیرط  زا   ] هک دوب  یثیداحا  زا  یکدنا  تشذگ  هچنآ 
یهلا نیناوق  ماکحا و  زا  یمکح  هن  درب و  یم  نایم  زا  ار  ناگدنب  قح  ای  ادـخ  قح  هن  دـنک ، یم  ضقن  ار  نآ  عورف  زا  یعرف  هن  هقف و 

ثیداحا نیا.دنز  یم  مه  رب  ار 
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هک تسا  يزیچ  نیا  .متس  هانگ و  رب  هن  دهد  کمک  اوقت  یکین و  ماجنا  رب  ار  صخش  هک  تسا  زیاج  یماگنه  اهنت  هلیح  هک  داد  ناشن 
.دنراد قافتا  نآ  رب  دنملاع -  تقیقح  هب  هک  نانآ  ناملاع -  همه 
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درادن يراگزاسان  عراش  فادها  اب  هک  ییاه  هلیح  ربارب  رد  فلس  راتسیا  مراهچ : لصف 

عون نیا  هک  تسا  نآ  زین  یعامجا  نینچ  لیلد  دـنراد و  عاـمجا  نآ  زاوج  رب  همه  هچ ، تسین ؛ ناـملاع  فـالتخا  دروم  هلیح  عون  نیا 
، تسج هرهب  نآ  زا  رادمآ ، هاوخ  ینآ و  هاوخ  دـسافم ، زا  يریگولج  عفانم و  نتخاس  مهارف  يارب  ناوت  یم  هک  تسا  یلیاسو  زا  هلیح 

يزاب هب  راک  نیا  هک  نآ  یب 

يرای قح  هلیح  هنوگ  نیا  اب  .دروآ  یپ  رد  ار  قوقح  زا  یقح  ندرک  هابت  ای  عیرشت  هفسلف  نتفرگ 

تعیرش رد  ررقم  قوقح  هدوشگ و  رب  اهیراتفرگ  هدرب ، نایم  زا  ههبش  هدیبوک ، مهرد  لطاب  هداد ،

نیا اب  دوش ؛ یم  هتشاد  ساپ  هدرمش  مرتحم  ار  نآ  عرش  هک  ییوربآ  لام و  ناج و  زا  هدش و  قاقحا 

يزوریپ رذـگهر  نیا  زا  و  دوـش ، یم  هتـسب  دـنریگ  یم  يزاـب  هب  ار  نید  هک  ینادرخ  کبـس  رب  هار  بوکرـس و  نمـشد  هـلیح  هنوـگ 
هلیح عون  نیا  اب  دیآ ؛ یم  دیدپ  مدرم  همه  يارب  شمارآ  تینما و  راکشآ و 

هدرپس تسا  نآ  هتسیاش  هک  یـسک  هب  راک  ره  یتخانـش  نینچ  یپ  رد  دنوش و  یم  هتخانـش  زاب  اناوت  زا  ناوتان  راکتـسرد و  زا  راک  هبت 
، دریذپ یم  تروص  نامدرم  نایم  حالصا  هلیح  عون  نیا  اب  ماجنارس  و  دروخ ، یمن  بیرف  رگید  یـسک  ِرهاظ  هب  سک  چیه  دوش و  یم 

رگیدمه اب  نانآ  ياهدنویپ 

دنوش و یم  لدب  تسود  هب  دنرود  مه  زا  هک  ینانمـشد  هدنادرگ و  زاب  رگیدـکی  رانک  هب  مه  زا  هدـیرب  نارـسمه  ددرگ ، یم  راوتـسا 
نیا و  ددرگ ، یم  رتراوتسا  نانآ  نایم  ینابرهم  یتسود و  ياه  هتشر 

.دروآ یم  هارمه  هب  ار  اوقت  ییوکن و  ریخ و  رب  نواعت  يدنمناوت و  تدحو و  همه ،

تشز ار  نآ  زا  ناگدنیوج  هرهب  راک  هدیهوکن و  ار  نآ  فلس  هک  يا  هلیح  يور ، نیا  زا 
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ماجنا نتفای و  زا  هک  تسا  یسک  ناوتان  هکلب  دریگ ، یمن  رب  رد  ار  هلیح  زا  هنوگ  نیا  ًاعطق  دنا  هدناوخ 

تسا یسک  مه  ن�وم  و  دهد ، ماجنا  دبایب و  ار  ییاه  هلیح  نینچ  دناوتب  هک  تسا  یـسک  زین  كریز  دشاب ، ناوتان  اه  هلیح  زا  هنوگ  نیا 
هک نانوچ  درب ، هانپ  دنوادخ  هب  یگدرم  لد  یناوتان و  زا  هک 

ار ییوکن  ریخ و  ياـههار  دـشاب و  دـنک  نهذ  هک  تسا  نآ  یناوتاـن  .درب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
ییاناوت دوجو  اب  ریخ  راک  ماجنا  زا  نتسشن  ورف  زین  تلاسک  یگدرم و  لد  و  دنکن ، فشک 

نیا نتفای  مغر  هب  هک  یسک  زین  لسک  دبای و  یمن  هار  دنمدوس  ياه  هلیح  هب  هک  تسا  یـسک  ناوتان  هیاپ ، نیا  رب  تسا و  نآ  ماجنا  رب 
.دزرو یم  يراددوخ  اهنآ  ماجنا  زا  ییاناوت  نتشاد  مغر  هب  اههار و 

ياههار هک  تسا  یسک  نآ  و  هدوتس ، دریگ  یم  رارق  ناشربارب  رد  هک  نآ  دنا و  هدیهوکن  ود  ره  نیا 

ترخآ ایند و  ریخ  هک  دریگ  یم  شیپ  رد  ار  یهار  اهنت  هتبلا  دسانش و  یم  یتسردب  ار  يدب  یبوخ و 

هباحص ناگرزب  .دنک  یمن  راذگورف  دراد  ناوت  رد  هچنآ  زا  هار  نیا  رد  نتفر  شیپ  رد  تسا و  نآ  رد 

هزاجا نانآ  هب  ناشیاورپ  اوقت و  يوس  نآ  زا  اـما  دنتـشاد ، یهاـگآ  رـش  ریخ و  ياـههار  هب  رگید  سک  ره  زا  شیب  نانآ.دـندوب  نینچ 
هب دنتفرگ و  یم  یـشیپ  مه  رب  تسا  یکین  هچنآ  يوس  هب  هکلب  دـننک ، ییامنهار  نآ  هب  ار  نارگید  ای  دـنهد  ماجنا  ار  يّرـش  داد  یمن 

رمع هک  تساج  نیمه  زا  .دندیسر  یم  نآ 

ناسک نیرتهاگآ  هک  هفیذح  يور ، نیا  زا  مه  مروخ .» یم  یسک  بیرف  هن  مراکبیرف و  هن  : » دیوگ یم 

نیا دیسرپ و  یم  ّرش  زا  دندیسرپ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ریخ  قرط  هرابرد  مدرم  هک  ینامز  دوباه ، هنتف  رورـش و  هب 
دنیزگ يرود  نآ  زا  دسانشب و  ار  نآ  ياههاگتساخ  يدب و  ّرش و  ياههار  تساوخ  یم  هک  نیا  نآ  و  تشاد ، نشور  يا  هفسلف  دوخ 
لوسر نخـس  نیا  زا  رتیوق  رتحیرـص و  اهیدب  زا  ندـیزگ  يرود  اهدادـخر و  رد  يرایـشه  هب  مدرم  قیوشت  رد  ینخـس  هچ  .دزیرگب  و 

نخس نیا  زا  ای   (1)« زجعتال هللااب و  نعتسا  کعفنیام و  یلع  صرحا  : » دومرف ملسم  تیاور -  هب  هک -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

(2) ؟» نیترم دحاو  رحج  نم  ن�وملا  غدلیال  : » دومرف تنس -  لها  ثیدح  عبانم  قافتا  دروم  تیاور  هب  هک - 

زا وگتـسار  تخانـشزاب  قوقح ، قاقحا  تواضق ، تموکح و  گنج ، تسایـس و  رد  وا  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ناوارف هرهب  عورشم  ياه  هلیح  زا  لطاب ، ندیبوک  مهرد  وگغورد و 
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باب 34. ردقلا ،
.83 باب بدالا ، باتک  يراخب ، حیحص  .ك.ر :  .دوش  یمن  هدیزگ  خاروس  کی  زا  رابود  ین�وم  چیه  - 2
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هار نیمه  دندمآ  نانآ  زا  سپ  هک  ینانابساپ  نایضاق و  نایلاو ، ناگفیلخ ، ثیدح و  هقف و  نایاوشیپ  رگید  زین  نیعبات و  دنتـسج و  یم 
.دنتفرگ شیپ  رد  ار 

فاکـشوم نیب و  زیر  يدـید  رایـسب و  يرایـشه  یکریز و  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  یناسک  يارب  اهنت  دـنمدوس  ییاـه  هلیح  نینچ  هتبلا 
يوخ قلخ و  هقبط و  فالتخا  همه  اب  ار  مدرم  .دنشاب  هتشاد 

دنهاوخ یم  باسح  دوخ  زا  دنسرت ، یم  ادخ  زا  هک  دنشاب  یناسک  زا  نیا  رانک  رد  دنسانشب و  دنراد  هک  یموسر  تاداع و  بادآ و  و 
.دنوش یم  هتفرگ  تساوخ  زاب  هب  دنز  رس  نانآ  زا  هک  یهانگ  ربارب  رد  دنل�وسم و  دننک  یم  هچنآ  ربارب  رد  هک  دنناد  یم  و 

، میا هدروآ  ار  عورشم  ياه  هلیح  نیا  زا  یخرب  دیبلط  یم  هک  ییاهاج  رد  باتک و  نیا  يواطم  رد 

: مییازفا یم  اهنآ  هب  دنچ  ییاهلاثم  کنیا  و 

دنوادخ هب  : » تفگ دوب  هدرک  مادقا  نآ  هب  هشیاع  هک  ییاطع  ای  عیب  هرابرد  ریبز  نب  هللادبع   - 1

دنگوس زین  يو  دیسر و  هشیاع  هب  وا  نخس  نیا  منک .» یم  مکح  رجح  هب  وا  رب  ای  دشک  یم  تسد  دوخ  راک  نیا  زا  هشیاع  ای  دنگوس ،
ریبز رسپ  اب  زگره  هک  منک  یم  دهع  دنوادخ  اب  : » تفگ درک و  دای 

اب هشیاع  ات  داتسرف  هشیاع  دزن  تطاسو  يارب  ار  یسک  يو  دیـشک  ازارد  هب  هللادبع  زا  هشیاع  يرود  هک  يدنچ  زا  سپ  میوگن .» نخس 
ریبز نب  هللادـبع  رب  يرود  رهق و  نیا  نوچ  .منکـش  یمن  زگره  ار  دوـخ  دـهع  دـنگوس  دـنوادخ  هب  تفگ : يو  اـما  .دـیوگ  نخـس  وا 

روسم اب  يو  درک ، ینیگنس 

زا دنتفر و  هشیاع  دزن  ود  نآ  دننک .] تطاسو  هراب  نیا  رد  ات   ] تخادرپ وگتفگ  هب  ثوغی  دـبع  نب  دوسا  نب  نمحرلادـبع  همرخم و  نب 
؟ ام همه  دـنتفگ : .دـییآ  رد  تفگ : هشیاع  مییآ ؟ رد  ایآ  داب ، وترب  دـنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  دـنتفگ : دنتـساوخ و  هزاجا  وا 
اب زین  ریبز  نبا  دندش  لخاد  نوچ  سپ  .دـیوش  دراو  امـش  همه  يرآ ، تفگ : تسا  هارمه  نانآ  اب  زین  ریبز  نبا  تسناد  یمن  هک  هشیاع 

روسم تخادرپ و  وا  نداد  دنگوس  هب  تسیرگ و  هللادبع  دنادرگ ، يور  هشیاع  .دمآ  رد  هناخ  نورد  هب  نانآ 

یم دوخ  وت  دنتفگ : یم  وا  هب  و  دریذپب ، زین  ار  وا  نخـس  دـیوگ و  نخـس  ریبز  نبا  اب  هک  دـنداد  یم  دـنگوس  ار  وا  مه  نمحرلادـبع  و 
زا بش  هس  رب  نوزفا  تسیناور  یناملـسم  چـیه  يارب  تـسا و  هدوـمرف  یهن  ار  ییادـج  رهق و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  یناد 
نم تفگ : یم  نایرگ  تخادرپ و  نانآ  يروآ  دای  هب  زین  يو  دـندرک  ناوارف  رارـصا  يروآدای و  هشیاـع  هب  نوچ  .دـشاب  رهق  شردارب 

دهع ما و  هدرک  دهع 

زین دوخ  دهع  نتـسکش  يارب  تفگ و  نخـس  ریبز  نبا  اب  ماجنارـس  هک  دـندرک  رارـصا  هشیاع  هب  هزادـنا  نآ  يور  ره  هب  .تسا  تخس 
(1) .درک دازآ  هدرب  لهچ 
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.تسا هدرک  لقن  لیفط  نب  کلام  نب  فوع  زا  دوخ  دنس  هب  يراخب  ار  ثیدح  نیا  - 1
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تفر نوریب  تساخرب و  سپ  .دوب  هدیباوخ  شرـسمه  رب  رد  هحاور  نب  هللادبع  هک  تسا  هدش  لقن  سابع ، نبا  هتـسباو  همرکع ، زا   - 2
رهوش دش و  رادیب  نز  .درک  يرتسبمه  دوخ  زینک  اب  و 

تشادرب يرجنخ  تشگرب و  .دید  زینک  مکش  يور  رب  ار  رهوش  هاگانب  دمآ و  نوریب  سپ  .تفاین  ار 

؟ تسا ربخ  هچ  ار  وت  تفگ : نز  تسا ؟ ربخ  هچ  تفگ : دید  ار  وا  هک  درم  .دمآ  زاب  رهوش  ندید  هب  و 

درم .زینک  نآ  مکـش  يور  تفگ : مدوب ؟ اجک  تفگ : درم  .مدـیرد  یم  ار  تمکـش  رجنخ  نیا  اب  متفای  یم  يدوب  هک  اجنآ  ار  وت  رگا 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : درم  .ناوخب  نآرق  ییوگ  یم  تسار  رگا  يا ! هدوبن  يرآ ، تفگ : دنخـشیر ] هب   ] نز .مدوبن  تفگ :
دنچ نیا  نآرق ] ندـناوخ  ياـج  هب   ] درم .ناوخب  تفگ : نز  .میناوخب  نآرق  تباـنج  لاـح  رد  هک  تسا  هدرک  یهن  نیا  زا  ار  اـم  هلآ  و 

: دناوخ ار  تیب 

هباتک ولتی  هللا  لوسر  اناتا 

عطاس حبصلا  نم  روشنم  حال  امک 

انبولقف یمعلا  دعب  يدهلا  انارا 

عقاو لاق  ام  نا  تانقوم  هب 

هشارف نع  هبنج  یفاجی  تیبی 

(1) عجاضملا نیرفاکلاب  تلقثتسا  اذا 

متفر و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  سپ  دیوگ : یم  درم  .مدرک  بیذکت  ار  ما  هدید  مدروآ و  نامیا  دـنوادخ  هب  تفگ : نز 
.دش راکشآ  شیاهنادند  هک  اجنآ  ات  دیدنخ  زین  وا  .مدناهاگآ  ارجام  نیا  زا  ار  وا 

ینمی ییاه  هّلُح  باطخ  نب  رمع  يارب  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  دوخ  ردپ  زا  ملسا  نب  دیز  - 3

هب ار  نآ  رگا  هک  منک  هچ  نیا  اب  تفگ : دید و  تسپ  يا  هّلح  نایم  نیا  رد  .تخادرپ  مدرم  نایم  اهنآ  ندرک  تمسق  هب  يو  دندروآ و 
سپ دیوگ : یم  يوار  دریذپن ! ار  نآ  دنیبب  ار  بیع  نوچ  مهد  یسک 
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.درتسگب دوش و  رادیدپ  حبـص  نشور  هدیپس  هک  نانوچ  دمآ ، ام  دزن  درک  یم  توالت  ار  شیوخ  باتک  هک  یلاح  رد  ادخ  لوسر  - 1
نآ ار ، بش  وا  .دـهد  یم  خر  هتفگ  وا  هچنآ  هک  تسا  نیقی  نیا  رب  نامیاهلد  کنیا  داد و  نامناشن  یهارمگ  نارود  زا  سپ  ار  هار  وا 

باب رد  يزوج  نبا  ار  ناتساد  نیا.دسر  یمن  رتسب  هب  شتشپ  هک  دنارذگ  یم  یلاح  رد  دنا ، هدش  نیگنـس  رتسب  رب  نارفاک  هک  ماگنه 
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هک یماگنه  ریخا  هورگ  تیاور  رد  هک  توافت  نیا  اب  دنا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  زین  نارگید  میق و  نبا  هدروآ و  ءایکذالا  باتک  متـشه 
ءاملا قوف  شرعلا  ناوانیرفاکلا  يوثم  رانلا  نا  قح و  هللا  دعو  ناب  تدهـش  دناوخ : ار  تیب  دـنچ  نیا  يو  دـناوخب  تساوخ  درم  زا  نز 
تـسا قح  دنوادخ  هدـعو  هک  مهد  یم  یهاوگ  ینعی : انیمّوسم  هلالا  هکئالم  مارک  هکئالم  هلمحت  وانیملاعلا  بر  شرعلا  قوف  فاط و 

ار نآ  شرع و  يـالاب  رب  ناـیناهج  راـگدرورپ  تـسا و  شدرگ  رد  بآ  يور  رب  دــنوادخ  شرع  نارفاــک و  هاــگیاج  خزود  شتآ  و 
.دنراد ار  دوخ  ناشن  کی  ره  هک  دنوادخ  ناگتشرف  .دنشک و  یم  شود  رب  یمارگ  یناگتشرف 
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ندرک تمـسق  هب  هداهن  يور  شیپ  ار  اه  هّلح  سپـس  تشاذـگ و  نوریب  ار  نآ  زا  يا  هبل  اهنت  داهن و  دوخ  ریز  دز و  اـت  هتفرگ ، ار  نآ 
هک دوب  لاح  نیمه  رد  رمع  دیوگ : یم  يوار  .تخادرپ  مدرم  نایم  اهنآ 

؟ تسیچ تفگ : راـک ! هچ  نیا  اـب  ار  وـت  داد : خـساپ  رمع  تسیچ ؟ هّلح  نیا  دیـسرپ : هتـسیرگن  هّلح  نآ  هب  دـش و  دراو  ماوـع  نب  ریبز 
: تفگ .يدنـسپ  یمن  نیا  وت  تفگ : رمع  .هد  نم  هب  ار  نیا  تفگ : ریبز  راـک ! هچ  نیا  اـب  ار  وـت  تفگ : رمع  تسا ؟ هنوـگچ  تسیچ ؟

ریبز زا  هک  نآ  زا  سپ  رمع  .مدیدنسپ 

نآ نوچ  ریبز  .دنکفا  وا  شیپ  ار  هّلح  نآ  دنادرگ  دهاوخن  رب  تفریذپ و  دـهاوخ  ار  نآ  ًامتح  هک  درک  طرـش  وا  رب  تفرگ و  نانیمطا 
زا ار  دوخ  نم  تشذگ ؛ داد : خـساپ  رمع  .مهاوخ  یمن  ار  نیا  تفگ : .تفای  بوغرمان  تسپ و  ار  نآ  تسیرگن  نآ  رد  تشادرب و  ار 

(1) .دیزرو يراددوخ  شنتفرگ  سپ  زاب  زا  تشاد و  رامش  هب  ریبز  مهس  ناونع  هب  ار  نآ  سپ  مدرک ! هدوسآ  نیا 

شوخ ار  وا  نامدرم  اـما  .تشاـمگ  نیرحب  رب  ار  هبعـش  نب  هریغم  باـطخ ، نب  رمع  هک  دـنک  یم  لـقن  شردـپ  زا  ملـسا  نب  دـیز   - 4
زا .دـنادرگ  زاـب  ناـماس  نآ  هب  ار  يو  راـب  رگید  رمع  هک  دنتـشاد  نآ  میب  مدرم  .درک  راـنک  رب  ار  وا  زین  رمع  .دندیدنـسپن  دنتـشادن و 

نیمزرس نآ  ناقهد  يور  نیمه 

: تفگ .هد  نامرف  یهاوخ  یم  هچ  ره  دنتفگ : .دنادرگ  یمن  زاب  ام  يوس  هب  ار  وا  دـیهد  ماجنا  میوگ  یم  هچنآ  رگا  تفگ : ار  نامدرم 
هریغم میوگب  مربب و  رمع  دزن  ات  دیروآ  درگ  مهرد  رازه  دص  نم  يارب 

.تسا هداد  نم  هب  ار  نآ  هدرک و  تنایخ  لام  نیا  رد 

رد هریغم  تفگ : دمآ و  رمع  دزن  يو  دندروآ و  مهارف  مهرد  رازه  دص  وا  يارب  دیوگ : یم  يوار 

.تسا هداد  نم  هب  ار  نآ  هدرک و  تنایخ  لام  نیا 

رادیاپ ار  وت  دنوادخ  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  هلأسم  نیا  رد  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  هریغم  رمع 

؟ تشاداو راـک  نیا  هب  ار  وـت  زیچ  هچ  دیـسرپ : رمع  .دوـب  مهرد  رازه  تسیود  مدوـب ] هداد  وا  هب  هـچنآ  : ] دـیوگ یم  غورد  وا  درادـب ،
.يدنمزاین هلئاع و  تفگ :

وت اب  ار  شتـسار  دنگوس  دنوادخ  هب  تسین  نینچ  هن ، تفگ : وا  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  تفگ : ناقهد  نآ  هب  رمع  سپ  دـیوگ : یم  يوار 
هب ار  وا  راب  رگید  میدیـسرت  میتشادن و  شوخ  ار  وا  ام  نکل  .دایز  هن  مک و  هن  دادـن ، نم  هب  چـیه  وا  دـنگوس ، دـنوادخ  هب  .میوگ  یم 

.ینادرگرب ام  يوس 

رب كاـپان  نآ  تفگ : وا  تشاداو ؟ یتفگ  نونکا  هک  نخـس  نیا  نتفگ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ : هریغم  هب  رمع  سپ  دـیوگ : یم  يوار 
(2) .منکاوسر راوخ و  ار  وا  متساوخ  تسب و  غورد  نم 
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نآ رتهم  .دـمآ  دورف  اجنآ  رد  دیـسر و  هزغ  هب  ات  تفر  شیپ  دوشگ  ار  هیراسیق  صاع  نب  ورمع  هک  ینامز  دـیوگ : یم  یبلک  یبا   - 5
يارب تفگ : دیـشیدنا و  ورمع  .منک  وگتفگ  وا  اب  اـت  تسرف  نم  دزن  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هک  داتـسرف  ماـغیپ  ورمع  يارب  ناـماس 

نآ گرزب  .تسـشن  وگتفگ  هب  وا  اب  دمآ و  رد  رتهم  نآ  رب  دـش و  هناور  تساخرب ، سپ  .تسین  نم  زج  یـسک  رتهم  نیا  اب  ییورایور 
: دیسرپ وا  زا  يور  نیمه  زا  .دوب  هدینشن  شدننامه  نامز  نآ  ات  هک  دینش  ورمع  زا  ینانخس  ناماس 

نانآ دزن  نم  يرادقم  یب  زا  تفگ : وا  تسه ؟ وت  دننامه  یسک  تباحصا  نایم  رد  ایآ  وگب  میارب 

اریز تسا ؛ هدوبن  مولعم  هک  دنا  هدادرارق  يرطخ  ضرعم  رد  هداتسرف و  وت  دزن  ارم  هچ ، سرپم ؛

.درک یهاوخ  هچ  نم  اب  وت  دنا  هتسناد  یمن  نانآ 

ماغیپ نابرد  دزن  يوس  نآ  زا  .دنهد  تعلخ  هزیاج و  ار  وا  دومرف  درم  نآ  سپ  دیوگ : یم  يوار 

زا يدرم  هب  نتفر ] نوریب  زا  شیپ  هار و  هنایم  رد   ] ورمع .ریگب  دراد  هچ  ره  نزب و  ندرگ  ار  وا  تشذـگ  وت  شیپ  زا  نوچ  هک  داتـسرف 
ار رطخ  دینش و  نیا  هک   ] ورمع .ورب  نوریب  مه  بوخ  يدمآ ، بوخ  ورمع ، يا  تفگ : يو  .تخانش  ار  وا  دروخرب و  ناسغ  نایحیسم 

يداد اطع  نم  هب  هچنآ  رد  تفگ : تسا ؟ هدنادرگ  زاب  ام  دزن  ار  وت  زیچ  هچ  دیسرپ : وا  زا  موق  نآ  هاشداپ  .تشگ  رب  دیمهف ]

دننامه مادک  ره  هب  ات  مروآ  وت  دزن  ار  نانآ  زا  نت  هد  متـساوخ  سپ  .دـنک  یمن  هدنـسب  مناگدازومع  هارمه  هب  ارم  مدـید  متـسیرگن و 
ار نانآ  ییوگ ، یم  تسار  تفگ : هاـشداپ  .نت  کـی  دزن  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  دـشاب  نت  هد  دزن  ییوکن  ریخ و  هچ ، یهدـب ؛ اـطع  نیا 

دوخ اب  دیسر  ینما  هطقن  هب  نوچ  تفر و  نوریب  تبقارم  اب  ورمع  .راذگب  زاب  ار  وا  هار  هک  داتسرف  ماغیپ  نابرد  دزن  سپ  .روایب  باتـشب 
.مدرگ یمن  زاب  يراک  نینچ  هب  رگید  تفگ :

ربارب رد  نیا  .يرآ  تفگ : ینامه ؟ وت  تفگ : دـش و  دراو  وا  رب  يو  درک ، هحلاصم  هاشداپ  نآ  اب  صاـع  ورمع  هک  نآ  زا  سپ  اهدـعب 
.تساوت گنرین  نآ 

.دروآ باطخ  نب  رمع  دزن  یعازن  شردام  هارمه  راصنا  زا  يدرم  هک : دنک  یم  تیاور  شردپ  زا  عفار  یبا  نب  هللادیبع  نب  دمحم   - 6
هنّیب درم  زا  رمع  درک و  راکنا  ار  وا  يدنزرف  ردام 

رسمه نز  هک  دنداد  یهاوگ  نانآ  دروآ و  دنچ  ینت  نز  يوس ، نآ  زا  تشادن و  هنّیب  يو  .تساوخ 

هنایزات ار  درم  داد  نامرف  رمع  سپ  .ددنب  یم  تمهت  وا  رب  دیوگ و  یم  غورد  مه  درم  نیا  هتفرگن و 

.دننز

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  سپس  .دیسرپ  نانآ  يارجام  زا  دید و  ار  رمع  مالسلا  هیلع  یلع  نایم ، نیا  رد 

ار وت  وا  هک  نانچ  نک ، راکنا  ار  وا  زین  وت  دومرف : ناوج  نآ  هب  سپ  .درک  راـکنا  نز  دیـسرپ و  نز  زا  .تسـشن  هراـبود ] يرواد  يارب  ]
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ردام نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مع  رسپ  يا  تفگ : يو  .تسا  هدرک  راکنا 
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.مدرک راکنا  ار  وا  تفگ : يو  .دناوت  ناردارب  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  ماوت و  ردپ  نم  هک  نک  راکنا  ار  وا  دومرف : .تسا  نم 

.ام هرابرد  زین  و  يرآ ، دـنتفگ : تساور ؟ مهد  نامرف  میوگب و  نز  نیا  هراـبرد  هچ  ره  دیـسرپ : نز  ياـیلوا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 
يا دومرف ]: ربنق  هب  ور  سپس   ] .مدروآ رد  ناوج  نیا  يرـسمه  هب  ار  هناگیب  نز  نیا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  نارـضاح  همه  دومرف : سپ 

هب درمـش و  مهرد  داتـشه  دـصراهچ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دروآ و  ار  فرظ  نآ  يو  .رواـیب  تسا  نآ  رد  اـهمهرد  هک  ار  یفرظ  ربـنق ،
راثآ هک  درگرب  ینامز  اهنت  ریگب و  ار  تنز  تسد  دومرف : ناوج  نآ  هب  هاگنآ  دنکفا و  نز  دزن  رهم  ناونع 

هب تسا ! شتآ  نیا  ار ، ادـخ  ار ، ادـخ  نسحلاوبا ، يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نز  درک  تشپ  نوـچ  .دـشاب  وـت  رب  وا  اـب  یـسورع 
يرسمه هب  ارم  مناردارب  هک  دوب  یگنز  يدرم  شردپ  تفگ : تسا ؟ هدوب  هنوگچ  ارجام  دیسرپ : .تسا  نم  دنزرف  وا  دنگوس  دنوادخ 

رسپ نیا  هب  نآ  زا  سپ  دندوب و  هدروآ  رد  وا 

هفیاط نالف  نایم  هب  ار  رسپ  نیا  زین  نم  دش و  هتشک  تفر و  گنج  هب  درم  نآ  اما  .مدش  نتسبآ 

متسه نسحلاوبا  هک  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  .دشاب  مرسپ  وا  هک  نیا  زا  متشاد  راع  نم  دش و  گرزب  نانآ  نایم  رد  يو  .مداتسرف 
(1) .دش تباث  درم  نآ  تبسن  ناس  نیدب  .منک  یم  مکح  دنزرف ] ناونع  هب   ] نز نآ  هب  درم  نیا  قاحلا  هب 

ات رگا  مرـسمه  هک  ما  هدروخ  دـنگوس  نم  تفگ : دـمآ و  هفینحوبا  دزن  ناـیرگ  يدرم  یبـش  همین  رد  دـیوگ : یم  لیذـه  نب  رفز   - 7
هفینحوبا .دورب  متسد  زا  نز  هک  مراد  نآ  میب  ما و  هدش  نامیـشپ  دوخ  دنگوس  زا  کنیا  .تسا  هتفای  قالط  دیوگن  نخـس  نم  اب  حبص 

.تفگ دهاوخ  نخس  وت  اب  خساپ  رد  نز  .تسا  هدوب  هدنفاب  تردپ  ما  هدینش  هچنآ  ربانب  وگب : ورب و  وا  دزن  تفگ :

يا هشیپ  نینچ  تردـپ  وـت و  هکلب  تفگ : خـساپ  رد  زین  يو  تـفگ و  وا  هـب  ار  نخـس  نـیمه  تـفر و  نز  دزن  درم  دـیوگ : یم  يوار 
(2) .دنک راوخ  ار  وت  دنوادخ  دیراد !

شیپ بایرد  ارم  تفگ : دمآ و  يو  دزن  هاگنابـش  يدرم  هک  نیا  نآ  هدش و  رکذ  هفینحوبا  بقانم  رد  رگید  يدادخر  ارجام  نیا  دننام 
اب نتفگ  نخـس  مرـسمه  بشما  تفگ : تسیچ ؟ هلأسم  دیـسرپ : هفینحوبا  .مهد  یم  قالط  ار  مرـسمه  هنرگو  دمدب ، هدیپس  هک  نآ  زا 

يا هلیسو  ره  هب  نآ  زا  سپ  .يا  هقالط  هس  نم  زا  ییوگن  نخس  نم  اب  دمدب و  هدیپس  رگا  متفگ : وا  هب  نم  داهناو و  ارم 

هب ورب و  تفگ : وا  هب  هفینحوبا  .تفریذپن  وا  اما  .مراداو  دوخ  اب  نتفگ  نخس  هب  ار  وا  ات  مدش  لسوتم 
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وا ورب و  نز  دزن  يوس  نآ  زا  .دیوگ  نخس  وت  اب  دونشب  ار  ناذا  نز  نآ  نوچ  دیاش  .دیوگ  ناذا  رجف  عولط  زا  شیپ  وگب  دجـسم  ن�وم 
.دیوگ نخس  وت  اب  نذوم  نتفگ  ناذا  زا  شیپ  هک  هدب  دنگوس  ار 

سپ .تفگ  ناذا  ن�وم  ماگنه  نیا  رد  .دیوگ  نخس  يو  اب  هک  داد  یم  دنگوس  ار  وا  هتـسشن  نز  دزن  هاگنآ  درک و  ار  راک  نیا  درم  نآ 
.مدش اهر  مدنگوس  زا  نم  یتفگ و  نخس  نم  اب  رجف  عولط  زا  شیپ  وت  تفگ : درم  .مدش  اهر  وت  زا  دیمد و  رجف  تفگ : درم  هب  نز 

(2) .تساه هلیح  نیرتهب  زا  نیا  دیوگ ، یم   (1) میق نبا  هک  نانوچ 

ار وا  دـنتفرگ و  ار  وا  يـالاک  همه  دـندش و  دراو  يدرم  رب  نادزد  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  ینابیـش ]  ] نسح نـب  دـمحم  زا   - 8
.تسا هقالط  هس  شنز  هنرگو  دهدن  ربخ  ارجام  نیا  زا  ار  یسک  هک  دنداد  دنگوس 

تـسا هدروخ  هک  يدنگوس  ببـس  هب  يو  اما  دنـشورف  یم  ار  وا  يالاک  هک  دید  یم  ار  نادزد  يو  دش  هک  حبـص  دیوگ : یم  ینابیش 
ن�وم و دوخ و  هریـشع  دزن  ارم  تفگ : وا  هب  هفینحوبا  دـمآ و  هفینحوـبا  اـب  ینزیار  هب  دـید  نینچ  هک  درم  .دـیوگب  ینخـس  دـناوت  یمن 

دنا هتخانشان  هک  ینادزد 

يالاک دنوادخ  هک  دیراد  تسود  ایآ  تفگ : نانآ  هب  وا  درب و  نانآ  دزن  ار  هفینحوبا  يو  .نک  رضاح 

ار همه  دیروآ و  درگ  تسه  مهتم  رورش و  هچ  ره  تفگ  .يرآ  دنتفگ : دنادرگرب ؟ وا  هب  ار  درم  نیا 

؟ تسا نیمه  درک  يدزد  وت  زا  هک  نآ  ایآ  دیـسرپب : درم  نیا  زا  دیروآ و  نوریب  کی  کی  سپـس  دیهد و  ياج  يدجـسم  ای  هناخ  رد 
دشاب نامه  دزد  رگا  و  هن ، دیوگب  دنا  هدروآ  هک  دشابن  نامه  دزد  رگا 

.دینک ریگتسد  ار  درف  نآ  دنک  توکس  نوچ  دنک و  توکس 

دندوب هدیدزد  ار  هچنآ  همه  دنوادخ  ناس ، نیدب  دنداد و  ماجنا  دوب  هدومرف  هفینحوبا  ار  هچنآ 

.دنادرگ زاب 

روصنم هب  دوب  هفینحوبا  نمـشد  هک  بجاـح  عیبر  سپ  .دـناوخ  ارف  ار  هفینحوبا  روصنم  تفگ : هک  تسا  هدـش  لـقن  فسویوبا  زا   - 9
.دراد تفلاخم  وت  ياین  اب  درم  نیا  نان�وم ، ریما  يا  تفگ :

ار زور  ود  ای  کی  سپس  دروخ و  دنگوس  يرذن  ای  يدهع  رب  درم  رگا  تفگ : یم  سابع  نب  هللادبع 

ماگنه نیا  رد  .تسا  زیاج  دشاب  دهع  رذن و  نآ  هب  لصتم  رگا  اهنت  انثتسا  دیوگ : یم  هفینحوبا  اما  تسا ، زیاج  انثتـسا  نیا  دنک  انثتـسا 
یتعیب چیه  وت  تسا  یعدم  عیبر  نان�وم ، ریما  يا  تفگ : هفینحوبا 

دنگوس تروضح  رد  وت  اب  يراداف  يارب و  تفگ : هنوگچ ؟ دیسرپ : .يرادن  تنایهاپس  ندرگ  رب 
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ص:536

ص 13. ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  .ك.ر :  - 1
.تسا هدروآ  هقفتملا  هقفلا و  باتک  رد  بیطخ  ار  ناتساد  نیا  - 2
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روصنم .دوش  یم  لطاب  دنا  هدروخ  هک  يدنگوس  ناس  نیدب  دننک و  یم  انثتـسا  دنور و  یم  دوخ  ياه  هناخ  هب  سپـس  دـنروخ و  یم 
یتـساوخ تفگ : وا  هب  عیبر  تفر  نوریب  هفینحوبا  نوچ  .وشم  هفینحوبا  ضرعتم  عـیبر ، يا  تفگ : عـیبر  هب  دـیدنخ و  دینـش  نینچ  هک 

مه مداد و  تاـجن  ار  وت  مه  نم  اـما  .يزیرب  ارم  نوخ  یتـساوخ  هک  يدوـب  وـت  نیا  هن ، داد : خـساپ  وا  هب  هفینحوـبا  يزیرب ؟ ارم  نوـخ 
.مدیناهر ار  مدوخ 

دب رظن  هفینحوبا  هرابرد  یسوط  سابعلاوبا  دیوگ : یم  هدرک ، تیاور  ثایغ  نب  دحاولادبع   - 10

ساـبعلاوبا .دـندمآ  درگ  اـجنآ  مه  يرایـسب  ناـمدرم  دـش و  دراو  روصنم  رب  هفینحوبا  يزور  .تسناد  یم  نیا  مه  هفینحوبا  تشاد و 
هب دـناوخ و  یم  ار  ام  زا  یـسک  ناـن�ومریما  هاـگ  هفینحوبا ، يا  تفگ : درک و  ور  وا  هب  سپ  .مزیر  یم  ار  هفینحوبا  نوخ  زورما  تفگ :

؟ دنزب ار  درف  نآ  ندرگ  دراد  قح  ایآ  تسیچ  مکح  دناد  یمن  تسا  هدش  هدناوخ  هک  نآ  .دهد  یم  نامرف  يدرف  ندز  ندرگ 

هب تفگ : لطاب ؟ هب  ای  دهد  یم  نامرف  قح  هب  نان�ومریما  ایآ  سابعلاوبا ، يا  تفگ : هفینحوبا 

هب هفینحوبا  سپس  .سرپم  هراب  نیا  رد  نک و  ارجا  دشاب  هک  اج  ره  ار  قح  تفگ : هفینحوبا  قح ،

.مدیشک دنب  هب  ار  وا  نم  یلو  دنک ، دنبرد  ارم  تساوخ  نیا  تفگ : دوب  شکیدزن  هک  یناسک  زا  یکی 

دروآ و عازن  فسویوبا  دزن  دوب  یسوم  رایتخا  رد  هک  یغابرس  رب  یسک  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  دمـصلادبع  نب  ییحی  زا   - 11
هک يا  هلأسم  هرابرد  تفگ : فسویوبا  هب  یسوم  .دوب  نآ  فالخ  رما  عقاو  یسوم و  دوس  هب  رهاظ  رد  مکح  .دش  نآ  تیکلام  یعدم 

ریما دهاوخ  یم  نم  زا  یسوم ] هب  هراشا   ] نان�وم ریما  عازن  فرط  تفگ : يا ؟ هدرک  هچ  دنا  هدروآ  يرواد  هب  وت  دزن  ار  نآ  رس  رب  عازن 
؟ يدنسپ یم  یناد و  یم  حالص  ار  نیا  تفگ : وا  هب  خساپ  رد  یسوم  .دنا  هداد  قح  رب  یهاوگ  وا  ناهاوگ  هک  مهد  دنگوس  ار  نان�وم 

یسوم .تشاد  ار  رظن  نیمه  زین  یلیل  یبا  نبا  تفگ :

.نادرگرب وا  هب  ار  غاب  تفگ :

(1) [. درک قاقحا  ار  یعدم  قح  رذگهر  نیا  زا  و   ] تخادرپ یسوم  ربارب  رد  فسویوبا  هک  دوب  يا  هلیح  نیا 

درم نآ  صاصق  هب  زین  فسویوبا  تسا  هتـشک  ار  يرفاک  هک  دـندروآ  فسویوبا  دزن  ماـهتا  نیا  هب  ار  یناملـسم  هک  دـنا  هدروآ   - 12
: دوب هتشون  نومضم  نیا  هب  يرعش  همان  نیا  رد  دنکفا  يو  شیپ  يا  همان  دمآ و  وا  دزن  يدرم  سپ  .درک  مکح  ناملسم 

راکمتس دننامه  لداع  يا و  هدرک  متس  یشک ، یم  رفاک  لتق  صاصق  هب  ار  ناملسم  هک  یسک  يا 

ص:537

ص 19. ج 14 ، دادغب ، خیرات  يدادغب ، بیطخ  .ك.ر : - 1
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.تسین

نید رب  دییوگب و  عاجرتسا  .دیتسه  نآ  نوماریپ  رد  دادغب و  رد  هک  ینارعاش  ياو  ناملاع  يا 

.تسا نایابیکش  نآ  زا  شاداپ  هک  دینک  هشیپ  ییابیکش  مه  دییرگب و  دوخ 

.تسا هدنار  متس  نید  رب  يرفاک  لتق  صاصق  هب  یناملسم  نتشک  اب  فسویوبا 

دناوخ زین  وا  رب  ار  همان  داد و  ربخ  ارجام  نیا  زا  ار  وا  دیسر و  نوراه  روضح  هب  فسویوبا  سپ 

فسویوبا .دریگن  رد  يا  هنتف  ات  نک  ناربج  هراچ و  ار  راک  نیا  يا  هلیح  اب  تفگ : يو  هب  نوراه 

.دش طقاس  صاصق  دندرواین و  هنّیب  نانآ  اما  .تساوخ  هنّیب  هّمذ  توبث  تحص و  رب  مد  يایلوا  زا  دمآ و  نوریب 

(1) .تسا زیاج  دشاب  راکشآ  تحلصم  هک  یماگنه  رد  ییاه  هلیح  نینچ  زا  نتسج  هرهب  دیوگ : یم  هیناطلسلا  ماکحالا  رد  يدروام 

هتـشک وا  لتق  مرج  هب  دـشکب  ار  یمذ  يرفاک  یناملـسم  یتقو  املع  تیرثکا  هاگدـید  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  میوش  یم  يروآ  دای 
.درادن ییاتمه  يربارب و  رگیدکی  اب  نوخ  ود  اریز  دوش ؛ یمن 

.دوش یم  هتشک  یّمذ  رفاک  صاصق  هب  ناملـسم  دنا : هتفگ  فسویوبا ] ینابیـش و  نسح  نب  دمحم   ] وا درگاش  ود  هفینحوبا و  ربارب ، رد 
بتک رد  هک  دـنراد  یلیالد  دوخ  يارب  هورگ -  ود  ره  ناشنافلاخم -  مه  رظن و  نیا  هب  نادـقتعم  مه  هک  میوش  یم  روآدای  زین  ار  نیا 

ربانب .تسا  هدمآ  هقف  ثیدح و 

، دوب يا  هلدا  ربانب  رفاک  کی  لتق  ماهتا  هب  ناملسم  کی  ندرک  صاصق  رب  ینبم  فسویوبا  مکح  نیا ،

ساسارب ندرک  مکح  تسا  هدید  هک  نآ  زا  سپ  اما  تسا ، هدمآ  رت  هدیزگ  يو  رظن  هب  هراب  نیا  رد  هک 

کمک هب  نارحب  نیا  زا  دنک  اپ  هب  ناناملسم  دض  رب  ار  يا  هنتف  دناوت  یم  دراد  دوخ  هک  ییاوتف 

.تسا هتسج  ییاهر  هدش  تیاور  وا  زا  هک  يا  هلیح 

زا هک  دـش  نآ  رب  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربـخ  نیا  .دـیرخ  مهرد  رازه  تصـش  هب  يراز  هروـش  نیمز  رفعج  نـب  هللادـبع   - 13
رفعج نب  هللادبع  .دنک  رداص  هللادبع  هرابرد  رجح  مکح  دهاوخب  نامثع 

زا مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  نآ ، زا  سپ  .موش  یم  وت  کیرـش  نم  تفگ : ریبز  .داهن  نایم  رد  وا  اـب  ار  ربخ  نیا  دـمآ و  ریبز  دزن 
؟(2) تسا ریبز  وا  کیرش  هک  منک  رجح  هب  مکح  یسک  رب  هنوگچ  تفگ : يو  دنک  رداص  هللادبع  رب  رجح  مکح  تساوخ  نامثع 

نام هناخ  رد  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدش  تیاور  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  زا  - 14
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ص:538

،ص 272 و 273. هیناطلسلا ماکحالا  دمحم ، نب  یلع  نسحلاوبا  يدروام ، .ك.ر : - 1
ص 208. ج 5 ، راطوالا ، لین  .ك.ر : - 2
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هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ایآ  تفگ : سیق  .داد  هتـسهآ  یخـساپ  دعـس  .امـش  رب  دنوادخ  تمحر  مالـس و  تفگ : درک و  رادید 
هب دعس  خساپ  هک   ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  .دنک  مالـس  ام  هب  دایز  راذگب  تفگ : دعـس  یهد ؟ یمن  ندمآ  رد  هزاجاهلآ 

یلص ادخ  لوسر  .داد  خساپ  هتسهآ  دعس  مه  زاب  اما  .امش  رب  دنوادخ  تمحر  مالس و  تفگ : راب  رگید  دوب ] هدینشن  ار  شیوخ  مالس 
تشگرب و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  .داد  خساپ  هتسهآ  دعس  زین  راب  نیا  دومرف و  رارکت  ار  مالس  راب  رگید  هلآ  هیلع و  هللا 

ات مداد  یم  خساپ  هتسهآ  یلو  مدینش  یم  ار  وت  مالس  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هدش ، ناور  ترضح  نآ  یپ  رد  زین  دعس 

.ینک مالس  ام  رب  رایسب  و  يونشن ] ]

(1) .تشگرب دعس  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  دیوگ : یم  يوار 

یتشهب نادرم  زا  یکی  نالا  دومرف : هک  میدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دخ  لوسر  اب  تسا : هدش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا   - 15
ياهشفک تخیر و  یم  ورف  ششیر  زا  وضو  بآ  تارطق  هک  دش  دراو  ام  رب  راصنا  زا  يدرم  نخس  نیا  یپ  زا  .دوش  یم  دراو  امـش  رب 

نامه وا  نخس  یپ  رد  تفگ و  ار  نخس  نآ  دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زین  زور  نآ  يادرف  .دوب  هتفرگ  پچ  تسد  هب  ار  دوخ 
رارکت ار  نخـس  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر  ارف  هک  مه  زور  نیموس  .دـش  دراو  ام  رب  تسخن  راب  دـننامه  یتلاح  رد  درم 
هللادبع دورب ] هک   ] تساخرب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  .دش  دراو  تسخن  زور  دـننامب  یتلاح  رد  درم  نامه  زین  راب  نیا  درک و 
.مورن وا  هناخ  هب  زور  هس  ات  هک  ما  هدروخ  دـنگوس  تسا و  هداتفا  ییادـج  ثحب و  ردـپ  اب  ارم  تفگ : تفر و  درم  نآ  یپ  رد  رمع  نب 

.دشاب تفگ : وا  .درذگب  زور  هس  نیا  ات  هد  هانپ  دوخ  رب  رد  ارم  دوش  یم  رگا  کنیا 

هک یماگنه  اهنت  .دنک  يراد  هدنز  بش  وا  هک  مدیدن  .مدنام  درم  نآ  هارمه  ار  بش  هس  نآ  نم  تفگ : یم  هللادـبع  دـیوگ : یم  سنا 
.دیسر یم  ارف  حبص  زامن  ماگنه  هک  نآ  ات  ریبکت  تفگ و  یم  دنوادخ  رکذ  دش  یم  ولهپ  هب  ولهپ  تشگ و  یم  رادیب 

راوخ ار  درم  نآ  رادرک  دوب  کیدزن  تشذگ و  زور  هس  هک  نآ  زا  سپ  .مدینـشن  یکین  زج  وا  زا  هک  دوب  نیا  اهنت  دیوگ : یم  هللادـبع 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  اما  تسا ، هدوبن  ییادج  يدونـشخان و  مردپ  نم و  نایم  ادخ ، هدنب  يا  متفگ : وا  هب  منادب  رادقم  یب  و 
رب وت  نخس  نیا  یپ  رد  زین  راب  هس  ره  و  دوش ، یم  دراو  امش  رب  نایتشهب  زا  يدرم  نونکا  مه  تفگ : وت  هرابرد  هک  مدینـش  راب  هس  هلآ 

سپ .یهد  ماجنا  یگرزب  راک  هک  مدیدن  اما  .منک  ادـتقا  وت  هب  ات  ینک  یم  هچ  وت  منیبب  مشاب و  وت  رب  رد  متـساوخ  نم  .يدـش  دراو  ام 
نیمه زج  يزیچ  تفگ : تسا ؟ هدناسر  هبترم  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  وگب 

ص:539

.تسا هدمآ  دنا  هدرک  لقن  دووادوبا  دمحا و  هک  یتیاور  رد  بلطم  نیا  - 1

هقف هفسلف  اب  راگزاسان  یعرش : ياه  www.Ghaemiyeh.comهلیح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 829زکرم  هحفص 800 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14025/AKS BARNAMEH/#content_note_539_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدوبن  يدید  هک 

چیه ملد  رد  نم  هک  نیا  زج  تسین ، راک  رد  يا  هدید  هچنآ  زج  يزیچ  تفگ : دـناوخ و  ارم  مدرک  تشپ  نوچ  دـیوگ ]: یم  هللادـبع  ]
چیه رب  مبای و  یمن  یناملسم  چیه  هب  تبسن  یصلاخان  شغ و 

.مرب یمن  دسح  تسا  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  يریخ  رد  زین  سک 

(1) .تسا هدناسر  هبترم  نیا  هب  ار  وت  هک  تسا  نیمه  تفگ : وا  هب  درم  نآ  نخس  نیا  یپ  رد  هللادبع 

ص:540

.تسا هدروآ  شیوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ار  تیاور  نیا  - 1
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عراش فادها  تخانش  هار  مجنپ : لصف 

رد عراش  فادها  اب  هک  تسا  نآ  عونمم  هلیح  ربارب ، رد  دشاب و  هتشادن  يراگزاسان  عراش  فادها  اب  هک  تسا  نآ  زیاج  هلیح  میتفگ :
ره هرابرد  نآ  زا  سپ  ات  تفایرد ، ار  عراش  دصاقم  فادها و  ناوت  یم  ییاههار  هچ  زا  دید  دیاب  کنیا  .دـشاب  يراگزاسان  ضقانت و 

ناوتب يا  هلیح 

.داد نآ  هب  ار  تیلح  ای  تمرح  مکح  درک و  يرواد 

؟ تخانش زاب  تسین  وا  دوصقم  فده و  هچنآ  زا  تسا  عراش  دوصقم  فده و  ار  هچنآ  ناوت  یم  يا  هلیسو  هچ  هب  دیسرپ : دیاب  سپ 

: میهن یم  يور  ارف  تسا  هدروآ  هنیمز  نیا  رد  تاقفاوملا  باتک  رد  یبطاش  ماما  ار  هچنآ  زا  يا  هدیکچ  خساپ ، نتفای  يارب 

، اهنآ رد  روکذم  للع  یناعم و  نینچمه  هلدا و  ظافلا  قیرط  زا  عراش  دصاقم  فادها و  هک  دـنرظن  نیا  رب  ماگراوتـسا  نادرم  یـشناد 
هب ربارب ، رد  دـناسرن و  للخ  للع  یناعم و  هب  هک  تسیرگن  يا  هنوگ  هب  ظاـفلا  هب  دـیاب  هیاـپ ، نیا  رب  .دوش  یم  هتخانـش  مه ، راـنک  رد 

يا هنوگ  هب  زین  للع  یناعم و 

رارق دحاو  یماظن  رب  یهقف  ماکحا  هجیتن  رد  ات  دشاب  هتشادن  يراگزاسان  ظافلا  اب  هک  تسیرگن 

.یضقانت هن  تسا و  یفالتخا  نآ  رد  هن  هک  دنبای 

یعدم هک  یناسک  ای  هیرهاظ -  دـننامه  دوش -  یم  هتفرگ  یلقن  هلدا  ترابع  رهاظ  زا  اهنت  عراش  دـصاقم  دـنا  یعدـم  هک  مه  یناسک 
، دوش یم  تشادرب  ماکحا  للع  يرظن و  یناعم  زا  اهنت  دصاقم  نیا  دنا 

رب ار  نآ  هتفر و  ورف  نآ  زا  نتـسج  هرهب  سایق و  رد  هک  نانآ  دـننامه  دـماجنیب -  هلدا  صوصن و  يرهاظ  لیطعت  ای  ءاـغلا  هب  دـنچ  ره 
طیرفت طارفا و  هب  ود ، ره  نیا  دنا -  هتشاد  مدقم  هلدا  رهاظ 
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رود تسار  هار  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنا و  هدید  ار  هقف  داعبا  زا  دعب  کی  اهنت  مادک  ره  هدیورگ و 

.تسا

هب .دنریگ  رارق  هجوت  تیانع و  دروم  مه  رانک  رد  ود  ره  نیا  هک  تسا  نیا  دـننآ  رب  زین  ناملاع  رتشیب  هک  یتسرد  راتـسیا  هیاپ ، نیا  رب 
ناوت یم  هک  تسا  هیاپ  نیا  رب  اهنت.يرظن  يانعم  هب  رهاظ  هن  دـناسر و  للخ  یلقن  لیلد  رهاـظ  هب  يرظن  لـیلعت  اـنعم و  هن  هک  يا  هنوگ 
قیفوت دنوادخ  زا  هاگدید -  نیا  نداد  رارق  انبم  اب  زین  ام  .تشاد  نایب  دوش  یم  هدیمهف  اهنآ  کمک  هب  عرش  فادها  هک  ار  ییاهکالم 

: دوش یم  هتخانش  هیحان  دنچ  نیا  زا  عراش  دصاقم  فادها و  مییوگ : یم  میهاوخ و -  یم 

عوقو يور  نیمه  زا  دـنک و  یم  اـضتقا  ار  فلکم  يوـس  زا  هب » رومأـم   » لوـصح رما  تسا ؛ هدیـسر  عراـش  زا  هک  ییهن  رما و  فـلا - 
دوصقم دراد  دوجو  نآ  هب  تبسن  يرما  هک  یماگنهرد  هب » رومأم  »

نآ زا  فلکم  يراددوخ  یضتقم  يزیچ  زا  یهن  وحن  نیمه  هب  .تسا  عراش  دوصقم  فالخ  نآ  نتخاسن  عقاو  يوس  رگید  زا  عراش و 
هجو نیا  .تسا  عراش  دوصقم  فالخ  نآ  عوقو  ربارب  رد  عراش و  دوصقم  لعف ، نآ  عوقو  مدـع  هیاپ  نیا  رب  تسا و  هنع ) یهنم   ) لـعف

للع و هب  هک  یناـسک  يارب  نینچمه  دزرون و  یلمأـت  تلع  رد  دـنک و  راـبتعا  ار  یهن  رما و  فرِـص  هک  ره  يارب  تسا و  ماـع  یهجو 
.تسا رهاظ  هورگ -  ود  ره  يارب  دننک -  یم  رابتعا  ار  اهنآ  هجوت و  حلاصم 

يرگید نآ  زا  هدرک و  رما  لعف  نیا  هب  عراش  ارچ  هک  نیا  هب  هجوت  یهن و  رما و  للع  رابتعا  ب - 

.تسا هدرک  یهن 

نالف عراش  هک  نیا  رب  ینبم  یعطق  مکح  هنوگ  ره  زا  تسیاب  یم  دـشاب  مولعمان  رگا  هن ، ای  تسا و  مولعم  اـی  عراـش  یهن  اـی  رما  تلع 
يراددوخ تسین  وا  دوصقم  رگید  زیچ  نالف  هتساوخ و  ار  زیچ 

هتشاد دوجو  تلع  نیا  اج  ره  ؛(1)  تفر نآ  یپ  رد  دیاب  دشاب  مولعم  تلع  مه  رگا  .دسرب  رما  نیا  زا  یکاح  یلیلد  هک  نآ  ات  دـیزرو 
دننامه دراد ، دوجو  زین  یهن ، رد  لعف  نتخاسن  عقاو  دـصق  رما و  رد  لعف  نتخاس  عقاو  دـصق  ناـمه  ینعی  یهن ، رما و  یـضتقم  دـشاب 

لسانت تحلصم  يارب  هک  جاودزا 

نتشادزاب تحلـصم  يارب  هک  دودح  ای  و  هتفرگ ، رارق  دقع  عوضوم  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ندرب  دوس  تحلـصم  يارب  هک  عیب  تسا ،
نادـب هقف  لوصا  رد  هک  دراد  ینیعم  ياه  هویـش  اـههار و  تلع ، تخانـش  ریخا ، عون  نیا  رد  تسا  ینتفگ  .تسا  هدـش  عضو  ناـمدرم 

و تسا ، هدش  هتخادرپ 
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هدـمآ نایم  هب  یمان  نآ  زا  عراش  يوس  زا  هدیـسر  لـیلد  رد  ینعی  دـشاب ، صوصنم  دـیاب  اـی  تلع  نیا  هعیـش  هقف  هاگدـید  زا  هتبلا  - 1
.م .دروآ -  یپ  رد  ار  یلقع  ینیقی  هک  دشاب  رادروخ  رب  لقع  هناوتشپ  زا  يدح  هب  ای  و  دشاب ،
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نآ تلع  هک  تسا  لعف  مدع  ای  لعف  نامه  عراش  دوصقم  هک  دوش  یم  هتسناد  دوش  هتخانـش  نّیعم و  تلع  اه ، هویـش  نیا  هیاپ  رب  یتقو 
.تسا هدرک  اضتقا  ار 

رد هیضق  نیا  سکع  تسا و  للع  یناعم و  هب  هجوت  دراد  هبلغ  هچنآ  تاداع  باب  رد  و  دبعت ، تهج  دراد  هبلغ  هچنآ  تادابع  باب  رد 
هجوت و یگزیکاپ  تفاظن و  درجم  هب  ثدـح  عفر  تساـجن و  هلازا  مکح  رد  کـلام  هک  تسا  يور  نیمه  زا  .تسا  مک  باـب  ود  نیا 

ره تسا ، هتسناد  طرش  زین  ار  تین  ثدح  عفر  رد  بآ و  ندوب  قلطم  اهنیا  يود  ره  رد  هیاپ  نیمه  رب  هدرکن و  هدنسب 

نداد زین  رگید و  زیچ  اب  ار  زامن  مالـس  ریبکت و  ینیزگیاج  نینچمه  يو  .دـبای  ققحت  مه  طرـش  نیا  نودـب  یگزیکاپ  تفاظن و  دـنچ 
باب رد  هدرک و  عنم  ار  تاکز  يادا  رد  نیع  ياج  هب  تمیق 

رد هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لیاسم  تسد  نیا  زا  .تسا  هتسناد  هدنسب  هدومرف  نیعم  عراش  هک  ار  يددع  نامه  ًافرـص  زین  تارافک 
یعرش لیلد  نتم  رد  هچنآ  لثم  ای  نیع  هب  تسیاب  یم  اهنآ 

تلع انعم و  تادابع ] فالخ  رب   ] تاداع بابرد  کلام  میتفگ  هچنآ  هیاپ  رب  .تسناد  يزجم  ار  نیمه  اـهنت  دوب و  دـنبیاپ  تسا  هدـمآ 
ملع مهد  هن  نیا  تسا : هتفگ  ریخا  هدعاق  هراب  رد  هتسج و  هرهب  ناسحتـسا  هلـسرم و  حلاصم  هدعاق  زا  اج  نآ  رد  هداد و  هبلغ  ار  مکح 

.تسا هقف ] ]

رهاظ و هلدا و  نوتم  یسررب  يوس  رگید  زا  .تسا  یعبت  يدصاقم  یلصا و  يدصاقم  ياراد  تاداع  تادابع و  عیرـشت  رد  عراش  ج - 
يرظن للع  یناعم و  يارقتسا  نینچمه  اهنآ و  هراشا  ای 

ای يداع  ببس  چیه  عراش  هک  تسا  هتخاس  نومنهر  تقیقح  نیا  هب  ار  ام  هدمآ  اهنآ  رد  هک  یماکحا 

دنک یم  تیوقت  ار  عرش  یلصا  دوصقم  هک  يدصاقم  زا  هتسد  نآ  رگم  تسا ، هدرکن  عضو  یعبت  دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  ار  ییدابع 
رد هچرگ  .تسا  عراش  دوصقم  قفاوم  دشاب  هتشاد  یعضو  نینچ  یببس  اج  ره  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  .دزاس  یم  رتراوتـسا  و 

عرـش دصاقم  اب  دماجنیب  عراش  یلـصا  دوصقم  ندرب  نایم  زا  ای  لاطبا  هب  هچنآ  ربارب ، رد  و  دشابن ، یناشن  نآ  زا  زین  یعرـش  هلدا  رهاظ 
رد عورـشم و  تسرد و  تسخن  تروـص  رد  یعبت  دـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  ببـس  زا  نتـسج  هرهب  يور  نیمه  زا  تسا و  راـگزاسان 

.تسا عورشمان  تسردان و  مود  تروص 

نوچ يرگید  ياـهدرواهر  جاودزا  هتبلا  تسا و  لـسانت  جاودزا  عیرـشت  نیتـسخن  دوصقم  تسا ؛ هلأـسم  نیا  يارب  يا  هنوـمن  جاودزا 
هرهب لالح  قیرط  زا  ندش ، تسدمه  يورخا  يویند و  عفانم  هب  ندیـسر  هار  رد  ندمآ ، رد  ییاهنت  زا  رگیدـمه ، رب  رد  نتفای  شمارآ 

زا ندش ، رادروخرب  نز  تورث  هناوتشپ  زا  نتسیرگن ، تسا  هدیرفآ  نز  رد  دنوادخ  هک  ییاهییابیز  هب  نتسج ، یسنج 

تمعن و  نتـشاد ، هگن  مارح  زا  ار  دوـخ  نـماد  هدـید و  ندـیدرگ ، دـنم  هرهب  ناردارب  نادـنزرف و  زا  يو  تـبقارم  زین  نز و  يراتـسرپ 
زین اهنیا  همه  .دروآ  یم  یپ  رد  ار  ندرازگ  نآ  رکش  نتفای و  ناوارف 
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یعرـش نوتم  رد  یخرب  هب  دنا ، هدمآ  یعرـش  هلدا  نتم  رد  اهنیا  زا  یخرب  .يوناث  دوصقم  اما  دنتـسه ، حاکن  عیرـشت  زا  عراش  دوصقم 
دنا و هدش  هتسناد  يرگید  لیلد  هب  یخرب  تسا ، هدش  هراشا 

هفسلف جاودزا و  یلصا  نیتسخن و  فده  اهنیا  همه  هچ ، دنا ؛ هتشگ  مولعم  هدش  حیرصت  نادب  هچنآ  تحلصم  فشک  هار  زا  زین  یخرب 
و دنوش ، یم  نآ  ظفح  همادا و  بجوم  دننک ، یم  تیوقت  ار  نآ 

عراش یلصا  دوصقم  دنوش و  یم  لباقتم  يزرورهم  ینابرهم و  هب  ندیشخب  همادا  يارب  يا  هزیگنا 

اما هدشن ، حیرصت  نآ  مکح  رب  عرش  رد  هک  مه  يراتفر  ره  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  .دوش  یم  هدروآ  رب  اهنآ  هب  لسانت  ینعی 
تیاور هک  نانوچ  تسا ، عراش  دوصقم  دشاب ، هتشاد  ار  يرثا  نینچ 

هب تشاد و  هک  ییالاو  بسن  هطساو  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ما  باطخ  نبرمع  هدش 

یفادها نینچ  اب  جاودزا  هک  تسین  يدیدرت  .تفرگ  يرـسمه  هب  تسا  نیرت  هتـسیاش  هک  يا  هداوناخ  اب  ندرک  رارق  رب  دـنویپ  فدـه 
زین یفادها  نینچ  يارب  نآ  ندادرارق  ببس  زیاج و  عورشم و 

.تسا هدیدنسپ 

عراش فادها  اب  قلطم ، روط  هب  دـشاب ، هتـشاد  يراگزاسان  جاودزا  ياهدرواهر  نیا  اب  هک  يزیچ  ره  دوش  یم  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 
اهنآ ماجنارس  هک  ارچ  تسا ؛ يراگزاسان  ضقانت و  رد  زین 

رد يرسمه  هب  نآ  يارب  ار  نز  یسک  هک  نآ  هنومن  .تسا  درم  نز و  نایم  یهارمه  یلدمه و  شمارآ و  دنویپ و  رارمتسا  دض  يزیچ 
تسا هداد  قالط  راب  هس  ار  وا  هک  نیشیپ  رهوش  يارب  هک  دروآ 

؛ تسا هدرک  رارق  رب  یگدنز  نایاپ  ات  یطرـش  چیه  نودب  ار  نآ  عراش  هک  تسا  یگدنز  همادا  دصق  دـض  يدـصق  نینچ  .دـنک  لالح 
.تسا ییادج  قالط و  جاودزا  نیا  زا  دوصقم  هچ ،

.تسا لیبق  نیمه  زا  دریذپ  ماجنا  یفده  نینچ  هب  هک  مه  يرگید  جاودزا  ره  (1) و  هعتم حاکن 
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یعرـش هلدا  هب  هک  تسا  جاودزا  عاونا  زا  یکی  هعتم  ای  تقوم  جاودزا  فلا -  مناد : یم  يروآ  داـی  دنمازـس  ار  هتکن  ود  اـجنیا  رد  - 1
یم ثحب  نیا  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  تسین و  هعتم  تیلح  اـی  تمرح  هلأـسم  هب  نتخادرپ  ياـج  اـجنیا  .تسا  هدـش  تباـث  نآ  تحص 

حاکن تحـص  ضرف  ای  شریذپ  زا  سپ  .دینک ب -  عوجر   153 ص 129 -  ناربمایپ ج 3 ، متاخ  باتک  رب  مجرتم  یقرواپ  هب  دـیناوت 
ایآ عورـشمان ؟ یفده  هچ  هب  تسا و  عورـشم  یفده  هچ  هب  هعتم  حاکن  ماجنا  ایآ  تسا : نیا  تخادرپ  نادـب  اجنیا  رد  دـیاب  هچنآ  هعتم 

حاکن شـشوپ  رد  تسا و  جـیار  مدرم  نایم  تیمرحم  هغیـص  مان  هب  هچنآ  ایآ  تسا ؟ زیاج  نز  زا  ندرب  هرهب  دـصق  نودـب  هعتم  حاکن 
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اب ندش  مرحم  فده  هب  هک  يا  هعتم  حاکن  ربارب  رد  هک  درادن  ییابا  چیه  مجرتم  تسا ؟ رثا  ياراد  حیحـص و  دریذپ  یم  ماجنا  تقوم 
لـصا رد  ندرک  لاکـشا  یپ  رد  هک  تسا  فلؤم  نخـس  زا  يادج  يزیچ  نیا  اما  دراذگب ، شـسرپ  تمالع  دریگ  یم  ماجنا  نز  ردام 

.م .تسا -  هعتم  تحص  ای  عیرشت و  هفسلف 
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وا يراصحنا  ندرک  دصق  دوبعم و  هناگی  هب  هجوت  نیتسخن  یلصا و  فده  اجنآ  رد  .دنک  یم  قدص  زین  تادابع  بابرد  میتفگ  هچنآ 
يارب دبعت  دصق  زین  دصق  نیا  عبات  تسا و  لاح  ره  رد 

فادها نیا  .نآ  دننامه  ای  ادخ و  يایلوا  رامش  رد  ندمآرد  ای  ترخآ ، رد  رتالاو  بتارم  هب  ندیسر 

تدابع هب  ندیشخب  همادا  ببس  دنازیگنا و  یمرب  نآ  يوس  هب  ار  ناسنا  دنک ، یم  تیوقت  ار  نیتسخن  دوصقم  فده و  نآ  همه ، یعبت 
فالخ رب  تسا ، عراش  دصق  قفاوم  یعبت  یفادها  نینچ  هب  ندیسر  يارب  ندرک  تدابع  يور  نیمه  زا  .دوش  یم  ناهنپ  راکـشآ و  رد 

ای لام  ظفح  دصق  هب  تدابع  هک  نآ  دننامه  دنکن ، اضتقا  ار  یلصا  دصق  تیوقت  دیکأت و  ماود و  صخش ، یعبت  دصق  هک  نآ 

تدابع .دریذـپ  ماجنا  اهنآ  تشادـگرزب  مارتحا و  زا  ندـش  دـنم  هرهب  ای  مدرم و  هقدـص  کمک و  زا  ندـش  رادروخ  رب  يارب  ای  ناج ،
يارب يا  هزیگنا  هن  تسا و  تدابع  یلـصا  دصق  هدننک  تیوقت  هن  یفادـها  نینچ  دـصق  هچ ، تسین ؛ عورـشم  یفادـها  نینچ  هب  ندرک 

هکلب نآ ، هب  نداد  همادا 

انتعا یب  تبغر و  یب  نآ  ماجنا  هب  تبسن  دزاس و  یم  رتکیدزن  تدابع  ندرک  كرت  هب  ار  ناسنا 

دناوت یم  هک  تسا  دـنبیاپ  نآ  هب  یناـمز  اـهنت  دـهد  یم  ماـجنا  یفدـه  نینچ  هب  ار  تداـبع  هک  یـسک  زین  يور  نیمه  زا  دـنک و  یم 
هک تسا  نینچ  .دـهن  یماو  ار  نآ  دـنک  رود  شا  هتـساوخ  زا  ار  وا  تدابع  دـشاب  انب  رگا  اما  دروآ ، رب  نآ  کمک  هب  ار  دوخ  هتـساوخ 
ْنِاَو ِِهب  َّنَأَمْطا  ٌْریَخ  َُهباصَا  ْنِاَف  ٍفْرَح  یلَع  َهّللا  ُُدبْعَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم   َ و : » دیامرف یم  مدرم  زا  هتـسد  نیا  هرابرد  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ 

(1) «. ُنیبُملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  ِهَرِخْالا  اْینُّدلا َو  َرِسَخ  ِهِهْجَو  یلَع  َبَلَْقنا  ٌهَْنِتف  ُْهَتباصَا 

يارب تدابع  زین  يور  نیمه  زا  تسا و  تیدـض  رد  عراش  دـصق  اـب  دوش  ماـجنا  اـهنآ  هب  ندیـسر  يارب  یلمع  یتقو  يدـصاقم  نینچ 
دصقم هب  ندیسر  يارب  هب  ار  تدابع  هک  مه  یسک  يارب  دصاقم  نیا  تسا  نکمم  هاگ ، دنچ  ره  تسا ، هدشن  عیرـشت  اهنآ  هب  ندیـسر 

هک مه  یسک  يارب  تسا  نکمم  حاکنرد  هک  ناس  نآ  دوش ، لصاح  تسا  هداد  ماجنا  نآ  هدننک  تیوقت  یعبت  دصاقم  ای  نآ و  یلصا 
لیلحت يارب  هک  نآ  اب  هجیتن  رد  دیآ و  شیپ  قالط  تسا  هدرک  جوادزا  یگشیمه  یگدنز  دصق  هب 

هدرک تدابع  ادخ  دصق  هب  هک  یسک  يارب  تدابع ، رد  ای  دوش ، ربارب  هدرک  جاودزا  هعتم  ناونع  هب  ای 

نامدرم دزن  مارتحا  هاگیاج و  زا  يرادروخ  رب  ای  ناج  لام و  ندنام  ظوفحم  نوچ  ییاهدرواتسد 
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ار نانآ  رگا  دـننک و  شوخ  لد  نادـب  دـسر  يریخ  ار  ناـنآ  رگا  دنتـسرپ : ناـبز  هب  ار  يادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  مدرم  ناـیم  زا  - 1
.تسا راکشآ  نایز  نامه  نیا  .دنراکنایز  ترخآ  ایند و  رد  .دنباترب  يور  دیآ  شیپ  یشیامزآ 
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یعبت فده  هک  نآ  هک  دوش  یم  نشور  هتکن  نیارد  ود  نیا  نایم  توافت  اما  دوش ، دننامه  راکایر  اب  هبنج  نیا  زا  يو  دـیآ و  لصاح 
ناونع نیا  هب  هن  ار  یعبت  فده  هک  نآ  یلو  دشخب  یم  رارمتـسا  دوخ  راک  هب  ًاتدـعاق  هدرک  دـصق  یلـصا  فدـه  دّـکوم  ناونع  هب  ار 

رارمتسا دوخ  راک  هب  هدرک  دصق 

.دهد یمن 

ياضتقا فرـص  ای  دنک  اضتقا  ار  ینیع  تفلاخم  هک  تسا  نآ  رایعم  ایآ  عراش  دوصقم  اب  نتـشاد  تیدض  نیا  رد  دوش : هدیـسرپ  دیاش 
عطق ًانیع  هعتم ، هلأسم : نایب  تسا ؟ یفاک  نتشادن  تقفاوم 

، ربارب رد  اما  .تسا  ینیع  یتفلاخم  عراش  دـصق  اب  نآ  تفلاخم  هچ  تسین : حیحـص  نیا  ربانب  دـنک و  یم  اضتقا  ار  دـنویپ  تلـصاوم و 
ییاراد ندناتس  ای  رسمه  هب  ندناسر  نایز  دصق  هک  یسک  حاکن 

دصق دوجو  نیا  اب  یلو  تسین -  نز  اب  یگدنز  همادا  شدصق  دراد و  ار  نیا  دننامه  يدصق  ای  وا و 

تسا حاکن  عیرشت  رد  عراش  دصق  فلاخم  دنک -  یمن  اضتقا  زین  ار  عراش  دصق  اب  ینیع  تفلاخم  وا 

مزال نآ  عوقو  ندناسر  نایز  دصق  زا  هن  هچ ، دنک ؛ یمن  اضتقا  ار  نیع  تفلاخم  لاح  نیع  رد  یلو 

رگید يروما  اـج  نیا  رد  هک  ارچ  دـشابن ؛ ریذـپ  باـنتجا  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  قـالط ، عوقو  ندـناسر  ناـیز  عوـقو  زا  هن  دـیآ و  یم 
هرطاخ نتفر  نایم  زا  ای  درم و  تیموکحم  ای  رهوش ، نز و  حلص  دننامه 

.دراد دوجو  دنراد  رگیدمه  زا  هک  يدب 

يدیدرت تاداع ، رد  هاوخ  تادابع و  رد  هاوخ  ینیع ، تفلاخم  ياضتقم  نالطب  ندوب و  عونمم  رد  میوگ : یم  یل�وس  نینچ  خـساپ  رد 
مه لـیلد  و  تسین ، حیحـص  تسا و  لـطاب  وحن  نیمه  هب  تاداـبع  باـب  رد  تسین ، ینیع  تفلاـخم  یـضتقم  مه  هچنآ  .درادـن  دوجو 

هدنسب عراش  دصاقم  اب  ینیع  ضقانت  مدع  تادابع ، باب  رد  نیا  ربانب  .تسا  مزال  باب  نیا  رد  نآ  تاعارم  هک  تسا  یطایتحا 

هب هزور  .دـشاب  مهارف  زین  تفلاخم  نامگ  ههبـش و  زا  يرود  عراش و  دـصاقم  اب  تقفاوم  طرـش  تسیاب  یم  ریزگاـن  هکلب  دـنک ، یمن 
یهاگآ يارب  تضایر  تدابع و  و  تسه ، نآ  رد  هک  ینیرمت  ببـس  هب  تالـضع  تیوقت  يارب  زاـمن  توهـش ، ندرب  ناـیم  زا  فدـه 

اهنآ رد  هک  دنتـسه  یتادابع  تسد  نآ  زا  ییاه  هنومن  همه  يداع ، ریغ  روما  ماجنا  هتـشرف و  حور و  دننامه  سح  ریغ  ملاوع  زا  نتفای 
.دراد دوجو  عراش  دصاقم  اب  ینیع ، تفلاخم  عون  زا  هناما  تفلاخم ، زا  يا  هنوگ 

ود ندـناسر ، نایز  دـصق  هب  حاکن  دـننامه  تسین ، عراش  دـصاقم  اب  ینیع  تفلاخم  یـضتقم  هک  يداع  يروما  هراب  رد  ناـیم  نیا  رد 
دصق هک  دریگ  یم  همشچ  رس  نیا  زا  ود  ره  دراد و  دوجو  هاگدید 

روهظ نآ  رد  زین  ینیع  تفلاخم  اما  تسین ، عراش  دصق  قفاوم  دنچ  ره  دراوم  هنوگ  نیا  رد  صخش 
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هدومن رت  هدیزگ  عراش  دصق  اب  تقفاوم  مدع  فرص  يو  هاگدید  زا  هک  سک  ره  يور  نیا  زا  .درادن 
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يدـصقم نینچ  زا  هدومن  رت  هدـیزگ  تفلاخم  نییعت  مدـع  يو  هاگدـید  زا  سک  ره  يوس  نآ  زا  تسا و  هدرک  عنم  ار  يدـصق  نینچ 
.تسا هدرکن  عنم 

رب دنتسه  یلصا  دصاقم  عبات  هک  یعبت  دصاقم  هک  نآ  میتفگ  هلأسم  نیا  رد  نونکات  هچنآ  هدیکچ 

: دنا هتسد  هس 

تـسین يدیدرت  .دهد  یم  شیازفا  ار  نآ  هب  فلکم  تبغر  دنک و  یم  اضتقا  ار  یلـصا  دصاقم  ندش  رتراوتـسا  تیوقت و  هچنآ  کی :
عراش یلـصا  دوصقم  عورـشم و  هچنادـب  نآ  زا  دـهاوخب  صخـش  هک  نیا  تسا و  عراش  دوصقم  زین  دوخ  یعبت ، يدوصقم  نینچ  هک 

.تسا حیحص  هجیتن  رد  عراش و  دصق  قفاوم  دسرب  تسا 

هنوگ نیا  دصق  هک  درادن  دوجو  يدیدرت  زین  دروم  نیا  رد  .تسا  عراش  یلصا  دصاقم  نتفر  نایم  زا  لاوز و  یـضتقم  ًانیع  هچنآ  ود : 
هجیتن رد  عراش و  دوصقم  فلاخم  ًانیع  یعبت  دصاقم  زا 

.درادن دوجو  تاداع  تادابع و  باب  ود  نایم  یتوافت  چیه  عون  نیا  رد  .تسا  لطاب  قلطم  روط  هب 

دـصاقم ندرب  نایم  زا  ضقن و  یـضتقم  ًانیع  لاح  نیع  رد  دنک و  یمن  اضتقا  ار  یلـصا  دصاقم  ندـش  رتراوتـسا  تیوقت و  هچنآ  هس : 
نآ هرابرد  رظن  لمأت و  رد  تاداع  باب  رد  یلو  تسین ، حیحـص  تادابع  بابرد  يزیچ  نینچ  ندرک  دـصق  .تسین  مه  عراـش  یلـصا 

دصاقم نآ  هب  راک  ندیماجنا  زا  سپ  هک  دنا  هتشاد  رظن  نیا  هب  دنا  هتسناد  حیحص  ار  يدصق  نینچ  هک  یناسک  تسه ؛ یلاجم 

نیا هب  دنا  هتـسنادن  حیحـص  ار  يدصق  نینچ  هک  یناسک  اما  تسه ؛ زین  عراش  یلـصا  دصاقم  تیوقت  ندرک و  رتراوتـسا  ناکما  یعبت 
نینچ هب  ندیسر  يارب  راک  ندادرارق  ببس  هک  دنا  هتشاد  رظن 

زین تحـص  زا  رادروخرب  عراـش و  رظن  قفاوم  هجیتـن  رد  تسین و  عراـش  یلـصا  دـصاقم  تیوـقت  دـیکأت و  یـضتقم  یعبت ، يدـصاقم 
.دوب دهاوخن 

فلاخم ریغ   » ناونع اما  دنک ، یم  قدص  عراش  یلـصا  دصاقم  اب  قفاوم  ریغ  دصق   » ناونع يدصق  نینچ  رب  هچ  رگا  دوش : هتفگ  دـیاش 
.تسا قداص  نآ  رب  زین  عراش » یلصا  دصاقم  اب 

تسا روظحم  عوقو  یضتقم  دراوم ، زا  يرایسب  رد  ای  ًابلاغ  تفلاخم ، نامگ  هک  تفگ  خساپ  ناوت  یم  هنوگ  نیا  ار  یلاکشا  نینچ  اما 
«(1) اوُدَتْعَِتل ًارارِض  َّنُهوُکِسُْمت  الَو  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  يور  نیمه  زا  .دنک  یم  هدنسب  تیعورـشم  مدع  رد  دوخ  نیمه  و 

یم نعل  ار  هل  َللحم  لـلحمهلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زین  »(2) و  ًاحالِْـصا اوُدارَا  ْنِا  َِکلذ  یف  َّنِهّدَِرب  ُّقَحَا  َّنُهََتل  وُُعب  َو   » اـی
هک یلاح  رد  دنک ؛
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.دینک زواجت  ات  دیرادم  هگن  ندناسر  نایز  فده  هب  ار  نانآ  : 231 هرقب / - 1
.دنشاب هتشاد  حالصا  دصق  هک  رگا  دنرتدنمازس ، تدم  نآ  رد  نانآ  هب  نتشگزاب  هب  ناشنارهوش  و  : 228 هرقب / - 2
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لاـمتحا نیا ، رب  نوزفا  .تسا  نآ  یتسرد  حالـص و  تهج  رب  یتسرداـن  داـسف و  تهج  حـیجرت  یـضتقم  زیچ  کـی  زا  یهن  میناد  یم 
دوخ دقع  رد  ار  نز  یـسک  تسا  نکمم  هک  بیترت  نیا  هب  دراد ، دوجو  تسا  هدرک  یهن  نآ  زا  نآرق  هک  یتروص  ره  رد  داسف  لاوز 
یم هک  تساج  نیمه  زا  .دـهد  همادا  زین  وا  اـب  یگدـنز  هب  دـنک و  عوجر  دوخ  هداد  قـالط  نز  هب  اـی  دـنک ، یبوخ  وا  اـب  دراد و  هگن 

: مییوگ

رگید هاگدید  لباقم  رد  دننک  یم  عنم  ار  یعبت  يدصق  نینچ  هک  یناسک  هاگدید  زین  تاداع  باب  رد 

.دنیزگ یم  رب  ار  رگید  هاگدید  يو  هک  دهد  یم  تسد  هب  نینچ  یبطاش  ماما  رادرک  هچرگ  دیامن ، یم  رت  هدیزگ 

عراش هچنآ  زج  رگید -  یفدـه  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  ًافرـص  دـقع  اـی  راـک  زا  صخـش  هک  اـجنآ  میوش  یم  روآ  داـی 
نآ ندمآ  رب  درجم  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دیوج ، هرهب  تسا -  هتساوخ 

تـسا هتفرگ  رارق  فالتخا  عوضوم  میراد و  ثحب  نآ  رد  نونکا  هک  موس  عون  زا  نیا  تسا ، هدیـسر  دوخ  دصقم  هب  صخـش  فدـه 
عورشم راک  ای  دقع  زا  هدافتسا  يدراوم  نینچ  رد  .تاکز  زا  رارف  يارب  نداد  هقدص  ای  هبه  ای  فلس ، هیسن و  عیب  دننامه  دوب ، دهاوخن 

يارب يا  هلیح  ناونع  هب 

زا ار  نآ  ناوت  یمن  يور  نیمه  زا  دماجنا و  یم  نآ  نتفر  نایم  زا  یلـصا و  دصقم  عفر  هب  تقیقح  رد  رگید  فدـه  کی  هب  ندیـسر 
دصقم عفر  ای  توبث و  تیوقت و  یضتقم  هچنآ  ینعی  ریخا ، عون  نیا 

.درمش تسین ، عراش  یلصا 

زا هچنآ  رب  ار  يزیچ  هتساوخن  عراش  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  نآ ؛ يارب  یضتقم  دوجو  اب  مکح  عیرشت  زا  يراددوخ  راهچ - 
دیازفیب يزیچ  عراش  رگا  اما  .دیازفیب  هتشاد  دوجو  شیپ 

یلبق مکح  نآ  رب  هدرک  عیرـشت  عراش  هچنآ  نیا  ربانب  و  تسا ، عراش  دـصق  فلاخم  هتـشاد  دوجو  شیپ  زا  هچنآ  هک  دوش  یم  نشور 
.درب یم  نایم  زا  ار  نآ  دوش و  یم  دراو 

: تسا هنوگ  ود  مکح  کی  عیرشت  زا  عراش  يراددوخ  مییوگ : یم  لیلد  نیا  رتشیب  نییبت  يارب 

مه يا  هلأـسم  چـیه  و  درادـن ، دوجو  یمکح  نینچ  يارب  یـضتقم  هک  لـیلد  نادـب  دزرو ، يراددوـخ  مکح  رودـص  زا  هک  نآ  یکی 
عوقو هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  ییاهدادـخر  دـننامه  دـنک ، باجیا  ار  مکح  عیرـشت  هک  درادـن  دوجو 

يراددوخ اهنآ  هب  تبسن  یمکح  رودص  زا  يو  مییوگب  ات  دوب  هتسویپن  عوقو  هب  زونه  وا  تایح  نارود  رد  اهدادخر  نیا  هچ  تسویپ ،
اهنآ رد  هک  دندش  نآ  دنمزاین  ناهیقف  دومن و  خر  وا  تلحر  زا  سپ  لیاسم  نیا  هکلب  تسا ، هدیزرو 

.دنزاس قبطنم  اهنآ  رب  تسا  هدمآ  تعیرش  رد  هک  ار  یتایلک  دننک و  یلمأت 
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لوسر تایح  نارود  رد  هک  ثیدح ، نیودت  فحصم و  ندروآدرگ  دننامه  ییاهزیچ 

هک هتسویپن  عوقو  هب  مه  يدادخر  چیه  هدماین و  شیپ  هراب  نیا  رد  زین  يا  هلأسم  چیه  تسین و  اهنآ  زا  یمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
چیه یب  اهنآ ، رد  ددرگ و  یم  زاب  هنوگ  نیا  هب  دنک ، باجیا  ار  ییاهزیچ  نینچ 

هچنآ زا  اهنآ  رد  عراش  دصق  ددرگ و  یم  قبطنم  هقف  رد  دوجوم  تایلک  لوصا و  رب  عورف  يدیدرت ،

.دوش یم  هتخانش  زاب  دش  نایب 

رب دـیاز  صاخ  عوضوم  کی  هراـبرد  یمکح  نتـشاد  ررقم  یـضتقم  هک  یلاـح  رد  دزرو ، يراددوخ  مکح  رودـص  زا  هک  نآ  رگید 
رب هک  تسا  عراش  دـصق  نیا  هب  حیرـصت  دـننامه  ییاج  نینچ  رد  مکح  رودـص  زا  يراددوخ  توکـس و  .تسا  هتـشاد  دوجو  شیپ ،

دنک یم  باجیا  ار  مکح  عیرشت  هک  یببس  نوچ  هک  تسا  نآ  زین  لیلد  .مک  يزیچ  هن  دوش و  هدوزفا  يزیچ  هن  دراد  دوجو  هچنآ 

رب نوزفا  يزیچ  ره  هک  نیا  رب  تسا  یحیرـصت  دوخ  نیا  هدرکن  ررقم  هدوب  هچنآ  رب  دـیاز  یمکح  عراـش  نآ  مغر  هب  هتـشاد و  دوجو 
عراش هچنآ  اب  دیاز و  یتعدب  هتشاد  دوجو  وا  نامز  رد  هچنآ 

نآ رب  هن  داتـسیا و  هتـشاد  دوجو  هچ  نامه  زرم  رد  تسیاب  یم  هک  دوش  یم  هدـیمهف  عراش  دـصق  زا  هچ  تسا ؛ فلاـخم  هدرک  دـصق 
.تساک نآ  زا  هن  دوزفا و 

هک دـیآ  یم  شیپ  يزیچ  یـسک  يارب  هک  دندیـسرپ  هراب  نیا  رد  کلام -  زا  .تسا  لـیبق  نیا  زا  کـلام  بهذـم  رباـنب  رکـش  هدـجس 
نیا .دنک  نینچ  دیابن  تفگ : کلام  .درازگ  یم  رکش  هدجس  دنوادخ  هاگرد  رب  ببـس  نیمه  هب  تسا و  ینتـشاد  تسود  دنیاشوخ و 

هدوبن مدرم  نایم  هتشذگ  رد  راک 

نم تفگ : يا ؟ هدینـش  هراب  نیا  رد  يزیچ  ایآ  درازگ ، رکـش  هدجـس  نآ ، رد  يزوریپ  همامی و  دربن  ماـگنه  هب  رکبوبا  دـنتفگ : .تسا 
.دنا هتسب  غورد  رکبوبا  هب  هک  ما  هدیقع  نیا  رب  ما و  هدینشن  يزیچ  نینچ 

وت زا  ام  دنتفگ : .ما  هدینشن  نآ  فالخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیوگب  هاگنآ  دونشب و  يزیچ  یـسک  هک  تسا  ییهارمگ  نآ  لیبق  زا  نیا 
هک میوگ  یم  رگید  يزیچ  کـنیا  تفگ : .مینک  ّدر  ار  يراـک  نینچ  نآ  دانتـسا  هب  مینادـب و  هراـب  نیا  رد  ار  وـت  يأر  اـت  میـسرپ  یم 
ایآ .دروآ  شیپ  ییاهحتف  ناناملـسم  يارب  وا  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  دـنوادخ  دـیا : هدینـشن  نم  زا  نونکاـت 

ار نآ  هتشاد و  جاور  مدرم  نایم  رد  راک  نیا  هک  هدیسر  امش  هب  يزیچ  نینچ  رگا  دشاب ؟ هدرک  يراک  نینچ  نانآ  زا  یسک  دیا  هدینش 
نایم رد  راک  نیا  رگا  هچ ، دـیهد ؛ ماجنا  دـیناوت  یم  دوش ، یمن  هدینـش  نآ  اب  تفلاـخم  رد  اـهنآ  زا  مه  يزیچ  دـنا و  هداد  یم  ماـجنا 

يالتبا دروم  لیاسم  زا  هک  ارچ  دش ؛ یم  لقن  ام  يارب  تشاد  یم  دوجو  مدرم 

کی دوخ  نیا  سپ  دشاب ؟ هدرک  هدجس  ناناملسم  زا  یسک  دیا  هدینش  ایآ  نونکا  .تسا  هدوب  نامدرم 
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(1) .راذگاو ار  نآ  یسانش  یمن  هک  دمآ  شیپ  يزیچ  رگا  .تسا  عامجا 

: دیوگ یم  دشر  نبا 

تسا نیا  وا ، زا  سپ  ناناملسم  هن  هداد و  یم  ماجنا  ربمایپ  هن  ار  يراک  نینچ  هک  نیا  رب  کلام  لیلد 

ندـناسر هب  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  تسین  تسرد  هک  ارچ  دیـسر ؛ یم  ام  هب  حیحـص  لقن  هب  دوب  هدـش  ماـجنا  يراـک  نینچ  رگا  هک 
نانآ همه  دوش ، هتفگدندوب  هتفای  نامرف  نارگید  هب  نید  ماکحا 

.دنا هتشاد  لیلد  هزیگنا و  نید  ماکحا  زا  یمکح  ندرکن  لقن  يارب 

اب دوش ، یم  هیجوت  نآ  هیاپ  رب  اهیزبس  زا  تاکز  طاقسا  تسا و  دعاوق  زا  يا  هدعاق  دوخ  نیا 

امیف رشعلا و  لعبلا  نویعلا و  ءامسلا و  تقس  امیف   » يوبن ثیدح  مومع  دانتسا  هب  هک  نیا  دوجو 

ندشن لقن  ام  هک  تسا  نآ  زین  تاکز ] بوجو  مدع   ] رما نیا  لیلد  .تسا  بجاو  تاکز  زین  اهنآ  رد   (2)« رشعلا فصن  حضنلاب  یقس 
.تسین بجاو  تاکز  اهنیا  رد  هک  نیا  رب  میناد  یم  حیرـص  لیلد  هلزنم  هب  ار  تسا  هدرک  تفایرد  تاکز  دراوم  نیا  زا  ربماـیپ  هک  نیا 

.درادن دوجو  رکش  هدجس  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  دننامه  دوخ  ربمایپ ، يوس  زا  رکش  هدجس  ماجنا  ندشن  لقن  بیترت  نیمه  هب 

هن تسا ، رکـش  هدجـس  ندوب  تعدـب  رب  ینبم  کلام  هاگدـید  هیجوت  نایب  اـهنت  هلأـسم  نیا  ندروآ  زا  هدـنراگن  دوصقم  تسا  ینتفگ 
هدجس هراب  رد  یحیحـص  ثیداحا  هچ  دشاب ؛ یم  تعدب   [ هدنراگن هاگدید  زا  یتح  و   ] قلطم روط  هب  يا  هدجـس  نینچ  هک  نآ  هیجوت 

ار رکـشلا » هدجـس  باب   » ناونع هدرک و  لقن  ار  اهنآ  رابخالا  یقتنم  بحاـص  هک  هدیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوس  زا  رکش 
.تسا هدوبن  حیحص  يو  هاگدید  زا  اما  هدیسر  يو  هب  ای  هدیسرن  کلام  هب  ثیداحا  نیا  دیاش  .تسا  هدادرارق  اهنآ  يارب 

ربمایپ نارود  رد  هک  ارچ  دنا ؛ هدومیپ  ار  هار  نیمه  تسا  تعدب  یحاکن  نینچ  هک  نیا  تابثا  للحم و  حاکن  نتـسناد  مارح  رد  یخرب 
يراک نینچ  هزاجا  رهوش  نز و  هب  دنک  اضتقا  هک  یتلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یضتقم و نیا  دوجو  مغر  هب  عراش  هک  اجنآ  زا  ببس  نیمه  هب  تشاد و  دوجو  دندرگ  رب  رگیدکی  دزن  یگداسب  دنناوتب  ات  دوش  هداد 
حاکن هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  درکن  عیرشت  ار  یمکح  نینچ  دوخ ، رهوش  دزن  هب  تشگزاب  يارب  هعافر  رسمه  رارـصا  همه  اب 

وا يارب  هن  لیلحت 
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.تسا هدش  لقن  عفان  نبا  بهشا و  زا  عامس  قیرط  هب  تیاور  نیا  - 1
هب هچنآ  رد  تسا و  بجاو  تاکز  مهد  کی  تسا  هدـناسر  بآ  هب  هشیر  دوخ  ای  هدـش  يراـیبآ  همـشچ  زا  اـی  ناراـب  زا  هچنآ  رد  - 2

.م ص 132 - . ج 2 ، مالسلا ، لبس  .ك.ر : .متسیب  کی  هدش  يرایبآ  تسد 
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.تسا عورشم  زیاج و  نارگید  يارب  هن  دوب و  زیاج 

تعدب هچنآ  زا  تسا  تعدب  هچنآ  نآ ، هیاپ  رب  دریگ  رارق  انبم  رگا  تسا و  تسرد  يا  هدعاق  نیا 

.تسا رتهاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  و  دوش -  هتخانش  زاب  تسین 

* * *

هک زور  نآ   » ار راک  نیا  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  .درک  رّسیم  هدنراگن  يارب  عوضوم  نیا  هرابرد  دنوادخ  هک  تسا  يراتشون  نایاپ  نیا 
اب هک  یسک  رگم  دنزرف ، هن  دشخب و  یم  دوس  لام  هن 

.دهد رارق  ملمع  همان  رد   (1)« دیآ دنوادخ  روضح  هب  میلس  یبلق 

دورد و نیرتلماک  نیرترب و  «. (2) میتفای یمن  هار  زگره  درک  یمن  نامتیاده  رگا  دومن و  هار  ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  شیاتس  ساپس و  »
.دنرادتسود ار  وا  هک  نانآ  همه  وا و  ناوریپ  باحصا و  دمحم و  نامربمایپ  رورس و  رب  مالس 
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همانباتک

تسا هتفرگ  رارق  مجرتم  ای  فلؤم  دانتسا  دروم  هک  یعبانم 

؛) ق - . 1329ه .ف ) مظاک دمحم  یناسارخ ،  دنوخآ 

.ق 1405 ه . - تیبلا ، لآ  هسسوم  مق ،  لوصالا ، هیافک  - 

؛) ق 1270 ه . -  - 1217 هللادبع (  نب  دومحم  یسولآ ،

.هیرینملا هعبطم  هرهاق ، یناثملا ، عبسلا  میظعلا و  نآرقلا  ریسفت  یف  یناعملا  حور  - 

؛) ق 606 ه . -  - 544  ) يرزج نب  دمحم  ریثا ، نبا 

.1346 نایلیعامسا ،  هسسوم  مق ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  هیاهنلا  - 

؛) ق 728 ه . -  - 661  ) دمحا نیدلا  یقت  هیمیت ، نبا 

.لیلحتلا لاطبا  یلع  لیلدلا  هماقا  - 

.ق 1405 ه . - بتکلا ،  ملاع  توریب ، ثیدحلا ، ملع  - 

.يواتفلل عومجملا  - 

؛) ق - . 852 ه  - 773  ) یلع نب  دمحا  ینالقسع ،  رجح  نبا 

.ق - . 1352 ه هرهاق ،  ماکحالا ، هلدا  عمج  نم  مارملا  غولب  - 

.باشخ پاچ  يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  - 

؛) ق 456 ه . -  - 384  ) دمحا نب  یلع  دمحموبا  مزح ، نبا 

.هیراجتلا هبتکملا  توریب ، یلحملا ، - 

؛) ق 595 ه . -  - 520  ) دمحا نب  دمحم  دیلولاوبا  دشر ، نبا 
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 . هماقتسالا هعبطم  هرهاق ، دصتقملا ، هیاهن  دهتجملا و  هیادب  - 

؛) ق 463 ه . -  - 363  ) هللادبع نب  فسوی  ربلادبع ، نبا 

.هیملعلا بتکلاراد  توریب ، ءاهقفلا ، همئالا  هثالثلا  لئاضف  نم  ءاقتنالا  - 

؛) ق .ف 543 ه . -  ) دمحم نب  رکبوبا  یبرع ، نبا 

 . یبلح هرهاق ، نآرقلا ، ماکحا  - 

؛ ) ق - . .ف 620 ه  ) دمحا نب  هللادبع  نیدلا  قفوم  همادق ، نبا 

.مامالا هعبطم  هرهاق ، ینغملا ، - 

؛) ق ف 751 ه . -  ) رکب یبا  نب  دمحم  يزوج ، میق  نبا 

.هرهاق نیملاعلا ، بر  نع  نیعقوملا  مالعا  - 

 . ق - . 1381 ه یبلح ، هرهاق ، ناطیشلا ، دیاصم  نم  نافهللا  هثاغا  - 

؛) ق 774 ه . -  - 700  ) رمع نب  لیعامسا  ءادفلاوبا  ریثک ، نبا 

.هیبرعلا بتکلا  ءایحاراد  رصم ، میظعلا ،  نآرقلا  ریسفت  - 

؛) ق .ف 273 ه . -  ) ینیوزق دیزی  نب  دمحم  هجام ، نبا 

.یبلح هرهاق ، ننسلا ، - 

؛) ق 970 ه . - ف .   ) میهاربا نب  نیدلا  نیز  میجن ، نبا 

.ق 1403 ه . - قشمد ، رئاظنلا ، هابشالا و  - 

؛) ق - . 540 ه  - 499  ) دمحم نب  ییحی  هریبه ، نبا 

.ق 1366 ه . - بلح ، فارشالا ، همئالا  بهاذم  یلع  فارشالا  - 

؛) ق .ف 745 ه . -  ) فسوی نب  دمحم  نایحوبا ،

.یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، طیحملا ،  رحبلا  - 
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؛ دومحم هیروبا ،

.رئاخذلاراد مق ، هریرهوبا ،  هریضملا  خیش  - 

؛ دمحم هرهزوبا ،

.1371 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم ، يرباص ، نیسح  همجرت  ناربمایپ ، متاخ  - 

؛) ق .ف 182 ه . -  ) میهاربا نب  بوقعی  فسویوبا ،

.هیفلسلا هعبطم  جارخلا ،  - 

؛) ق .ف 1281 ه . -  ) یضترم خیش  يراصنا ،

.سیونشوخ رهاط  طخ  بساکملا ، باتک  - 

؛) ق 256 ه . -  - 194  ) لیعامسا نب  دمحم  يراخب ،
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.یبلح هرهاق ، يراخب ،) حیحص   ) حیحصلا عماجلا  - 

؛) ق 855 ه . -  - 762  ) دمحا نب  دومحم  ینیعلاردب ،

.ق - . 1348 ه رکفلاراد ، توریب ، يراخبلا ،  حیحص  حرشب  يراقلا  هدمع  - 

؛) ق 485 ه . -  - 384  ) يروباشین نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  یقهیب ،

.يربکلا ننسلا  - 

؛) ق .ف 279 ه . -  ) یسیع نب  دمحم  يذمرت ، 

.یبلح هرهاق ، ننسلا ، - 

؛ نسحم ولبرع ،  يرباج 

.1362 ریبکریما ، نارهت ؛ یمالسا ، هقف  تاحالطصا  گنهرف  - 

؛) ق 965 ه . -  - 911  ) نیدباعلا نیز  یلماع ،  یعبج 

.نامعن هعبطم  فجن ، ثیدحلا ، حلطصم  یف  هیاردلا  - 

.ق - . 1398 ه هینیدلا ، فجنلا  هعماج  فجن ، هیقشمدلا ، هعمللا  حرش  یف  هیهبلا  هضورلا  - 

؛) .م  1413  - 1339  ) دمحم نب  یلع  یناجرج ،

.ق 1306 ه . - هرهاق ، تافیرعتلا ، - 

؛)  .م  1941  - 1882  ) نمحرلادبع يریزج ،

.ق 1406 ه . - یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  - 

؛) .و 1927  ) یفطصم نیدلا ، لامج 

.ق - . 1405 ه هرجهلاراد ، مق ، نییلوصالا ، دنع  يوحنلا  ثحبلا  - 

؛ میهاربا دمحم  یتانج ،

.1370 ناهیک ، هسسوم  نارهت ، یمالسا ، بهاذم  هاگدید  زا  داهتجا  عبانم  - 
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؛) ق - . .و 1325 ه  ) یقت دمحم  میکح ،

.م مود 1979  پاچ  يور  زا  تسفا  تیبلا ، لآ  هسسوم  مق ، نراقملا ، هقفلل  هماعلا  لوصالا  - 

؛)  ق 672 ه . -  - 602  ) نسح نب  رفعج  نیدلا  مجن  مساقلاوبا  یلح ،

هس�وم هخسن  يور  زا  تسفا  يدهلاراد ، مق ، مارحلا ، لالحلا و  لئاسم  یف  مالسالا  عئارش  - 

.ق 1403 ه . - ءافولا ،

؛) ق 388 ه . -  - 319  ) دمحم نب  دمح  نامیلسوبا  یباطخ ، 

.ننسلا ملاعم  - 

؛) ق - . 643 ه ف .   ) یلع نب  دمحا  رکبوبا  يدادغب ، بیطخ 

.هیملعلا بتکلاراد  توریب ، دادغب ، خیرات  - 
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.هقفتملا هقفلا و  - 

؛) .ف 1368  ) هللا حور  ماما ،)  ) ینیمخ

.نایلیعامسا مق ، عیبلا ،  باتک  - 

.ق - . 1381 ه بساکملا ،  باتک  - 

؛)  ق 327 ه . -  - 240  ) متاح یبا  نبا  يزار ، 

.م  1952 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، لیدعتلا ، حرجلا و  - 

؛ نیسح یضار ،

.ق - . 1402 ه توریب ، تاعجارم ، هارمه  هب  هدش  پاچ  تاعجارملا ،  همتت  یف  هاجنلا  لیبس  - 

؛) ق .ف 502 ه . -  ) دمحم نب  یلع  مساقلاوبا  یناهفصا ، بغار 

.هعیرشلا مراکم  یلا  هعیرذلا  - 

.باتک رشن  رتفد  نارهت ، نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 

؛ میهاربا یفطصم  یملز ،

ياهشهوژپ .داینب  دهشم ، يرباص ، نیسح  همجرت  بهاذم ، هقف  رد  فالتخا  ياههاگتساخ  - 

.1375 یمالسا ،

؛) ق .ف 538 ه . -  ) رمع نب  دومحم  مساقلاوبا  يرشخمز ،

.ق - . 1354 ه هرهاق ، لیزنتلا ، قئاقح  نع  فاشکلا  - 

؛ رفعج یناحبس ،

.1363 یمالسالا ، رشنلا  هسسوم   ، مق ینیمخ ،) ماما  لوصا  تاریرقت   ) لوصالا بیذهت  - 

؛) ق - . .ف 581 ه  ) هللادبع نب  نمحرلادبع  یلیهس ،

.فنالا ضورلا  - 
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؛) ق 406 ه . -  - 359  ) نسح نب  دمحم  نسحلاوبا  یضردیس ،

 . حلاص یحبص  همدقم  اب  ، هغالبلا جهن  - 

؛) ق - . .ف 726 ه  ) دادقم نب  نیدلا  لامج  يرویس ،

.ق - . 1385 ه هیرفعجلا ، هبتکم  نارهت ، نآرقلا ، هقف  یف  نافرعلا  زنک  - 

؛) ق - . .ف 911 ه  ) رکب یبا  نب  نمحرلادبع  نیدلا  لالج  ، یطویس

.ق - . 1404 ه یفجنلا ، یشعرملا  هللا  هیآ  هبتکم  مق ، روثأملاب ، ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  - 

؛)  ق .ف 790 ه .-  ) میهاربا قاحساوبا  یبطاش ،

.تاقفاوملا - 

؛) ق - . 204 ه  - 150  ) سیردا نب  دمحم  یعفاش ،
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.قالوب پاچ  مالا ، - 

؛) ق .ف 1377 ه . -  ) نیسحلادبع يوسوم ، نیدلا  فرش 

.ق 1402 ه . - توریب ، تاعجارملا ،  - 

؛) ق 1250 ه . -  - 1173  ) یلع نب  دمحم  یناکوش ،

.یبلح رصم ، رابخالا ، دیس  ثیداحا  نم  راطوالا  لین  - 

؛ دمحم دیس  يزاریش ،

.ق - . 1406 ه نامیالاراد ، مق ، لوصالا ، هیافک  یلا  لوصولا  - 

.ق - . 1368 ه یملعا ، هس�وم  نارهت ، بساکملا ، یلا  بلاطلا  لاصیا  - 

؛ یحبص حلاص ،

.م  1959 قشمد ، هعماج  قشمد ، هحلطصم ، ثیدحلا و  مولع  - 

؛) ق 1182 ه . -  - 1099  ) لیعامسا نب  دمحم  یناعنص ،

.م  1960 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، مالسلا ، لبس  - 

؛) ق .ف 1402 ه . -  ) نیسح دمحم  ییابطابط ،

.نیسردم هعماج  تاراشتنا  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 

؛) ق .ف 310 ه . -  ) ریرج نب  دمحم  رفعجوبا  يربط ،

.ق 1406 ه . - توریب ، نآرقلا ،  لیوأت  یف  نایبلا  عماج  - 

؛) ق .ف 1085 ه . -  ) دمحم نب  نیدلارخف  یحیرط ،

.1362 يوضترم ، تاراشتنا  نیرحبلا ، عمجم  - 

؛) ق - . .ف 460 ه  ) نسح نب  دمحم  یسوط ،

.ق 1407 ه . - نیسردملا ، هعماج  مق ، فالخلا ، - 
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.هیوضترملا هبتکملا  نارهت ، هیمامالا ، هقف  یف  طوسبملا  - 

؛) ق 1905 ه . -  - 1849  ) دمحم هدبع ،

.هرهاق رانملا ، - 

؛) ق 606 ه . -  - 544  ) رمع نب  دمحم  هللادبعوبا  يزاررخف ،

.یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 

؛) ق 817 ه . -  - 729  ) بوقعی نب  دمحم  رهاطوبا  يدابآ ، زوریف 

.رشنلا هعابطلل و  هیبرعلا  هسسوملا  توریب ، طیحملا ،  سوماقلا  - 

؛) ق .ف 770 ه . -  ) دمحم نب  دمحا  یمویف ،

.م  1929 ریبکلا ، حرشلا  بیرغ  یف  رینملا  حابصملا  - 
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؛) ق .ف 684 ه . -  ) دمحا نیدلا  باهش  یکلام ، یفارق 

.قورفلا عاونا  یف  قوربلا  راونا  - 

؛) ق .ف 671 ه . -  ) يراصنا دمحا  نب  دمحم  یبطرق ،

.ق 1358 ه . - هرهاق ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  - 

؛ قداص دماح  یبیتق ، ساور ؛ دمحم  یچ ، هعلق 

.ق 1408 ه . - سئافنلاراد ، توریب ، ءاهقفلا ، هغل  مجعم  - 

؛ یلع دمحم  یمظاک ،

.ق - . 1404 ه یمالسالا ، رشنلا  هسسوم  مق ، ینیئان ،) هللا  هیآ  لوصا  تاریرقت   ) لوصالا دئاوف  - 

؛) .م  1905  - 1879  ) دهاز دمحم  يرثوک ، 

 . بیطخلا بینأت  - 

 . بلطلا ملعلا و  لغز  - 

؛) ق 450 ه . -  - 364 دمحم (  نب  یلع  نسحلاوبا  يدروام ،

 . یمالسا تاغیلبت  رتفد  مق ، هیناطلسلا ، ماکحالا  - 

؛ هیمالسالا نووشلل  یلعالا  سلجملا 

.هرهاق یمالسالا ، هقفلا  هعوسوم  - 

؛ مظاک یچ ، هناشریدم 

.1370 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، ثیدحلا ، ملع  - 

؛) .م  1964  - 1904  ) اضر دمحم  رفظم ،

.ق 1405 ه . - یمالسا ، شناد  رشن  هقفلا ، لوصا  - 

؛ داوج دمحم  هینغم ،
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.م 1980 ءارهزلا ، هبتکم  مق ، دیدجلا ، هبوث  یف  هقفلا  لوصا  ملع  - 

.ق 1402 ه . - هسمخلا ،  بهاذملا  یلع  هقفلا  - 

.م  1984 داوجلاراد ، توریب ، قداصلا ، رفعج  مامالا  هقف  - 

؛ یلع نیسح  يرظتنم ،

.ق 1404 ه . - یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، هاکزلا ،  باتک  - 

؛ ناراکمه لیما و  بوقعی 

.م  1987 نییالملل ، ملعلاراد  توریب ، هیبدالا ،  هیوغللا و  تاحلطصملا  سوماق  - 
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