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مالسلاهیلع اضر  ماما  نایعیش  ماما  نیمتشه  تداهش  تشذگر و 

: هدنسیون

يروفغ هدازلگ  یلع 

: یپاچ رشان 

رشنرف

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع اضر  ماما  نایعیش  ماما  نیمتشه  تداهش  8تشذگرس و 

باتک 8تاصخشم 

8همدقم

8هراشا

ینآرق دید  10زا 

(2  ) 12همدقم

مالسلاهیلع اضر  ماما  ترضح  زا  يدوب  14دای 

یلک روط  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  یگدنز  حرش  زا  15يرصتخم 

مالسلاهیلع ترضح  نآ  یگدنز  زا  رصتخم  15ياهچخیرات 

دمآ ناریا  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  16ارچ 

تفالخ زور  نآ  یعامتجا  يهرهچ  زا  ياهشوگ  17میسرت 

ناریا هب  توعد  19تامدقم 

ناریا هب  رفس  يارب  اضر  ماما  زا  توعد  19تامدقم 

توعد تیهام  اضر و  20ماما 

دروم نیا  رد  نومأم  مهم  20يهرواشم 

ناسارخ ات  زاجح  زا  ماما  21ریسم 

روباشین رهش  رد  ماما  21راتفگ 

ورم هب  23دورو 

تفریذپن تفالخ  دروم  رد  ار  نومأم  داهنشیپ  مالسلاهیلع  ماما  23ارچ 

مالسلاهیلع ماما  يدهع  تیالو  يهلأسم  24حرط 

تافو ات  یمازلا  يدهع  تیالو  25زا 

هماندهع 25میظنت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا سکعنم  نومأم  يهتشون  رد  هک  26ییاههتکن 

نومأم هماندهع  مالسلاهیلع و  27ماما 

هماندهع 28دوهش 

تفلاخم 29ياههمزمز 

رطف دیع  زامن  يارجا  30داهنشیپ 

؟ درک هچ  مالسلاهیلع  ماما  30اما 

موش 32ياههشقن 

32هراشا

32دهشم

ترضح نآ  ینید  یملع و  33تامدخ 

شناتسود هب  اضر  ماما  زا  34یمایپ 

اضر ماما  زا  رگید  35یشرافس 

ماما يونعم  یملع و  ياهراگدای  زا  36یتمسق 

مالسلاهیلع ترضح  نآ  میلاعت  زا  راتفگ  37هدراهچ 

صلاخ مالسا  37یفرعم 

هریبک ناهانگ  دروم  38رد 

نمشد ربارب  زا  رارف  بقاوع  40تارطخ و 

يراوخابر ياز  تبکن  راثآو  41للع 

42زامن

42تاکز

رطف دیع  زا  44یفرعم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندرک  44راذگاو 

لام تیثیح و  سومان و  44زا 

یتفعیب انز و  ندش  45مارح 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


ریغ هب  تبسن  يراکادف  نازیم  45یبایزرا 

یگدنز رد  لمعلاروتسد  45دنچ 

اهراک هب  نداد  شزرا  رد  یبلق  شیارگ  تین و  46شقن 

ناکما دودح  رد  هداوناخ  ءاضعا  یگدنز  نداد  هعسوت  يراتفرشوخ و  دروم  47رد 

47یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  48هرابرد 
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مالسلاهیلع اضر  ماما  نایعیش  ماما  نیمتشه  تداهش  تشذگرس و 

باتک تاصخشم 

 - 1302 یلع ، يروفغ ، هدازلگ  هسانشرس :
. یلع يروفغ ، هدازلگ  فلوم  / مالسلاهیلع اضر  ماما  نایعیش  ماما  نیمتشه  تداهش  تشذگرس و  روآدیدپ : مان  ناونع و 

تساریو 2 تساریو : تیعضو 
.1370 رشنرف ، نارهت : رشن : تاصخشم 

92 ص. يرهاظ : تاصخشم 
لایر  400 کباش :

ناتسمز 1370. مایس : پاچ  تشاددای :
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

. همان تشذگرس  203ق -- .  - 153 متشه ، ماما  (ع ،) یسوم نبیلع  عوضوم :
. يدهعتیالو 203ق -- .  - 153 متشه ، ماما  (ع ،) یسوم نبیلع  عوضوم :

BP47/گ8س4 1370 هرگنک : يدنب  هدر 
297/957 ییوید : يدنب  هدر 

1146202 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

هراشا

رد هدنـسیون  نیا  هدـش » پاچ  لاح  ات   » فیلأـت هلمج 55  زا  دسریم  امـش  رظن  هب  هک  اضر » ماما  تداهـش  تشذگرـس و   » رـضاح يهتـشون 
رثا و تصش  دودح  زا  شیب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هدش » پاچ  لاح  ات   » هدش هراشا  هک  نیا  تسا . یسمش  ات 1360  ياهلاس 1337  هلصاف 

لوحت ریـس   » زین یخیرات و  یهقف » ياه  يرگنزاب   » یتیبرت و یقوقح ، ثحابم  ةدـمع  فلتخم و  ياههنیمز  رد  هک  هدنـسیون  رگید  يهتـشون 
یسررب هرخالاب  نآ و  ندش  هدناوخ  خیرات  بسح  رب  نآرق  دروم  رد  دیدج  یقیقحت  هعلاطم و  صخالاب  زورما و  ات  مالسا  ردص  زا  داهتجا »

اهنآ رشن  پاچ و  لاجم  زونه  هک  هدش  هیهت  رصع » نارگیزاب   » و یساسا » نوناق  موس  لصا  ریسفت   » حیـضوت و ناریا و  ریخا » هلاس  هد  خیرات  »
. تسا هدماین  تسد  هب 

یتکرـش طسوت  اهراب  اهراب و  لاس  نآ  زا  میظنت و  هیهت و  يرمق  قباطم 1394  یسمش  يرجه  لاس 1352  رد  اضر » ماما   » باتک نیا  اـما  و 
باتک و نیا  و  دوب ؛ هدیـسر  تبث  هب  هدـش و  سیـسأت  مایا  نامه  رد  هک  . ) دـیدرگ عیزوت  پاچ و  یمالـسا » گنهرف  رـشن  رتفد   » هب فورعم 

(. دشیم رشن  عبط و  رتفد  نآ  طسوت  اهلاس  هتشذگ  رد  هدنسیون  رگید  فیلأت  تسیب  دودح 
پاچ هب  راثآ ، هنوگ  نیا  هب  نادـنمقالع  یـسرتسد  روظنم  هب  رگید  راب  تافیلأت ، رـشن  پاـچ و  رما  رد  هفقو  لاـس  هد  دودـح  زا  دـعب  کـنیا 

. دش مادقا  نآ  ددجم 
شاهتشذگ ياهلاس  یملق  يرکف و  راثآ  هک  دنکیمن  یضار  رما  نیا  رگید ، يهدنسیون …  ره  دننام  ار  هدنـسیون  نیا  هک  تسا  ادیپ  هتفگان 

، تسا هدوب  نامز  یملق  نابطاخم  هقالع  ششک و  یعامتجا و  زور  ياهزاین  یناکم و  ینامز و  طیارش  اب  بسانتم  يدایز  دودح  ات  اعبط  هک 
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؛ تسا هداد  خر  یناهج  هصرع  رد  تکرح  رییغت و  اهنویلیم  يرـشب ) تالوحت  تاهج  هچ  یعیبط و  تاهج  زا  هچ   ) هک اهلاس  تشذگ  زا  دعب 
یبای تهج  اب  هطبار  رد  يداقتعا ؛ ياهراتخاس  یتح  یعامتجا و  طباور  يرکف و  تالداعم  دراو  ياهزات  ددـعتم  ياهروتکاف  حالطـصا  هب  و 

اهنآ فارطا  دیدرت  زا  یئاه  هلاه  زورما  یلو  دندشیم ؛ هتشاگنا  دیدرت  لباق  ریغ  ینیقی و  یلئاسم  اسب  هچ  هک  ، ) دناهدش يرـشب  گنهرف  رد 
يرکف و یلوصا  تالوحت  تارییغت و  نتفرگ  هدیدان  اب  مه  زاب  دـناهداتفا ؛) رود  هب  یتح  ای  هداتفا و  رود  زا  اهزیچ  یلیخ  هرخالاب  هتفرگ و  ار 
تابیترت و نامه  هب  دـشاب ، هک  هنیمز  ره  رد  بلاطم  ون ؛» لسن   » ینهذ ياه  يواـکجنک  اههتـساوخ و  هب  یهجوتیب  یتدـیقع و  یعاـمتجا و 

هتخیر ياهزات  ياهبلاق  رد  اما  تایوتحم  رد  لوحت  رییغت و  نودب  انایحا  ای  و  دنوشیم ! هضرع  هتـشذگ  ياز  تیدودـحم  دودـحم و  ياهبلاق 
ياهخـساپ يایوج  دنمزاین و  مهف » زیچ   » و ون » لسن   » تساهنیا زا  رتالاو  یگدنـسیون  دـهعت  تیلوئـسم و  هک  هن ، هک  هتبلا  هن و  ددرگ ، يرگ 

يوق و لامتحا  هب  هک   ) ون لسن  يارب  ییاهزیچ  نآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنتـسه . ناش  اهـشسرپ  اههتـساوخ و  ربارب  رد  زاـسراک  هناـقداص و 
دنیبب ات  هک  دراد  ار  يرازگ  تقو  شزرا  دوب ) دهاوخ  رت  مهف  زیچ  رت و  واکجنک  یلسن  يرشب  عیـسو  تاطابترا  یناهج و  تانایرج  ساسارب 
يارب هدـنزاس  تسرد و  یخـساپ  نمـضتم   » زین و  دـشاب ؛ شایگدـنز  یـساسا  ياـهزاین  زا  يزاـین  عـفر  نمـضتم  هـک  دـناوخب ، دونـشب و  و 

یلسن دشاب . شاهتفگان »  » بلغا هتفگ و  ياهشسرپ 
ناهج و ددجم  ینیب ) زاب   ) راک رد  هراک ؛ همه  عون و  همه  زا  قیقد و  رایـسب  ياهرازبا  کمک  هب  رـشب  هک  دـنکیم  یگدـنز  ياهرود  رد  هک 

رظن زا  توافتم  ياهگنهرف  اب  یئایفارغج و  رظن  زا  نیمز  هرک  فلتخم  قطانم  رد  دنچ  ره  هک  یلـسن  تسا ، نآ  يزاسزاب  يهناتـسآ  رد  یتح 
تلفغ باوخ   » رد زاس و  مرگرـس  نایدـصتم  ذوفن  ریز  هدـش و  هتـشادهگن  بقع  ياهروشک  رد  انایحا  و  تسا ، هدـنکارپ  یناور  یخیرات و 

نآ لابند  هب  تسا و  تاهج  همه  رد  دیدج ، ياه  كرد  ناهاوخ  تسا  هدـش  هک  مه  نامز  ربج  تهج  هب  اما ، دـنکیم ، یگدـنز  رادـهگن »
و یناما »  » رب یکتم  نآرق  حالطـصا  هب  و  هدـننک » شوخلد  زاس و  مرگرـس   » هن دـشاب و  وا  یناسنا  قوقح  هدـننک  نیمأـت  هک  تسا  یئاـهزیچ 
رذگدوز و نامز  ینآ و  تاساسحا  رب  ینتبم  هن  و  هیآ 123 ) ءاسن  هروس  « ) هبزجی ءوس  لمعی  نم  باتکلا ، لها  یناما  مکیناـماب و ال  سیل  »)

نظ قحلا ، ریغ  هللااـب  نونظی  « » تیلهاـج رب  یکتم   » ینآرق حالطـصا  هب  زاـب  و  یلوـصا ، ریغ  یحطـس و  ـالومعم  تاـکیرحت  اـی  و  هنابـصعتم ،
(. هیآ 26 حتف  هروس  « ) هیلهاجلا ۀیمح   » ای و  هیآ 154 ) نارمع  هروس  « ) هیلهاجلا

( دنک لاغـشا  ار  یـسرد  هب و  اطخ  نوبیرت  ای  . ) دریگ تسد  هب  ملق  دهدیم  قح  دوخ  هب  هک  ياهدـنیوگ  ای  هدنـسیون  هک  تسا  اجنیا  تسرد 
مرگرس و ضحم و  عیطم  هن  و   ) مهف زیچ  ياهناسنا  ینورد  ياهادن  اهزاین و  اب  بسانتم  بولطم و  یخساپ  دوخ  یناسنا  نادجو  دزن  یتسیاب 
هب یتاناکما  هک  دـشاب  ینارگید  هراجا !! ای  نهر ! رد  شنابز  ملق و  اـهیهاگآ و  هک  نیا  نودـب  و  دـشاب ، هتـشاد  شاهعماـج  هدـش ) ریجا  اـی 
هب دودحم  هک  دنراد ، یتاراظتنا  دوخ  دصاقم  دربشیپ  يارب  اهزیچ  نیا  ناگدنراد  ياهرنه  اه و  صصخت  اهییاناوت و  زا  دناهدروآ و  تسد 

بسک صاخ  ضارغا  هصالخ  روط  هب  و  یبصنم ، یماقم و  ای  یصخش  ررض  عفد  عفن و  بلج 
رنه یتح  هبرجت و  عالطا و  ملع و  دـنهدب و  یتازایتما  دنرـضاح  هک  هتبلا  و  دـنراد ، دوجوم  تاناکما  رارمتـسا  رارقتـسا و  رتشیب و  تاناکما 

هللا و دـهعب  نورتشت   » قادـصم مه  ياهدـع  طیارـش  نیا  رد  و  دـنهد ! رارق  دوخ  دـیرخ  رد  دـنناوتب  رگا  هراجا و  ای  نهر  هطیح  رد  ار  ییاـه 
ام سئبف  هک -  تفگ  اـهتمه  مک  هنوگ  نیا  هب  دـیاب  نآرق  ناـبز  هب  هتبلا  هک  دـنریگیم  رارق  هیآ 77 ) نارمعلآ  هروس  « ) الیلق انمث  مهناـمیا 
هیآ نارمعلآ  هروس  « ) دنـشاب رگید  ییاهزیچ  لابند  هب  اما  دشاب ، نید  ادخ و  مان  هب  هک  تسا  يدتـس  داد و  هلماعم و  دب  رایـسب   - » نورتشت

(. 187
عون زا   ) يا هبوصم  عون  چـیه  یمکح و  نامرف و  روتـسد و  چـیه  اب  هک  یناسنا  یتاذ  قوقح  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هن  رگم  رگید ، تهج  زا 

ار اج ) کی  ياهعماج  تلم و  کی  هب  دسرب  هک  هچ  ات   ) اهناسنا زا  یعمج  هتـسد و  کی  ای  ناسنا  درف  کی  ناوتیمن  نآ ) ینلع  ریغ  ای  ینلع 
رد صیخشت » تردق   » داجیا هلیسو  همدقم و  هک  ییاه  نتسناد  مه  نآ  تسا . يریگارف » نتسناد و   » یمئاد یتاذ و  قح  دومن ، مورحم  نآ  زا 

. تسین مه  رادرب  تلاکو  و  ریغ ، هب  لاقتنا  ای ، ندرک ، رظن  فرص  لباق  یتح  قح  نیا  دشاب و  اهناسنا 
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. تسا نویدم  دوخ  زا  دعب  لسن  هب  یلبق  لسن  ره  هک  تسا  یفیلکت  نید و  يریگارف ،
دعب هلـصافالب  و  تسا ، هتفای  دلوت  یعامتجا  يداقتعا و  تهج  زا  ینامز  یناکم و  صاخ  ياهبلاق  رد  الومعم  هک  ياهعماج  ره  رد  ون » لسن  »

هک تسا  هعماج  رب  مکاح  یللملانیب  يداژن و  یگداوناخ ، رگید ، عاونا  زا  ییاه  يزیر  بلاق  هلـسلس  کی  ضرعم  رد  اـبلاغ  زین  شدـلوت  زا 
اه بلاق  نامه  هدننک  هیجوت  اعون  تاراشتنا  تاعوبطم و  اههناسر ، ام -  ایند  هزورما  رد  اهشوغآ و  اه و  نماد  اه و  تیبرت  اهشزومآ و  یتح 

تسا رتهب  دراوم ، یضعب  رد  و 
تـسد زا  دـناوتیم  هک  تسا  يریگارف » نتـسناد و  قح   » نیمه نتـشاد  اب  اهنت  ناسنا  اما  تسا ؛ اهـسفق  نامه  يارب  يزاـسهدامآ  دوش  هتفگ 
نتـسناد قح »  » نیمه نتـشاد  و  دـبای . تاجن  تسوا  دـشر  عنام  هک  یتروص  رد  موسر  بادآ و  طیحم ، ناکم ، و  ناـمز ، لـالغا »  » و رـصا » »
یناسنا رظن  زا  ار  شوهزیت  هاوخریخ و  زاس و  رادیب  ياههشیدنا  ناگدنراد  ینمـض  روط  هب  هک  تسا  اه  ینتفرگ  ارف  يریگارف  اهینتـسناد و 

تهج  » و یبای » تهج   » رد دناوتب  هک  ار  نآ  ندش  یناسنا  یگدنز و  ندش  رتهب  رد  رثؤم  هدنزرا و  دیفم و  ياههشیدنا  هک  دزاسیم  فلکم 
نآ دننک ، هضرع  دنک  کمک  شاهدننیب  هب  امنیس ) امیـس و  هب  طوبرم  حالطـصا  هب  ياههناسر  دروم  رد   ) هدنونـش و ای  هدنناوخ  هب  یـسانش »

ناسنا هک  دشاب  هتـشاد  رثا  وا  هب  هدش » هضرع  يایاضق  زا  ددجم  یبایزرا   » و یـسانش » تهج  تردق  داجیا   » رد شیب  ای  مک  هک  ار  ییاهزیچ 
و دنربیم !؟ ای  هدرب  هرهب  نآ  زا  یناسک  هچ  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  تهج  مادک  رد  وا  یـصصخت  يرکف و  ای  یندـب  شالت  دـمهفب 

. دشابن نینئاخلل » انیما  نوکت  نا  هنایخ  كافک   » قادصم هکنیا 
تیلها دادعتسا و  ناگدنراد  دیدج ، لسن  يریگارف  یتاذ » قح   » نیمه تیبرت ،» میلعت و   » ریسم رد  اهینتـسناد  هنوگنیا  ندرک  هضرع  زا  لبق 

و زاسراک ، ياهشیدـنا  یبلطم ، يزیچ ، هک  دـشاب  نیا  شاهجیتن  هک  اهـشهوژپ  تاـقیقحت و  زا  شخب  نآ  هب  هک  دزاـسیم  فظوم  ار  قیقحت 
لئاسم هناواکجنک  دشاب و  هتـشاد  يرـشب » گنهرف  رتهدنرب  شیپ  مه  زاب  هدـنرب و  شیپ  ياهدروآ  تسد   » ندرک هضرع  يارب  رورپ ، ناسنا 

تالیمحت و زا  هدوسرف  لـسن  ناوج ، لـسن  لـسن ، ناـهنپ  راکـشآ و  ياهـشسرپ  ربارب  رد  بساـنتم  ياهخـساپ  هدرک و  كرد  ار  زاـین  دروم 
اب هناقداص و  تابصعت ؛

. دننک ادیپ  ناکم  رصع و  تاناکما  زا  هدافتسا  اب  طیحم و  بسانت  هب  ار  رثؤم  ياهبلاق  اههار و  دنیامن و  هضرع  تریصب 
دیمهف یبوخ  هب  دـیاب  دـید و  دـیاب  هک  تسا  اج  نیمه  زا  دنتـسه : یناسک  هچ  هطبار  نیا  رد  هریبک  ناـهانگ  یعقاو  نیبکترم  مینیبب  هب  ـالاح 

هانگ ارچ  هنوگچ و  و  دـننایک ؟ اـههعماج  گرزب  رایـسب  ناراـکهنگ  و  تسا ؟ مادـک  تسیچ و  هطبار  نیا  رد  ریذـپان  ناربج  گرزب و  هاـنگ 
بصعت موهوم و  روما  هلسلس  کی  هب  تکرح » دشر و  يهدامآ  لسن  لافغا  يرادهاگن و  مرگرس  يزاس ، مرگرس   » زا تسا  ترابع  گرزب 

ياههعماج رد  نایب  ملق و  تاناکما  ناگدنراد  تسد  رد  داشرا و  نایعدـم  یتیبرت و  يرکف و  ناربهر  گرزب  ناراکهنگ  و  لصاحیب . زیمآ 
(. هیآ 28 میهاربا  هروس  «. ) راوبلا راد  مهموق  اولحا  ارفک و  هللا  همعن  اولدب   » هک دناهدش  ینآرق  هتفگ  نیا  قادصم  هک  دنتسه  نینچ  نیا 

یتیبرت يداقتعا ، ياههنیمز  رد  اهشهوژپ  ياهیهاگآ و  لیبق  نآ  هب  دنمزاین  لسن  هب  هدنزاس  حیحـص و  ياهیهاگآ  ندیـسر  عنام  هک  نانآ 
تاناکما نتـشاد  تسد  رد  زا  دنـشاب و  اـیر » قلمت و   » زا هزنم  نادنمـشیدنا  ياههشیدـنا  هئارا  قوشم  هک  نیا  ياـج  هب  و  دنتـسه . یقوقح  و 

عوضوم رد  دنشوکب ، هعماج  زیهجت »  » و دشر »  » ینعی هعماج  زاین  دروم  یساسا  مهم و  هار  رد 2  دناهتفرگ  رایتخارد  هک  يداصتقا  یسایس و 
هک دناهدش  نآرق  هتفگ  نیا  قادصم  هتـسنادن  هتـسناد و  ناشدوخ  هدش و  یبلط » راصحنا   » راچد زین  هشیدنا  رکف و  هب  طوبرم  لئاسم  هضرع 

نیا زا  لفاغ  و  میتسه ) تیحالـص  ناگدـنراد  حلـصم و  هک  میتسه  ام  اهنت  « » نوحلـصم نحن  امنا  اولاق  ضرالا  یف  اودـسفت  مهل ال  لیق  اذا  »
نکل نودسفملا و  مه  مهنا  الا   » نآرق نامه  هتفگ  هب  اما  دندزیم  ار  اهفرح  نیا  هک  دندوب  یناسک  زین  اههتشذگ  رد  هک  دناهدنام 

هیآ 11 و 12) هرقب  هروس  « ) نورعشی ال 

ینآرق دید  زا 
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هتسناد بلطم  نیا  یتسرپادخ …  یتسود …  ادخ  طیارش  زا  هک  تسا  بلاج  یسب  زین  ینآرق  دید  زا  یـساسا  ساسح و  هتکن  نیا  هب  هجوت 
تردق نتفای   » و لوق » « » عامتـسا  » زا دعب  یناسنا  رمتـسم  تکرح  ناوراک  رد  يرـشب و  گنهرف  دـشر  اب  ماگمه  یناسنا  ره  هک : تسا  هدـش 

و دـبای ، هار  هشیدـنا  تیقالخ  وجتـسج و  رد  رت  هزات  تاکن  هب  دوش و  رتالاو  زین  نآ  زا  هکلب  و  دـیامن . نسحا » « » عابتا  » هاـگ نآ  صیخـشت »
یگداوناخ یناکم و  ینامز و  ضحم  تاغیلبت  تانیقلت و  زا  رظن  فرص  هک  تسا  هدمآ  هیآ  لیذ  رد  هک  بابلالاولوا »  » ناونع تقایل  لقادح 

دودحم ياهبلاق  نامه  رد  زین  ار  دـعب  ياهلسن  دـعب و  لسن  فدـه  رکف و  دـنراد  تسود  هک  تسا  ناگتفای  هطلـس  هتـساوخ  هک  یـسایس  و 
فدـه رکف و  دـبای و  يدارا » يدـلوت  ، » شدوخ یناسنا  هعماج  درف و  ره  دـنزاس ، روصحم  دودـحم و  يزیر و  بلاق  دوخ  یفدـه  يرکف و 
بحاص هار » باختنا   » لوصا و هب  ندیسر  رد  و  دیآ . رد  هب  نارگید  ءارآ  يارچ  نوچیب و  ضحم  یگ  دننک  فرـصم  زا  هتفای ، زاب  ار  دوخ 

ندش ناملـسم  هیلوا  هفیظو  هک  . ) دشابن دنامن و  ضحم  دلقم »  » دـسرب و داهتجا »  » هب دـیاقع  لوصا  رد  شایتهاقف  حالطـصا  هب  دوش و  رظن 
يارجم رد  ار  دوـخ  یعاـمتجا  یگدـنز  راوـشد  طیارـش  رد  دـنچ  ره  هک  تسا  یناـسک  يارب  تراـشب  دـیون و  هدژم و  يرآ  تسا .) نـیمه 

يرکف و ياوق  زیهجت  رد  نسحا  صیخـشت  تردق  بسک  روظنم  هب  دـنهدیم و  هداد و  رارق  اهیـسانش  زاب  تارظن و   » زا یهاگآ  عامتـسا و 
هک دنتسه . اشوک  لبق  زا  اههدش  هضرع  باختنا  بیذهت و  ناش و  اههتفای  حالصا  و  دوخ ، ینهذ 

. دنتسه بابلالاولوا »  » نآرق رظن  زا  ناسنا و  عقاو  هب  هک  دنانانیا 
رد هناققحم  ياهیـسررب  هنافـصنم و  ياهلیلحت  هیزجت و  اه و  یبایزرا  هناملاع و  هناداـقن و  ياـهدروخرب  هک  تسا  نشور  رایـسب  نیارباـنب  - 

روما هنوگ  نیا  نایدـصتم  قیوشت  دروم  يدـج  روط  هب  یتسیاب  یللملانیب  یتیبرت و  ییاـضق ، یقوقح و  یـسایس  يداـقتعا ، ياـههنیمز  همه 
تـسد رد  تسا  مومع  هب  قـلعتم  هک  روـشک  یلاـم  عباـنم  یناـسنا و  يورین  تاـهج  زا  ار  یتاـناکما  تروـص  ره  هب  هک  یناـسک  دریگ ، رارق 

، دناهتفرگ
ار ياهعماج  ره  ءاـضعا  اـهناسنا و  هک  تسا  فلتخم  ياههاگدـید  ددـعتم و  ياـیاوز  زا  اهدـقن »  » اهیـسررب و هک  تسا  ادـیپ  هتفگاـن  اریز  - 

. دنکیم رتکیدزن  اهتیعقاو  مهف  هب  زورما ، يهدیچیپ  ناهج  طباور  رد  صوصخب 
هجدوب فرـص  اب  نارازگراک  يزیرهمانرب  نالف  اب  درکلمع  نامهب  نالف و  زا  يراداوه  تهج  رد  مه  اهیـسررب  اهدقن و  همه  یتح  دـنچ  ره 

. دشاب هدوبن  یناسنا  هجوت  لباق  ياهورین  يریگراک  هب  یمومع و  نالک  ياه 
تاکرحت تامجاهت و  ربارب  رد  مدرم ، يریذپان  بیـسآ  رد  اههشیدنا  هضرع  بلاطم و  نایب  يارب  تاناکما  داجیا  اهیـسررب و  اهدقن و  هک  - 

ینیبدب یتوافتیب و  ای  ینعی  تشاد  دهاوخ  سکع  رب  بسانتم و  ياهجیتن  زین  نآ  سکع  هک  نانچمه  دوب ، دهاوخ  رثوم  یسب  تافارحنا ، و 
 … نآ زا  یشان  رگید  لئاسم  نایصع و  ای  یگدرسفا و  تریح و  و 

رد هتفرگ  رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  بلاطم  يهضرع  يارب  یعامتجا  بسانم  تاناکما  دعاسم و  طیارـش  ندـش  ادـیپ  راظتنا  هب  مه  زاب  - 
هعماج و التبا  دروم  تانایرج  لیلحت  هیزجت و  يهنیمز  رد  تارظن  هئارا  قیرط  رد  عناوم  عفر  دیما  هب  و  يزورما ، هعماج  زاین  دروم  ياههنیمز 

رد هک  نیا 
يرورض و ياه  هلمکت  اهرظن و  دیدجت  اب  رگید ، راثآ  مه  و  اهتداهش » اهتشذگرس و   » هعومجم نیا  مه  دهد .) تسد  رگا   ) بسانم یتصرف 
هب نادنمقالع  و  دشر » ینهذ  ياه  دوکر  زا  ناوج  لسن  جورخ  يرکف و  ياهتفرشیپ  هب  نادنمقالع  و  دشر » نارادتـسود   » سرتسد رد  مزال ،

صوصخب همه و  هجوت  لباق  یساسا و  مهم و  هتکن  نیا  رکذت  اب  و  دریگ . رارق  ینهذ  ياه  دوکر  زا  ناوج  لسن  جورخ  يرکف و  ياهتفرشیپ 
: هک يداقتعا  یبهذم و  لئاسم  هب  طوبرم  روما  نایدصتم  ناهاوخریخ و 

یناسنا و رادیب  نادجو  ترطف و  ساسارب  هتبلا  اهناسنا و  ینوریب  ینورد و  ياهزاین  رب  ینتبم  موادم و  ياهرظن  دیدجت  یسررب و  اب  زج  ایآ  »
ایر و قلمت و  هب  یگدوسآ  زا  رتالاو  هشیدنا و  بحاص  ياهناسنا  ياهدادعتسا  زا  يریگهرهب  زج  ماهوا و  زا  ییاهر  رمتسم و  دشر  راتساوخ 
هناملاع و ياهتیلاعف  ریاس  رانک  رد  يرشب  هدنور  شیپ  گنهرف  ناکیپ  كون  رد  ینید  هلومعم  میلاعت  یبهذم و  شنیب  يارب  يراک ، تسایس 
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هب دورو  هناتـسآ  رد  متـسیب و  نرق  زا  رخآ  ههد   ) ینامز تیعقوم  نیا  رد  و  تسه ؟» روصت  بساـنم  یهاـگیاج  زاسیگدـنز ، هنافاکـشوم و 
اههشیدنا ارآ و  يزاس  روصحم  دودحم و  هنابصعتم و  ياهیریگ  تخـس  يارب   … اههنیمز ،)  همه  رد  عیـسو  هزات و  سب  ياهقفا  اب  ياهرود 

»!؟ تسه ییاج  و … 
عـشخت نا  اونمآ  نیذلل  نای  ملا   » هک میربیم  نایاپ  ار  همدقم  نیا  نآرق  زا  زیمآ  دـیدهت  انمـض  هدـنروآ و  دای  هلمج  کی  رکذ  اب  لاح  ره  اب 

هیآ 16» دیدح  هروس  « » مهبولق تسقف  دمالا  مهیلع  لاطف  لبق  نم  باتکلا  اوتوا  نیذلاک  اونوکی  قحلا و ال  نم  لزن  ام  هللا و  رکذل  مهبولق 
شالت و تارظن و  تارکذـت و  راهظا  زا  یلبق  رکـشت  ینعی  هدنـسیون  نیا  یگـشیمه  ياضاقت  مه  نیا  باتک و  يهدـنناوخ  امـش  نیا  کـنیا 

ششوک
هنابصعتم هدنراد و  زاب  يرکف  لالغا »  » و رصا »  » زا ییاهر  رتشیب و  دشر  نیمات  هار  رد  همه 

(2  ) همدقم

« یمالسا گنهرف  رشن  رتفد   » مان هب  یتکرش  سیسأت  اب  نراقم  دش . هراشا  ( 1  ) همدقم رد  هکنانچ  اضر » ماما  تداهش  تشذگرس و   » باتک - 
( یسمش لاس 1352   ) دیدرگ رشتنم  هیهت و 

نآ هب  دیاب  بسانم  یتصرف  رد  هک   ) یتاهج للع و  هب  تسا  اهلاس  نوچ  یلو  دمآ  لمع  هب  نآ  زا  يررکم  ياهپاچ  دیدجت  دـعب  هب  نآ  زا  - 
مادقا تسا  هدنامن  نادنمقالع  سرتسد  رد  يزیچ  اهباتک  نآ  زا  رضاح  لاح  رد  و  دش ، لصاح  اهنآ  رشن  پاچ و  راک  رد  ياهفقو  تخادرپ )

. دش نآ  ددجم  پاچ  هب 
تاـیح ناـمز  رد  رگا  صوـصخب  دوـشیم ، پاـچ  دـیدجت  هک  يرگید  باـتک  ره  دـننام   ) باـتک نیا  تشاد  اـج  هـک  نـیا  هـب  هجوـت  اـب  - 

رد اما  ددرگ ، نادنمقالع  میدقت  یتارکذت  تافاضا و  اب  ياهمدقم و  رانک  رد  لقاال  بسانتم و  يرظن  دیدجت  اب  هارمه  دـشاب ) شاهدنـسیون 
ياهتـصرف رد  رت ، هزات  یتاکن  يواح  نامز و  زاین  روخ  رد  ياهمدـقم  مامـضنا  رظن و  دـیدجت  راک  هک  دـیما  اب  اهنت  رـضاح  طیارـش  لاـح و 

تحت هک  ییاهباتک  هلـسلس  هضرع  هارمه ، اههشیدـنا ، هئارا  ناکما  رظن  زا  رتزاـب  ییاـضف  رد  دریگ و  ماـجنا  رت  دـعاسم  یطیارـش  بساـنم و 
و دشر »  » نارادتـسود میدقت  هتفای ) راشتنا  نآ  زا  دـلج  دـنچ  نونک  ات  و   ) هدـمآ مهارف  لاح  هتـشذگ و  زا  اهتداهـش » اهتـشذگرس و   » ناونع

: زا ددجم  ياهیبایزرا  هار  رد  ددرگ و  رتشیب  یلماکت  یتکرح  يارب  هعماج  نیا  زیهجت » »
. دوش هتشادرب  رثوم  ياهمدق  هتشاگنا » ملسم  ياههدش  هضرع  »

 - یلعف پاچ  دیدجت  نیمه  رد  باسحلا  یلع  هک  هضیرع  ندوبن  یلاخ  ناونع  هب  هجوت -  لباق  هتکن  دنچ  هب  رذـگ  دوز  یتاراشا  کنیا  و  - 
. دش هتخادرپ  نآ  هب 

: فلتخم يایاوز  اهشیارگ و  اههاگدید و  زا  اضر ، ماما  هب … «  هجوت  فلا :
ینید و كرد  روعـش و  روـخ  رد  ياهنوـگ  هـب  يرکف ، هورگ  فنــص و  هـقبط و  ره  ناـیم  رد  ناریا  روـشک  رد  صوـصخب  اـضر ، ماـما   - 1

دروم لاس  ياهلاس  خیرات ، قیقحت و  لها  زین  اه و  تیریدم  اه و  تیلوت  نایدصتم  دارفا و  يونعم  يدام و  ياههبذج  اب  بسانتم  ياهشیارگ 
. تسه هدوب و  هجوت 

. تسا هدرتسگ » ياههرفـس  هدئام و   » عون زا  يروهرهب  رادـم  رئاد  يزیچ  ای  یـسک  هب  ناش  هقالع  هک  یناسک  دنتـسه  هدوب و  هشیمه  هتبلا  (و 
نیا زا  زین  يرایـسب  و  دـنراد ، عالطا  هدـنکارپ » اج  همه  رد  تاـفوقوم   » هنماد یگدرتسگ  نازیم  زا  شیب  اـی  مک  یگمه  زین  دروم  نیا  رد  هک 

دنتسه و…  هدوب و  عفتنم  هدرتسگ  رایسب  هرفس 
اههقالع عاونا  ریاس  اـب  هدازآ » خروم  ققحم و  پیت » هجوت  هطوبرم ، یـشاوح  لـغاشم و  اـههقالع و  اـههجوت و  هنوگ  نیا  راـنک  رد  اـما   - 2

. یساسا یتوافت  مهنآ  دراد ، اهتوافت 

مالسلاهیلع اضر  ماما  نایعیش  ماما  نیمتشه  تداهش  www.Ghaemiyeh.comتشذگرس و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  تسا  یتاـنایرج  نوچ  دـنچ و  یـسررب  لاوحا ، حرـش  هنیمز  رد  یـسررب  قیقحت و  کـی  زا  روـظنم  یهاـگ  مه  دروـم  نیمه  رد   - 3
عفن هب  اه  یـسیون  خـیرات  رد  الومعم  هک  یتافیرحت  اه و  قلمت  زا  رانک  رب  یطیحم  رد  اهتنم  نآ ، یـشرازگ  هبنج  اهنتو  هداتفا  قافتا  هتـشذگ 

ناخروم و ناگدننک  ریجا 
. تسا هتفرگ  تروص  هدش  ریجا  نیخروم  تسدب 

کی یخیرات  ياهتشون  زا  روظنم  نامز ، رب  مکاح  صاخ  ضارغا  تافیرحت و  زا  رود  یخیرات و  تانایرج  یـسررب  رانک  رد  زین  یهاگ   - 4
خیرات لوط  رد  اه  يراکبیرف  يارب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  الومعم  ياهماد  ات  تسا ، هدـنیآ  لاح و  يارب  زومآ  تربع  ياه  يریگهجیتن  هلـسلس 

یعامتجا ياهیهاگآ  دوشب  و  دوش . عقاو  هدـنیآ  رد  رتدودـحم  رتمک و  ای  دوشن و  رارکت  دـیدجت و  هتفای ، شیارآ  ون و  ییاه  بلاـق  اـب  رـشب 
. ددرگ يراتفر  يداقتعا و  رظن  زا  اهناسنا  یگدنز و  تالکشم  زا  یتمسق  ياشگ  هر  هک  ییاه  یهاگآ  دور ، رتالاب 

تامدقم بادآ و  یلمع و  یظفل و  لومرف  و  لکـش »  » نایب هب  یهاگ  جح » ای  زامن   » دننام زین  یبهذم  ثحابم  زا  یـضعب  دروم  رد  هکنانچ  - 
زا دریگیم و  رارق  تقد  هجوت و  دروم  هدـش  ماجنا  لامعا  لاوقا و  رارـسا  یناعم و  و  اوتحم »  » زین ینامز  و  دوشیم ، هتخادرپ  نآ  تانراقم  و 

حیـضوت الثم  ناگ و  درک  جـح  نارازگزامن و  یهورگ  ای  يدرف  يداصتقا  یـسایس  یعامتجا و  یگداوناخ و  راتفر  لامعا و  یـسررب  هلمج 
نوعنمی نوؤاری و  مه  نیذـلا  نوهاس  مهتالـص  نع  مه  نیذـلا  نیلـصملل  لیوف   » ای … و  رکنملا »  ءاشحفلا و  نع  یهنت  هالـصلا  نا  ، » هکنیا

. اهنآ ریاظن  نوعاملا … و 
. دوش هتخادرپ  مه  رانک  رد  يهبنج  ود  ره  هب  راصتخا  تیاعر  نمض  تسا  هدش  یعس  رضاح  هتشون  رد  هک 

لاس 1352)  ) هتشذگ ماظن  رد  نآ  رشن  هزاجا  هلئسم  باتک و  نیا  ناتساد  ب :
و  ) دنتخادنا ریخات  هب  ار  نآ  رشن  هزاجا  یتدم  ات  ( 1352  ) باتک نیا  پاچ  نیلوا  رد  هم  دسرب  نادنمقالع  عالطا  هب  زین  هتکن  نیا  تسین  دب 

هدنیاسرف انایحا  ریگتقو و  هک  تشاد ، دوجو  تایرـشن  بتک و  زا  یـضعب  دروم  رد  هزاجا !! بسک  يارب  یتاررقم  اهزور  نآ  هک  مینادیم 
هدننک رادیب  ینتسناد و  بلاطم  رشن  هار  رد  هک  دوب  عون  نیا  زا  یتالکشم  ندش  فرطرب  هشیدنا ، ملق و  ناگدنراد  يوزرآ  هشیمه  هک  دوب )

ریخ هب  طوبرم  ناهرب و  لیلد و  هب  یکتم  هتبلا  بلاطم و  هئارا  نایب و  ملق و  يدازآ  هلئـسم  هک  يراگزور  زور و  ندـمآ  زین  و  تشاد ، دوجو 
مدرم لیصا  ياههتساوخ  هلمج  زا  لیبق  نیا  زا  یتالکشم  لکـشم و  نیا  هک  دوش ، لح  هشیمه  يارب  رگید و  هعماج ، مدرم  مومع  حالـص  و 

. دوب هتشذگ  ماظن  هب  ضارتعا  رد  ناریا 
هک یلاکـشا  هدـمع  دـیاش  تاضارتعا و  تالاکـشا و  هلمج  زا  هک  دـینادب  دـشاب  بلاج  باـتک  نیا  هدـنناوخ  امـش  يارب  دـیاش  لاـح  ره  هب 
هب باتک  نیا  بلاطم  زا  دوب -  هدش  هضرع  ياههشیدنا  ءارآ و  يدـعب  کی  ظفح  رد  تبقارم  هک  ناشلغـش  ياضتقا  هب  هطوبرم -  نایدـصتم 

شین هک  تسا  هدـش  ناونع  یبلطم   » هحفـص 86 رد  دنتفگیم  هک  دوب  نیا  دـنتخادنا ، قیوعت  هب  ار  رـشن  هزاجا  یتدـم  ات  هدیـسر و  ناشرظن 
ره لوبق  هک  دنک  تشادرب  روط  نیا  هدنناوخ  تسا  نکمم  هدش  لقن  ترابع  زا  دـنتفگیم  زور »! همکاح  تئیه  هب  تسا  یـضارتعا  هنوگ و 

. تسا مارح  عورشمان و  یعرش  رظن  زا  باتک و  يهدنسیون  دید  زا  تموکح  اب  يراکمه  تیرومأم و  عون 
نومأم تموکح  دندوب و  رازگزامن  رهاظ  هب  مه  رفن  ره 2  هک   ) دندوب هتفر  شتاقالم  هب  رود  هار  زا  هک  رفن  زا 2  یکی  هب  اضر  ماما  هک  اجنآ 
کنـال ریـصقتلا  کـیلع  بجو  : » تـفگ دندیـشکیم ) كدـی  ار  نینمؤـملاریما  بـقل  زور  ياـفلخ  یتـح  دوـب و  مالـسا  يارجا  یعدـم  زین 

« ناطلسلا تدصق  کنال  مامتلا  کیلع  بجو   » هک درک  يرگید  هب  ور  ینانچنآ  طیارش  رد  تیعطاق  تحارص و  لامک  اب  هاگنآ  و  ینتدصق »
زا یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

، يراب مارح …  هن  دشاب  عورشم  ترفاسم  زا  فده  هک  تسا  نیا  رفاسم  زامن  رد  رصق  طیارش 
یعرـش ياههمانرب  تیاعر  هب  دـیقم  یتح  هک  تسایک  تناطف و  اب  ناملـسم و  لقاع ، ناسنا   » هک تسا  نیا  تسا  هجوت  روخ  رد  هک  ياهتکن 

هک دنامب  لفاغ  یـساسا  يهتکن  کی  زا  دیابن  دـشابیم ، تسا  هدرک  هک  يرفـس  رد  شزامن  ماجنا  تیفیک  لابند  هب  هک  تسه ، مه  شیوخ 
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نمـض رد  هک  یتانایرج  هب  هجوت  اب  هک  تسا ؟ یفادـها  عون  هچ  یناسک و  هچ  تمدـخ  رد  لامالام  وا  يونعم  يدام و  ياهورین  تامدـخ و 
هک تسناد  میهاوخ  دـیباییم  باـتک  نیمه  هحفـص 16  رد  ار  تاـنایرج  نآ  زا  ياهنومن  داـتفایم و  قاـفتا  زور  نآ  نارادـمامز  ینارمکح 
نآ يارب  یفیرظ  قیقد و  ياههتکن  هچ  هب  دوشیم  هتفگ  یعرـش  هلئـسم  ناونع  هب  هک  هداس » رهاظ  هب  تارابع   » نیمه رد  اضر  ماما  يهراـشا 
نآ هب  زین  ( 1  ) همدـقم رد  هک  يزیچ  نامه  ینعی  تسا . هدـنیآ  لاح و  توافتم  لاوحا  عاضوا و  طیارـش و  هجوت و  اب  اههرود  همه  ناـمز و 

: هک تفر  یتاراشا 
«. نینئاخلل انیما  نوکت  نا  هنایخ  كافک  »

« لقع  » ینعی ناسنا -  هب  ادخ  گرزب  تمعن  اهنت  زا  هدافتسا   » رب هیکت  رب  دوخ  دیکات  هیـصوت و  رد  اضر  ماما  هچنآ  لیبق  زا  رگید  ییاه  هتکن 
. یسررب هجوت و  لباق  تسا  ياهلئسم  شدوخ  ياج  رد  هک  مالسا »  » ناونع هب  شاهمه  نوگانوگ و  لئاسم  يهضرع  ربارب  رد 

رد هچ  نید  لقع و  ناگرزب  زا  رگید  يرایسب  لثم -  رتهب -  ای  هدنام و  هتخانشان  ناگرزب  يهرمز  زا  هک   ) تیکس نبا  یتقو  هک  نیا  هلمج  زا 
تسا و هدوب  اضر  ماما  يرکف  باحـصا  ناـکیدزن و  زا  هک  تسا ) هدـش ، هتـشاد  هگن  هتخانـشان  اـم -  دوخ  ناـمز  رد  هچ  خـیرات و  هتـشذگ 

رثا رد  هرخالاب 
ياـهدرد ناـیب  نمـض  دـش - ) مومـسم  يزومرم  روـط  هب  زور  نآ  وـج  رب  مکاـح  تابـصعت  یـضعب  تلع  هب  تشاد و  هک  يرکف  لالقتـسا 
ياهیرواد یبایزرا و  دروم  يزرم  نورب  طابترا  رثا  رد  مه  هک  دوب ، اهزور  نآ  یمالـسا  هعماـج  ریگنماد  هک  دوجوم  يداـقتعا  یعاـمتجا و 

اهنارود زا  يرایـسب  اب  هرود  نآ  تهابـش  تاهج  زا  هک   ) دوب هدش  تابـصعت  تافارحنا و  هب  هدولآ  نورد  رد  مه  تفرگیم و  رارق  يرتقیقد 
لاح رد  رگید  فلتخم  ياهندـمت  اب  مالـسا  ناهج  طباور  هک  یـسابع  نومأم  تموکح  نارود  ینعی  یطیارـش  ناـنچ  رد  ماـما  يرآ  تسا ،)

هنوگنیا ار  دوخ  يدج  لاؤس  هک  تیکـس  نبا  خـساپ  رد  دوب  يزورما  لاوحا  عاضوا و  هب  هیبش  رایـسب  یتاهج  زا  لباقتم و  يهضرع  لدابت و 
»؟ مویلا قلخلا  یلع  هجحلا  امف   » هک درک  حرطم 

؟ تسا مادک  دوش  نآ  يهرابرد  حیحص  بلاطم  نتفای  مالسا و  صیخشت  رد  مدرم  ینادرگرس  عفر  بجوم  هک  ياهلیسو  زورما  ینعی 
[. 1 « ] بذاکلا قداصلا و  هب  فرعی  لقعلا ،  » دندومرف مالسا  لها  یگشیمه  لمعلاروتسد  ناونع  هب  تیعطاق و  تحارص و  اب 

. باوجلا وه  هللا  و  تفگ : خساپ  رد  مه  تیکس  نبا  هک 
. دوش هتخادرپ  رتقیمع  رتشیب و  رتهب و  يرورض  لئاسم  ریاس  لئاسم و  هنوگنیا  هب  يدعب  ياهپاچ  رد  تسا  دیما  هک 

ناعتسملا وه  هللا  و 
ریصنلا معن  یلوملا و  معن  لیکولا  معن  هللا و  انبسح 

رویرهش 1370 لوا 
يروفغ هداز  لگ  یلع 

هحفص 3] ]

مالسلاهیلع اضر  ماما  ترضح  زا  يدوب  دای 

: ینعی تماما ، رادهدهع  شدوخ  زا  لبق  ناماما  مالسا و  ربمایپ  زا  دعب  هک  نایعیش  موصعم  ماما  نیمتشه 
نید یساسا  لوصا  ینابهگن  ظفح و  تیلوئسم  - 

یمالسا قیاقح  نایب  - 
هعماج قوقح  زا  تیامح  - 

. تسا فورعم  اضر » ماما   » هب هک  تسا ، مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  دنزرف  یلع ، ترضح  دیدرگ ، مدرم ، يرادیب  هار  رد  ششوک  -و 
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. دسریم یکاپ  تلیضف و  هب  نادنمقالع  ترضح و  نآ  ناتسود  رظن  هب  باتک  نیا  رد  ترضح  نآ  یگدنز  زا  يرصتخم  لاح  حرش  کنیا 
. میریگرب هرهب  نآ  زا  میراد  هک  یلاوحا  عاضوا و  تبسانم  هب  میتسه  هک  یحطس  ره  رد  ام  زا  کی  ره  تسا  دیما 

هحفص 5] ]

یلک روط  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  یگدنز  حرش  زا  يرصتخم 

مالسلاهیلع ترضح  نآ  یگدنز  زا  رصتخم  ياهچخیرات 

[. 2  ] شیپ لاس  دودح 1245  ینعی  يرمق ، يرجه  لاس 148  رد 
يدنزرف هنیدم »  » رد دنتفگیم  هرهاط »  » ار وا  هک  متکت »  » مان هب  ییوناب  رفعج و  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لاعتم  يادخ  هدـعقیذ ، زور 11  رد 

. دش هداد  وا  هب  اضر »  » بقل اهدعب  دنتشاذگ و  یلع »  » ار شمان  هک  درک  اطع 
یمالـسا و ینابم  ظفح  تماما و  تیلوئـسم  رادهدـهع  دادـغب ، نادـنز  رد  متفه  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  دوب  هلاس  ابیرقت 35  ترـضح  نآ 

. دیدرگ نایعیش  يربهر 
بـسانت هب  زور  نآ  ناریا  قارع و  هـکم و  هـب  مـه  ییاهرفـس  یهاـگ  اـما  دوـب ، هنیدـم  ناـمه  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  تماـقا  لـحم  ـالوصا 

. دادیم ماجنا  تشاد  هک  ییاهتیلوؤسم 
هحفص 6] ]

مالسلاهیلع ماما  یناگدنز  شخب  هس 
: درک میسقت  هناگادج  شخب  هس  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  دوب  لاس  تسیب  دودح  رد  ترضح  نآ  تماما  تدم 

. تشاد همادا  نوراه »  » يرادمامز يهرود  زونه  هک  ترضح  نآ  تماما  لوا  لاس  هد   - 1
. دوب نوراه  رتگرزب  دنزرف  نیما »  » هب فورعم  دمحم ، تفالخ  يهرود  هک  دعب  لاس   2  - 5

. دوب زور  نآ  یمالسا  ورملق  رب  وا  طلست  و  نومأم »  » تفالخ اب  فداصم  هک  ترضح  نآ  تماما  ریخا  لاس   3  - 5
هب هک  زور  نآ  تفالخ  يهدـیچیپ  لاوحا  عاضوا و  طیارـش  اب  تماما ، ریطخ  تیلوئـسم  ياضتقم  هب  هرود  هس  نیا  زا  کی  ره  رد  اضر  ماـما 

، تشاد دوجو  مدرم  یعامتجا  یگدـنز  رد  فلتخم  تاـهج  زا  هک  يداـیز  ياـهیناماسبان  دوجو  اـب  دـشیم ، تموکح  مدرم  رب  مالـسا  ماـن 
. دادیم ماجنا  مالسا  هب  تمدخ  هار  رد  ار  دوخ  بسانتم  فیاظو 

ورملق هب  یبسانمان  يهرهچ  دندوب  هتفرگ  رارق  اهراک  سأر  رد  هک  یناسک  یمرگ  تشپ  هب  هک  نایلاو  روما و  نایدصتم  قالخا  راتفر و  زرط 
، دوب هداد  یمالسا 

، هدرک داجیا  ییاجبان  ياه  رورغ  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  یمالـسا  ورملق  جراخ  لـخاد و  رد  یمالـسا  تموکح  ماـن  هب  هک  یتردـق  ذوفن و  و 
یمالسا تما  یجیردت  لالحمضا  لاوز و  نارود  مکمک  تفریم  نآ  میب  هک  دوب  هدش  ییاه  تلفغ  بجوم 

هحفص 7] ]
. دسر ارف 

مالـسا و حـلاصم  يهشیدـنا  رد  هن  دـندوب ، یگداوناـخ  یـصخش و  حـلاصم  نیمأـت  دوخ و  تساـیر  يهمادا  رکف  رد  اـهنت  روما ، نایدـصتم 
یمالـسا هکلب  یگدنز ،» تارطخ  اهیگدولآ و  همه  زا  يرـشب  هاگهانپ   » ناونع هب  مالـسا  یهلا  نید  یفرعم  ماقم  رد  هن  و  یمالـسا ، يهعماج 

. دنهد همادا  ار  دوخ  تسایر  تموکح و  نآ  هانپ  رد  دنناوتب  هک 
مالسا طسوت  هک  دندوب  یتقیقح  نآ  ءایحا  ددصرد  دوجوم ، تاناکما  بسانت  هب  ياهرود  ره  رد  هک  دندوب  هعیـش  ناماما  اهنت  نایم ، نیا  رد 
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: زا تسا  ترابع  نآ  هک  دوب  هدش  ینازرا  رشب  هب 
. تسا هبناج  همه  توق  تزع و  يهیام  هک  ادخ  یگدنب  زج  یتیدوبع  ره  زا  يدازآ  - 

یعامتجا يدرف و  يهبناج  همه  تلادع  تیاعر  -
يردارب تاواسم و  لدع و  تموکح  يرارقرب  هار  رد  شالت  - 

. یناسنا يهتسیاش  ریخ و  ياههار  رد  يرای  کین  - 
مدرم و يرادـیب  رد  دـمآ ، شیپ  ترـضح  نآ  رمع  رخآ  لاس  هس  رد  هک  یتصرف  زا  تشاد  ناکما  تردـق و  رد  هک  اجنآ  ات  مه  اـضر  ماـما 

. دومن ار  هدافتسا  رثکادح  نوگانوگ ، نیوانع  اهتروص و  هب  نانآ  لافغا  یگنوگچ  زا  نتشادرب  هدرپ  لئاسم و  لوصا  هب  نانآ  نداد  هجوت 
هک تسا  ياهعلاطم  لباق  رایـسب  تاکن  نمـضتم  هدش  حرط  ياههشقن  ربارب  رد  ترـضح  نآ  راتفر  زرط  صوصخ  هب  ع )  ) اضر ماما  یگدنز 

ياهنامز يارب  دناوتیم  نآ  زا  یهاگآ 
هحفص 8] ]

. دشاب امنهار  هدنزومآ و  نیملسم ، یگدنز  رصاعم  نارود  هلمج  زا  هباشم و 
تکرب و اب  یگدـنز  لاس  زا 55  دـعب  سوط  زا  ياهیحان  رد  دـندرک  ناریا  هب  هک  يرفـس  نیرخآ  رد  يرجه  لاس 203  رد  اضر  ماما  تاـفو 

. داتفا قافتا  راختفا 

دمآ ناریا  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ارچ 

نوراه مود  دـنزرف  هک  سابعینب  يهلـسلس  زا  هفیلخ  نیمتفه  نومأم »  » هب فرعم  هللادـبع  هک  دوب  نیا  ناریا  هب  ترـضح  نآ  ترفاسم  تلع 
[. 3  ] دوب

. دیدرگ رجنم  ترضح  نآ  تداهش  هب  ماجنارس  هک  ریگیپ  هنارصم و  یتوعد  هتبلا  درک ، توعد  ناریا  هب  ار  ترضح  نآ  ، 
نییعت لوا  نیـشناج  ناونع  هب  ردپ  فرط  زا  دوب ، نوراه  تفالخ  هاگتـسد  لوا  يوناب  هدـیبز »  » شردام دوب و  نومأم  رتگرزب  ردارب  هک  نیما 

! ددرگ نیملسم  يهفیلخ  وا  زا  دعب  نومأم  شردارب  دوب  رارق  هدش و 
دوخ نادناخ  راصحنا  رد  ار  یمالسا  تفالخ  تفرگ  رظن  رد  دیسر ، تفالخ  هب  هک  نیمه  نوراه  گرم  زا  سپ  وا  اما 

هحفص 9] ]
زا هن  برع و  زا  هن  ردام  فرط  زا  نومأم  نوچ  دسرب ، نومأم  شردارب  هب  تفالخ  وا  زا  دعب  نوراه ، شرافس  قبط  تساوخیمن  دهد و  رارق 

. دوب مشاهینب 
نومأم نارادـفرط  وا و  نایرکـشل  نیب  هک  يدروخ  دز و  نیمه  نایرج  رد  تفرگ و  رد  ردارب  ود  نآ  نایم  گنج  عوضوم ، نیا  رـس  رب  هتبلا 

ماـقم زارحا  يارب  ار  عناـم  نیرتـگرزب  دوخ  یناریا  نارادـفرط  تیاـمح  هب  هک  نومأـم  تفـالخ  يارب  هنیمز  دیـسر و  لـتق  هب  نیما  ، دـش عقاو 
. دیدرگ مهارف  دوب  هتشادرب  نایم  زا  تفالخ 

؟ تساوخیم هچ  دوب و  هک  نومأم 
تفالخ زکرم  نیما  ندش  هتشک  تفالخ و  رـس  رب  شردارب  اب  نداتفا  رد  زا  دعب  وا  دوب . ناسارخ  یلاو  يو  فرط  زا  شردپ  نامز  رد  نومأم 

. درک لقتنم  ورم  هب  دادغب  زا  ار  دوخ 
ماجنا وا  عفن  هب  شناهاوخاوه  هک  يرادهنماد  تاغیلبت  وا و  نارادفرط  ندرک  بوکرس  نیما و  شردارب  ندرب  نیب  زا  اب  دوخ  لایخ  هب  نومأم 

هک دوب  نیا  نآ  دیدرگ و  یـساسا  هلأسم  کی  هب  هجوتم  نایرج  نیا  زا  دعب  اما  دوب ، هدرک  راومه  دوخ  يهقلطم  تسایر  يارب  ار  هار  دنداد ،
. تسا دنمزاین  یساسا  يهناوتشپ  هب  راک  نیا  تسا و  نآ  يهرادا  نسح  راک ، يهدمع  تسین و  یفاک  هقلطم  تسایر  ماقم  زارحا 
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: هک تسنادیم  دوب و  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  تخس  ار  وا  نهذ  ریز  يهتکن  ود 
هحفص 10] ]

و تسا . یلاخ  دشاب  فلتخم  تاهج  زا  تالکشم  لح  يهناوتشپ  دناوتب  هک  يونعم  یملع و  مهم  نکر  کی  دوجو  زا  همکاح  هاگتسد  الوا 
يهجرد تایحور و  هب  وا  اریز  دشیمن ، نیمأت  دـندوب  هیامیب  قلمتم و  ابلاغ  هک  نایـسابع  تفالخ  هاگتـسد  رد  دوجوم  ياملع  اب  دوبمک  نیا 

راـک نیا  نانیـشن  دنـسم  نایعدـم و  هک  تسنادیم  یبوـخ  هـب  تـشاد و  یهاـگآ  دوـجوم  ینید  یملع و  روـما  نـالغاش  نایدـصتم  تـمه 
. دنرادن مهم  روما  نیا  ماجنا  يارب  ار  مزال  تیعماج  تیحالص و 

یـسوم نب  یلع   » هب صاخ  هجوت  یلع ، لآ  نارادـفرط  صخالاب  هاـگآ و  مدرم  زا  يریثک  هورگ  اـمومع و  زور  نآ  یمالـسا  يهعماـج  اـیناث 
دوب هدنارذگ  ار  یمالـسا  يهعماج  یگتخیر  مهرد  نارود  نیا  صاخ  تیارد  اب  لاس  تدم 15  شردپ  تداهش  زا  دعب  هک  دنتـشاد  اضرلا »

. تشاد اهلد  رد  یملع  يونعم و  رظن  زا  یصاخ  تیعقوم  ماقم و  ذوفن و  و 
اما دروخب ، ار  یلاخ  وت  یحطـس و  ياه  فراعت  ظافلا و  بیرف  دوش و  ریگلفاغ  هک  تسین . یـسک  ع )  ) اـضر ماـما  دوب  مولعم  هکنیا  اـب  هتبلا 

دیامنب و ییاه  يرادربهرهب  دزاس و  رارقرب  دوخ  ینارمکح  ورملق  رد  ار  یـشمارآ  دناوتیم  هار  نیا  اب  هک  درکیم  نامگ  دوخ  شیپ  نومأم 
. دراذگب دبای  ماجنا  رظن  رد  ای  دوب و  هدش  هک  یئاهراک  يور  یشوپرس  دوخ  مادقا  نیا  اب  لقاال  ای 

هحفص 11] ]

تفالخ زور  نآ  یعامتجا  يهرهچ  زا  ياهشوگ  میسرت 

راتفر زرط  زا  هنومن  دـنچ  هب  تسین  دـب  میوش ، انـشآ  سابعینب  ماکح  راتفر  زرط  رظن  زا  زور  نآ  یعامتجا  وج  هب  ياهزادـنا  اـت  هکنیا  يارب 
. دوش هراشا  دنتسنادیم  دوخ  ياه  يزابسوه  تسایر و  محازم  ار  ناشیا  هک  یناسک  دروم  رد  ناش  اههمانرب  نانآ و 

ماکح و اب  تفلاخم  يهناهب  هب  ای  هنارگ و  متـس  ياهیراکمه  زا  يراددوخ  مرج  هب  يدایز  ياه  تعامج  ددـعتم و  دارفا  نوراـه ، ناـمز  رد 
ناماما هب  ياهقالع  یگتـسب و  نیرتکچوک  هک  یناسک  دروم  رد  صوصخ  هب  دندشیم ، نوگانوگ  ياهیتحاران  رازآ و  راتفرگ  روما ، نایلاو 

. تشاد دوجو  یصاخ  تیساسح  دندادیم  ناشن  یلع  لآ  هب  تبسن  یتسود  تبحم و  دنتشاد و  هعیش 
، دوب هبطحق » نب  دیمح   » شمان هک  نارادنامرف  نایلاو و  زا  یکی  روتسد  هب  الثم  هکیئاج  ات  دشیم ، هداد  روما  نایدصتم  هب  عیـسو  یتارایتخا 

[. 4 . ] دندنکفا هاچ  هب  دندیرب و  رس  دندوب  هتخادنا  نادنز  هب  هک  ار  هانگیب  هدازآ و  صاخشا  زا  رفن  بش 60  کی  رد 
، دروآیمن مهارف  شیارب  یتمحازم  هک  دوب  هداد  ناما  دوب ، رفعج  نب  یسوم  يهون  هک  سطفا  هللادبع  رـسپ  ییحی  هب  هکنیا  اب  صخـش  نیمه 

ار شندب  مه  دعب  دنتشک و  ار  وا  یگنسرگ  زا  هرخالاب  دندز و  شندب  هب  هنایزات  دص  يزور  ابترم  داد  روتسد  وا  نتخاس  ریگتسد  زا  سپ 
هحفص 12] ]

.! دنداد رارق  نامتخاس  يهیاپ  ریز 
. تفرگ رارق  رازآ  دروم  دش و  هدنکفا  نادنز  هب  نوراه  نامز  رد  دوب  اضر  ماما  ردارب  هک  زین  سطفا  هللادبع  دوخ 

تـصرف نیلوا  رد  هک  دوب  هدرک  داجیا  یقیمع  ياه  یتیاضران  تشاد و  هماع  راکفا  رد  ییاه  لمعلاسکع  اـهراتفر ، هنوگنیا  تسا  یهیدـب 
. تفریم یسابع  تفالخ  هاگتسد  دض  رب  یمیظع  راجفنا  هنوگ  ره  میب  بسانم ،

يهنیمز دنتـشاد و  صاخ  یتبحم  هقالع و  هعیـش ، ناـماما  یلع و  لآ  هب  تبـسن  مدرم  ناریا ، هطخ  رد  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  هب  هراـشا 
: دوشیم دای  نآ  زا  راصتخا  روط  هب  اجنیا  رد  هک  تشاد  دوجو  نییولع  هب  تبسن  ناریا  مدرم  ياهلد  رد  يونعم  رظن  زا  يدعاسم 

دشیم يراتفر  يروط  نارادمامز  فرط  زا  نانآ  اب  اریز  دنتشادن ، یبوخ  تارطاخ  دوخ  يهتشذگ  ياهتموکح  زا  هاوخریخ  هاگآ و  نایناریا 
هک دوب  نیا  دنـشاب ! نانآ  رازگ  نامرف  ارچ  نوچ و  نودب  یتسیاب  دـناهدش و  هدـیرفآ  روما  نایدـصتم  تمدـخ  يارب  يداع  مدرم  ییوگ  هک 
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یمالـسا تموکح  يرارقرب  بلاـط  دـندش و  مالـسا  يهتفیـش  نآ ، تاررقم  ندوب  یعیبـط  یگداـس و  كرد  مالـسا و  هب  ییانـشآ  اـب  مدرم 
هک يروما  نایدصتم  نارادمامز و  هکنیا  يهظحالم  اب  اما  دندیدرگ .

هحفص 13] ]
ياهفده ناریا  مدرم  دـندرکیم ، لمع  تساوخیم  مالـسا  هچنآ  فالخرب  دنتـشاد  تسد  رد  ار  هماع  ياهتردـق  مالـسا  ربمغیپ  زا  سپ 

هجوتم دوب  هتفرگ  رارق  يدعت  دروم  وا  تفالخ  قح  هک  یلع »  » يوس هب  اذل  دنتفاین ، اهتموکح  نآ  رد  المع  دوب  هدش  هضرع  هک  ار  مالـسا 
زا دـعب  ور ، نیا  زا  دوب . هدـشن  نکهشیر  یلکب  زونه  نآ ، یتاقبط  یلیمحت و  یناسناریغ و  موسر  تیلهاج و  ياـهنارود  راـثآ  يرآ  دـندش .
رد اقباس  هک  ار  موق  هداوناخ و  دوخ و  لیمحت  اه و  یگماکدوخ  اهیهاوخدوخ و  نامه  دندرکیم  یعس  ياهدع  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تافو 

دـنرادهگن و رارقرب  یقاب و  هدرک ، هیجوت  یمالـسا  میلاعت  هیاس  رد  ون و  یـششوپ  رد  دوب ، هدـناود  هشیر  نآ  رئاظن  هلیبق و  رب  تسایر  ساـبل 
مالـسا روهظ  زا  سپ  هک  دوب  یعیبط  نایرج  مالـسا و  تساوخ  فالخرب  يراک  نیا  هتبلا  هک  دنهدب  اهنآ  هب  دنـسپ  مدرم  ینوناق و  ياهلکش 

. تفریم نآ  راظتنا 
رد ار  شرمع  رخاوا  زا  لاس  ياهلاس  هک  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  ات  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  هعیـش ، ناـماما  ریاـس  یلع و  شور 

کی لقا  ای ال  و   ) یمالـسا يهعماج  رد  هک  دوب  هتخاس  مهارف  ار  يدعاسم  رایـسب  يهنیمز  دوب . هدنارذگ  رگمتـس ش  لامع  هفیلخ و  نادنز 
رارق یلع  نادناخ  زا  یماما  يربهر  تیریدـم و  تراظن و  تحت  دوش و  لیکـشت  تساوخیم  مالـسا  هچنآ  زا  هنومن  یتموکح  نآ ) يهیحان 

. دریگ
راکفا زا  يرادربهرهب  ناکما  اما  دوب ، هدیسر  یمالسا  راطقا  يهمه  هب  وا  یکاپ  شناد و  هزاوآ  هک  يراوگرزب  دوب ، اضر  ماما  يهرود  هرود ،

شردپ دوبن . مهارف  وا  دنلب 
هحفص 14] ]

هتـشذگ يافلخ  يرآ  دوب . نانآ  تبقارم  مکاح و  ياههاگتـسد  رظن  تحت  اهتدـم  شدوخ  دوب و  هدـنارذگ  نادـنز  رد  ار  يدامتم  ياـهلاس 
ناشتالامک نانآ و  اب  مدرم  رگا  هک  دنتـشاد  نآ  میب  اریز  دـنوش ، هتخانـش  یمالـسا  يهعماج  يارب  كاپ  ياههرهچ  نیا  هک  دـندوبن  یـضار 

. ددرگ رهاظ  دنتشادن  یتیحالص  دندوب و  هدش  مدرم  تاردقم  رب  مکاح  نانآ  هاگتسد  رد  هک  یناقلمتم  نانآ و  دوخ  یگیامیب  دنوش ، انشآ 
ءایحا نیمأت و  یمالسا و  فادها  هب  دنتساوخیم و  دوخ  يارب  ار  نآ  زا  يرادربهرهب  تسایر و  طقف  مالسا  زا  هک  مالسا  زا  يراع  هورگ  نآ 

ییاسانش هار  رد  ات  دوبن ، نانآ  تیانع  دروم  دوب  هدرک  هضرع  ار  نآ  ادخ  ربمغیپ  هک  یعیسو  عاعش  نآ  اب  مالسا  دنتـشادن ، يرظن  اهفده  نآ 
یعس تاواسم ، لدع و  رب  ینتبم  یناسنا و  یناگدنز  يهیاس  رد  رشب  دارفا  يهمه  دهاوخیم  هک  یمالسا  دنشاب ، اشوک  نآ  ءایحا  نیمأت و  و 
هعیش موصعم  ناماما  یلع و  ترضح  تهج ، نیمه  هب  دنـشاب . هتـشاد  ار  رتالاب  رترب و  تالامک  هب  ندیـسر  ناکما  لامک ، هار  رد  هدهاجم  و 

. دنتخادنا يرگید  ریسم  رد  ار  یمالسا  بلاطم  دنتشاذگ و  رانک  ار 
. دوشیم هظحالم  اهریسم  فارحنا  نیا  زا  ررکم  زین  یمالسا  خیرات  لوط  رد  هکنانچمه 

تختیاپ هب  ترضح  نآ  توعد  اب  تساوخیم  دش ، هراشا  زین  البق  هچنانچ  دوب ، عالطا  اب  اضر  ماما  يونعم  یملع و  تیصخش  زا  هک  نومأم 
جیاتن تفالخ ، زکرم  و 

هحفص 15] ]
تیعقوم زا  هدافتسا  نمض  یفرط  زا  و  دنک ، هدافتسا  عوضوم  نیا  زا  نوگانوگ  تاهج  زا  دروآ و  تسد  هب  اهراک  ماکحتـسا  رد  ار  یفلتخم 

. دهد رارق  لماک  تراظن  تحت  ار  وا  ياهراک  دناوتب  ترضح ، نآ  یعامتجا  یملع و 
تـسد هب  دنتـشاد  تسود  ار  اضر  ماـما  هک  يریثک  مدرم  ناـیم  رد  ياهظحـالم  لـباق  تیبوبحم  تسناوتیم  راـک ، نیا  اـب  رگید  فرط  زا  و 
هاگتسد هب  دنتسنادیم و  نیملسم  يربهر  ماقم  يهتسیاش  ار  وا  اهنت  هک   » ترضح نآ  نایعیـش  يهقالع  بلج  رد  مادقا  نیا  صخالاب  دروآ ،
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. دشاب رثؤم  رایسب  تسناوتیم  دنتسیرگنیم » راکمتس  بصاغ  تأیه  کی  رظن  هب  همکاح 
. تشاد دوجو  دشیم  تموکح  دض  رب  هک  ییاهتفلاخم  اهجرم و  جره و  زا  يرایسب  زا  يریگولج  ناکما  هار ، زا  هرخالاب  و 

هب ندیـسر  روظنم  هب  اـههار  ندرک  راومه  يارب  یـسایس  روـما  نایدـصتم  ـالومعم  هکناـنچ  تسا . هدوـب  نیب  رد  زین  يرگید  دـصاقم  دـیاش 
ذوفن و هب  ندز  همطل  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـنراد  ریمـض  رـس و  رد  اـی  رـس و  رد  یـضارغا  هشیمه  دوـخ  یعاـمتجا  یـسایس و  دـصاقم 
رد هکنانچ  درب . مان  دهدیمن  ار  اهنآ  لمحت  يهزاجا  نارگ  هطلس  ياه  یهاوخدوخ  دنراد و  یساسح  ياهتیعقوم  هک  ار  یناسک  تیعقوم 

لاغتـشا یتسود و  ایند  هب  ار  وا  دندوبن  لیم  یب  نایچوه ، نارگ و  هدافتـسا  ءوس  دوبن ، ماما  يهداس  یگدنز  زرط  تناتم و  رگا  زین  دروم  نیا 
. دنزاس مهتم  نآ  ریاظن  ماقم و  هاج و  هب 

هحفص 16] ]
تیفیک رظن  زا  تفـالخ  هاگتـسد  یلک  حطـس  رد  ار  يرییغت  هک  دوب  يروط  زور  نآ  یعاـمتجا  یـسایس و  عـضو  هتفر  مه  هیور  لاـح  ره  هب 

. درکیم باجیا  هماع  راکفا  رد  يدیدج  جاوما  داجیاو  فلاخم  ياهحانج  اب  دروخرب 
هب یبرع  ياهروشک  دودـح  زا  هک  یمالـسا  تفالخ  زکرم  رد  روضح  يارب  اضر  ماما  زا  دـش  رارق  لاوحا  عاـضوا و  نیا  يهمه  هب  هجوت  اـب 

. دیآ لمع  هب  یتوعد  دوب  هدش  لقتنم  ناریا 
هحفص 18] ]

ناریا هب  توعد  تامدقم 

ناریا هب  رفس  يارب  اضر  ماما  زا  توعد  تامدقم 

. تشاد یهاگآ  راوگرزب  ماما  نآ  هب  نایناریا  يهقالع  زا  نومأم 
لیبق زا  دوخ  نارواشم  اب  هک  یتروشم  اب  دوب  هدیزگرب  یمالـسا  تفالخ  زکرم  ناونع  هب  ار  ورم »  » نیما شردارب  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  وا 

ورم هب  ندـمآ  يارب  اضر  ماما  زا  دـش  رارق  دروآ ، لـمع  هب  تشاد ، یناریا  داژن  دوب و  شداـمتعا  دروم  مظعا و  ریزو  هک  لهـس » نب  لـضف  »
. دیامن توعد 

يروآدای ناوتیم  ار  ریز  بلاطم  هلمج  زا  هک  دوب  ینوگانوگ  لامعا  زا  یشان  ینیبدب  نآ  دندوب و  هدش  نیبدب  سابعینب  هب  تبـسن  نایناریا 
: درک

. یسابع مود  يهفیلخ  روصنم  طسوت  دوب  هدش  یتامحز  لمحتم  یسابع  تموکح  رارقتسا  هار  رد  هک  یناسارخ  ملسموبا  لتق  - 
. نایکمرب ندرک  دوبان  - 

(. ع  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  نایعیش ، متفه  ماما  لتق  سبح و  - 
. هعماج فلتخم  ياه  رشق  اب  اورنامرف ، مکاح و  ناونع  هب  نانآ  یتافیرشت  هنالداع و  ریغ  راتفر  زرط  - 

. نارگید رس  رب  ناگتسباو  ناقلمتم و  ندرک  طلسم  - 
هحفص 19] ]

. روما نایدصتم  باسحیب  ياهیجرخلو  یشایع و  - 
ناشنارادـفرط دوخ و  مکاح ، ياههاگتـسد  فرط  زا  هشیمه  هک  یناماما  عیـشت و  بهذـم  هب  نایناریا  صاخ  يهقالع  فرط و  کی  زا  اهنیا 

اب هک  دوب  نامه  نیا  و  دروآیم ، رطاـخ  هب  ار  يدـیدج  لـح  هار  رگید ، فرط  زا  دـندوب  هتفرگ  رارق  تیمورحم  رازآ و  ییاـنتعایب و  دروم 
. دشیم زاربا  تفالخ  زکرم  هب  اضر  ماما  زا  نومأم  توعد 
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نومأم توعد  ربارب  رد  ماما  لمعلاسکع 
نآ ادتبا  دراد ، یهاگآ  هدش  حرط  ياههشقن  یناهن و  دـصاقم  زا  هک  دـنامهفب  وا  نارازگراک  نومأم و  هب  هکنیا  يارب  اضر  ماما  لاح  ره  رد 

. تفریذپن ار  توعد 
. دوش یفتنم  اساسا  هلأسم  توعد ، نتفریذپن  اب  هک  دوبن  نانچ  هلأسم  هک  تسا  یهیدب 

هب رجنم  هرخالاب  ات  تفرگ  ماجنا  یناوارف  ياهدیکأت  رارـصا و  تفریذپن ، ار  تفالخ  زکرم  هب  ترفاسم  توعد  ماما  هک  نآ  زا  دعب  نیاربانب ،
. دیدرگ زور  نآ  یمالسا  تموکح  زکرم  ورم و  فرط  هب  هنیدم  زا  ماما  تکرح 

دنکیم تکرح  هلفاق  دش . ناسارخ  مزاع  قارع  قیرط  زا  هکم ، هب  یترفاسم  زا  دعب  ترضح  نآ  هجیتن ، رد 
اهنآ دوخ  هک  زیگناباجعا ي ! لصفم و  لیاسو  تفالخ ! هاگتسد  للجم  ياهجدوه  داتفا . هار  هب  صاخ  یتافیرشت  اب  هلفاق  هرصب  ات  هکم  زا 

لماش ناهارمه  نیا  درکیم . لمح  ار  ماما  ناهارمه  دوب ، هدش  حرط  ياههشقن  ءزج 
هحفص 20] ]

دنزرف هناگی  یتح  درواین ، هارمه  ار  هداوناخ  دارفا  زا  سک  چیه  اضر  ماما  اما  دندوب . زور  نآ  فارـشا ! و  لاجر ! زا  یهورگ  هنیدـم و  یلاو 
. دش یهار  ییاهنت  هب  دوخ  تشاذگ و  هنیدم  رد  مه  ار  داوج »  » دوخ زیزع 

توعد تیهام  اضر و  ماما 

. دوب هاگآ  تیعقوم  نیا  زا  رگید  سک  ره  زا  شیب  اضر  ماما 
تـسنادیم یبوخ  هب  ترـضح  نآ  دوب . راکـشآ  شیارب  دوب  هدـش  تفالخ  زکرم  هب  ترفاسم  يارب  وا  زا  هک  یتوعد  تیهام  نیا  نیاربانب  و 

یطیارش نانچ  رد  هکنیا  زا  ضرغ  دنادن  دوب  نکمم  هنوگچ  تسیچ . يرهاظ  یصخش و  ياهیتسود  تبحم و  همه  نیا  زا  یلـصا  ضرغ  هک 
«. نآ لها  هب  هعماج  يربهر  قح  ندناسر  : » زا ریغ  تسا  يرگید  زیچ  دریذپب ، ار  نیملسم  يرادمامز  هک  دنهاوخیم  وا  زا  رارصا  همه  نآ  اب 

ناشنارادفرط و تسد  رد  اهراک  دنزاس و  مکحتسم  دوخ  نادناخ  رد  ار  تفالخ  رما  هکنیا  يارب  هیماینب  دننام  زین  سابعینب  يهلسلس  يرآ 
کنیا دندوبن . نادرگور  يراتـشک  تشک و  ماهتا و  تمحازم و  چیه  زا  دوخ  نافلاخم  هدازآ و  مدرم  يهرابرد  دشاب  نانآ  راصحنا  رد  اهنت 

، یبیجع لاقتنا  نینچ  کی  هک  دـنوشیم  یـضار  هنوگچ  دنتـشاد  هک  یلمع  رکفت و  زرط  همانراک و  نیا  اب  نانیا  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا 
!؟ دوش لصاح  ناشدوخ  تسد  اب  مه  نآ 

!« یلع لآ  هب  سابعینب  هلسلس  زا  تفالخ  لاقتنا  »
تفالخ ماقم  زارحا  يارب  هک  دوبن  نومأم  نیمه  رگم 

هحفص 21] ]
؟! دوب هداد  نامرف  هکلب  تیاضر  اهنت  هن  نیما  دوخ  ردارب  نتشک  هب 

دروم نیا  رد  نومأم  مهم  يهرواشم 

زا هماع  نایم  رد  ینیبشوخ  داجیا  دوجوم و  یناور  یعامتجا و  یـسایس و  ياهتسبنب  زا  ییاـهر  يارب  یبساـنم  لـح  هار  نتفاـی  روظنم  هب 
. دریگ تروص  عیسو  یحطس  رد  یبسانم  مادقا  دوش و  هتشادرب  ياهزات  مدق  دش  رارق  يراج ، ياهراک  رد  یشور  رییغت  قیرط 

تیصخش نیرتگرزب  اب  تشادرب . دیدج  رما  نیا  يهلحرم  هب  هلحرم  يارجا  يارب  ار  مدق  نیلوا  مه  وا  دوخ  دش و  عورـش  نومأم  زا  راک  نیا 
. دش هتشاذگ  نایم  رد  ون  حرط  دیدج و  مادقا  دوب ، رتکیدزن  شدوخ  هب  مه  همه  زا  هک  زور  نآ  یسایس 

. دوب نومأم  مظعا  ریزو  لهس » نب  لضف   » نامه صخش  نآ 
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؟ دوب هک  لهس  نب  لضف 
لهـس نب  لضف   » نیمه نومأم  دامتعا  دروم  رواشم  رکفتم و  زغم  نومأم  تفـالخ  رارقتـسا  اـت  داـتفا  قاـفتا  نوراـه  زا  دـعب  هک  یثداوح  رد 

. دوب یسخرس »
. دوب هداد  نیتسایرلاوذ »  » بقل وا  هب  نومأم  تشاد و  رارق  وا  تسد  رد  ود  ره  يروشک  يرکشل و  روما  يهرادا 

نیمه هب  دوب و  موجن  فورعم  دنمشناد  تخبون  نادناخ  باقعا  زا  يو  تشاد . هرهب  یـسایس  دادعتـسا  شوه و  زا  بدا ، ملع و  رب  هوالع  وا 
« یتخبون  » هدوب قارع  رادنامرف  هفیلخ  فرط  زا  هک  ار  لهس  شردارب  وا و  تهج 

هحفص 22] ]
تفریذـپ و ار  مالـسا  نوراه ، هب  تفالخ  ندیـسر  زا  لبق  هک  دوب  یتشترز  اقباس  وا  دوب . رکفنـشور  يدرم  مه  لهـس »  » وا ردـپ  دـنتفگیم .

شدـنزرف یبرم  ار  وا  نوراه  هک  دروآ  تسد  هب  یتیعقوم  نانچ  لهـس  رـسپ  لـضف  تفاـی و  هار  تفـالخ  هاگتـسد  هب  یکمرب  رفعج  طـسوت 
. داد رارق  نومأم 

ناسارخ ات  زاجح  زا  ماما  ریسم 

. تشاد یتارکاذم  مدرم  اب  تبسانم ، هب  يرهش  ره  رد  هرصب  ات  زاجح  هار  لوط  رد  ماما 
، تفای همادا  ترفاسم  روباـشین  ير ، كارا ، هار  زا  سپـس  زاوها و  هب  رهـشمرخ  زا  بآ و  هار  زا  زور ) نآ  يهرمحم   ) رهـشمرخ اـت  هرـصب  زا 

. دیسر ورم  هب  هلفاق  نیا  يرمق  يرجه  لاوش 201  هام  زور 10  هرخالاب 
. دندرمشیم منتغم  ار  نآ  فلتخم  نیوانع  هب  دندوب  هدش  هاگآ  توعد  نیا  نایرج  زا  هک  مدرم  فلتخم  تاقبط 

یماما دنریگارف ، ماما  زا  یتیعقوم  نانچ  رد  هطساو  نودب  دنتسناوتیم  دنمقالع  مدرم  هک  دوب  یبلاطم  تمیق ، يذ  ياهتصرف  هلمج  زا  اریز 
قیاقح هب  ملاع  هناگی  مالـسا و  یمارگ  ربمغیپ  ياوقت  ملع و  راگدای  اهنت  تالکـشم و  لمحت  اهیراکادـف و  زا  تارطاخ  همه  نآ  ثراو  هک 

. دوبن لاکشایب  همه  يارب  ترضح  نآ  تالامک  زا  هدافتسا  وا و  هب  یسرتسد  نامز  نآ  ات  و  دوب ، نآرق 
. درک ار  هدافتسا  رثکادح  تیعقوم ، زا  دیاب  تسا ، هدش  دعاسم  يدح  ات  طیارش  هک  نونکا  نیاربانب ،

روباشین رهش  رد  ماما  راتفگ 

زا تشاد ، صاخ  یملع  تیزکرم  هک  روباشین  رهش 
هحفص 23] ]

دوب ياهظحالم  لباق  یملع  هاگیاپ  هک  رهـش  نآ  دنمـشناد  يهقبط  صوصخ  هب  مدرم و  فرط  زا  ادیدش  اضاقت  زا  هک  دوب  ییاهرهـش  هلمج 
نانیمطا نما و  تاجن و  يهیام  ناونع  هب  ار  یمالسا  دیحوت  هلئسم  نآ  رد  هک  یتیعقوم  طیارش و  نانچ  رد  ترـضح  نآ  تانایب  و  دش . زاربا 

. تسا لمأت  لباق  بلاج و  تسا ، هداد  رارق  هجیتن  نآ  لوصح  يارب  یطرش  سپس  هدرک و  نایب 
رارق دـندوب  فلتخم  تاـقبط  زا  هک  مدرم  یگمه  ربارب  رد  تشاد  نت  هب  هداـس  یـسابل  هک  یلاـح  رد  دوخ  نیتم  باذـج و  يهرهچ  اـب  ماـما 

. دوب دنلب  تیعمج  زا  قوش  ياهدایرف  دندوب و  هداتسیا  اپ  رس  رب  شتانایب  ندینش  راظتنا  رد  همه  تفرگ .
. دیوگب نخس  ماما  ات  دیشاب  مارآ  مدرم  يا  هک  دنداد  ادن  دنلب  يادص  اب  رضاح  مدرم  نیرت  سانشرس  نیرتمرتحم و  زا  رفن  ود 

: دندش شوماخ  همه 
: درک نایب  ار  بهذلا » ۀلسلس   » فورعم ثیدح  دوب . ماما  يادص  دشیم  هدینش  هک  ییادص  اهنت 

هحفص 24] ]
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: دیحوت صالخا و  ثیدح  ای  بهذلا » ۀلسلس   » ثیدح نتم 
قداصلا دمحم  نب  رفعج  لاق  مظاکلا  رفعج  نب  یسوم  حلاصلا  دبعلا  یبا  ینثدح  »

رقابلا یلع  نب  دمحم  »
نیدباعلا نیز  نیسحلا  نب  یلع  »
ءادهشلا دیس  یلع  نب  نیسحلا  »
بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  »

هللادبع نب  دمحم  هللا  لوسر  یمع  نبا  یخا و 
: لیئربج ینثدح  »

: لوقی یلاعت  هناحبس و  ةزعلا  بر  تعمس  »
«. یباذع نم  نما  ینصح  لخد  نم  ینصح و  لخد  اهلاق  نمف  ینصح  هللا  الا  هلا  ۀملک ال  »

(. ع  ) ۀمئالا هلوسر و  قدص  لیئربج و  قدص  هناحبس و  هللا  قدص 
هحفص 25] ]

رد رفن  نارازه  هک  یعامتجا  رد  زور  نآ  نادنمـشناد  ناگرزب و  شهاوخ  مدرم و  ياضاقت  خـساپ  رد  روباشین  رهـش  رد  ع )  ) اضر ماما  يرآ 
. درک نایب  ار  یبلطم  دشاب  نانآ  یگدنز  هار  رگنشور  هک  دندوب  ترضح  نآ  زا  یتالمج  ندینش  راظتنا  رد  دندوب و  هدمآ  درگ  نآ 

. دروآ نایم  هب  مالسا  يدیحوت  ینیب  ناهج  زا  نخس  ماما 
هداد ماجنا  يربهر  رظن  زا  ار  دوخ  یعقاو  تیرومأم  دیاب  هکنیا  هب  هجوت  اب  درک . حرطم  ار  دیحوت  ثیدح  اریگ ، بلاج و  رایـسب  ياهمدقم  اب 

يروآدای هظعوم  دنپ و  ناونع  هب  ار  ياهداس  بلطم  کی  یگدـنز ، يهشوگ  کی  زا  هک  نیا  هن  دـشاب ، هدرک  ناونع  ار  یـساسا  ياهلاسم  و 
هدافتـسا ءوس  ای  هدافتـسا  مکاح ، یعامتجا  یـسایس ، یـصخش ، ياهفده  هار  رد  اهنت  ياهظعوم  دنپ و  ره  زا  هک  هرود  نآ  رد  مه  نآ  دـنک ،

. درک حرطم  تسا  هدیرفآ  ار  یتسه  ملاوع  يهمه  هک  گرزب  يادخ  لوق  زا  ار ، دیحوت  ثیدح  ماما  يرآ  دشیم .
 …  «. ینصح هللا  الا  هلا  ۀملک ال 

. دشخبیم تاجن  اهباذع  اه و  تبکن  يهمه  زا  ار  اهتلم  مه  دارفا و  مه  هک  يدیحوت 
ناهج و نیا  رد  اهیتخس  اه و  تبکن  اه و  تراسا  هنوگ  همه  مزلتسم  یگدنز ، نتم  رد  نآ  ندرکن  تیاعر  نآ و  زا  دوب  رود  هک  يدیحوت 

. تسا ناهج  نآ 
. دروآ دای  هب  تسا  هدرک  یفرعم  يراگتسر  حالف و  هب  ندیسر  يهلیسو  اهنت  ار  نآ  دوب و  هدرک  حرطم  مالسا  هک  ار  يدیحوت  يرآ 

هحفص 26] ]
دروآ نوریب  دشیم .) هداد  بیترت  بکرم  يور  هک  یلحم   ) جدوه زا  رـس  ماما  دنک ، تکرح  تساوخ  هلفاق  یتقو  ثیدح ، نآ  نایب  زا  دـعب 

، درک بلج  دندوب  هدش  عمج  هک  ار  یمدرم  يهمه  هجوت  هک  يروط  هب 
. دیوگب يرگید  بلطم  تساوخیم  هک  نیا  لثم 

: درک هفاضا  اذل  دنک ، يروآدای  ار  یساسا  لمکم و  بلطم  دنکیم ، داجیا  هک  يرت  دعاسم  يهنیمز  اب  تساوخیم  يرآ 
« اهطورش اهطرشب و  نکل  «و 

: داد همادا  درک و  دوخ  هب  هراشا  سپس  و 
« اهطورش نم  انا  «و 

رد هناهاگآ  هنالداع و  يربهر  یتسرپرس و  هلئسم  رگا  تسا ، دیحوت  يهدننک  لیمکت  نآ  حیحص  يانعم  هب  تیالو  هلئـسم  هک  نیا  هب  هراشا 
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. درک دنهاوخ  ییاور  مکح  دننیشنیم و  ادخ  ياج  هب  اهتوغاط  مه  زاب  تفای و  دهاوخن  رارقتسا  یتسرپ  هناگی  دوشن ، لح  نیملسم  يهعماج 

ورم هب  دورو 

رهش هب  هدنام  خسرف  دنچ  دناهتـشون  هچنانچ  دیـسر . زور  نآ  یمالـسا  گرزب  روشک  تختیاپ  ورم  هب  لاوش  هام  مهد  زور  هلفاق ، هارمه  ماما 
. تفرگ رارق  نییولع  سابعلآ و  ناگرزب  زا  يریثک  هورگ  لهس و  نب  لضف  نومأم و  لابقتسا  دروم 

. دش زاغآ  تارکاذم  تشذگ ، هار  یگتسخ  عفر  تحارتسا و  ناونع  هب  هک  زور  دنچ  زا  دعب 
. درک حرطم  ترضح  نآ  هب  تفالخ  يراذگاو  رب  ینبم  ار  دوخ  داهنشیپ  نومأم 

هحفص 27] ]
. دومن عانتما  نآ  نتفریذپ  زا  ماما 

. دندنام تفگش  رد  تفریذپیمن  ار  یبلاج  داهنشیپ  نینچ  ماما  هکنیا  زا  لهس  نب  لضف  یتح  مدرم و  زا  يرایسب 

تفریذپن تفالخ  دروم  رد  ار  نومأم  داهنشیپ  مالسلاهیلع  ماما  ارچ 

. تسا حرطم  لاوس  کی  اجنیا 
رد ياهبناج  همه  قیمع و  ریثأت  هچ  ربهر  کی  هک  دـنادیم  تسا و  هاگآ  ربهر ، شقن  تیعقوم و  زا  یبوخ  هب  هک  نیا  اب  اـضر  ماـما  ارچ  هک 

جیـسب تاحالـصا ، يارب  هتـسیاش  يربهر  کی  اب  هعماج  دارفا و  ياههشیدنا  اهورین و  يهمه  هنوگچ  دراد و  هعماج  داسفا  ای  حالـصا  قیرط 
لفاغ رتشیب  هار  رد  دـناهدش ، یفرعم  هتـسیاش  راـک  ارهاـظ  هک  ییاـهراک  یتح  زیچ  همه  هماـکدوخ ، دـساف و  يربهر  دوجو  اـب  دـنوشیم و 

یهارمگ و رد  مه  یبولطماـن  رثا  هکلب  دـنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  يداـع  ناـحجر  اـهنت  هن  دنـشاب و  رثؤم  دـنناوتیمن  مدرم ، نتـشادهاگن 
، تشاد دنهاوخ  مدرم  بیرف 

؟ تفریذپن ار  داهنشیپ  نیا  قح ، رب  ماما  ماما ، ارچ  اهنیا  يهمه  اب 
ياهیراکفالخ رثا  رب  نرق  مین  لوط  رد  هک  ار  یعاضوا  هاگ  نآ  دریذـپب و  ار  يرادـمامز  تماما و  داهنـشیپ  تسناوتیم  ماما  اـیآ  دـید  دـیاب 

!؟ دراذگب دوخ  لاح  هب  تسا  هدمآ  شیپ  سابعینب 
هحفص 28] ]

[. 5  ] روصنم ياهیشخب  هعیطق  الثم  دوب  نکمم  ایآ 
ار راشرس  ياهدمآرد  عبانم  هک  تروص  نادب  نانآ ، زا  ياهدع  نتـشادهاگن  تکاس  لقاال  ای  رثؤم  دارفا  نتفرگ  تمدخ  رد  روظنم  هب  هک  ار 

!؟ تفرگ هدیدان  دوب ، هداد  رارق  صوصخم  دودعم و  ياهدع  راصحنا  رد 
بوخ هک  ار  داسف  ياههشیر  دوخ  تماما  هفیظو  قبط  دیامنب و  یعامتجا  تاحالـصا  يهنیمز  رد  یـساسا  یتامادقا  دـهاوخب  اضر  ماما  رگا 

؟ دوشیم وربور  یلئاسم  هچ  اب  دید  دیاب  دزادنارب  نب  خیب و  زا  تخانشیم 
تسیابیم دنتشاد ، هماع  لاوما  زا  هک  يراشرس  عفانم  يهمه  اب  دوب ، هدرامگ  اهراک  هب  وا  هک  یناسک  شنادناخ و  نومأم و  دوخ  ایآ  اساسا 

هک یماما  قح ، رب  ماما  مه  نآ  ماما ! تموکح  يهیاـس  ریز  رد  اـهتنم  دـنهد ! همادا  هدافتـسا  ءوس  هب  دـننامب و  یقاـب  دوخ  ياـهتسپ  رـس  رب 
! دنتشاد ار  نانآ  تیمکاح  تردق و  لامعا  دی و  طسب  يوزرآ  یمالسا  لدع  ناراتساوخ 

هداد رارق  دوخ  راصحنا  رد  ار  تورث  عباـنم  هک  یناـسک  هماـع و  لاوما  نابـصاغ  زا  هک  دوبن  نیا  دروم ، نیا  رد  هیلوا  ياهمدـق  هلمج  زا  اـیآ 
دیآ و لمع  هب  دی  علخ  دندوب ،

هحفص 29] ]
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. ارچ هتبلا  ددرگ ؟ عطق  هماع  روما  رد  تلاخد  زا  نانآ  ياهتسد 
تـسد هب  ار  اهتسپ  نآ  يدـنواشیوخ ، یگماکدوخ  ماظن  يهیاس  رد  اهتسب و  دـنب و  اب  هک  مهم  لغاشم  نابحاص  نتـشاذگ  راـنک  اـیآ  و 

. ارچ مه  زاب  تشادن ؟ رارق  یحالصا  همانرب  کی  ردص  رد  دندوب . هدروآ 
، دیسریم هماع  روما  نیلغاش  زا  يریثک  تسد  هب  يدیفم  راک  نیرتمک  ماجنا  نودب  هک  یباسحیب  ياه  قوقح  ندرک  عطق  فرط  نآ  زا  اما 
و مالـسا ، ماـن  هب  هنارگ  لاـفغا  بناـج و  هب  قح  ياهـسابل  رد  اهيرگیفارـشا  عورـشمان و  عفاـنم  زا  يریگولج  جـیاتن  راـثآ و  رد  لـمأت  اـب 
رد داهنـشیپ  نیا  هک  ار  ياهنیمز  يدودح  ات  دیاش  اهتیعقوم  نیا  روصت  دریگ ؟ رارق  ارجا  لمع و  دروم  تسناوتیم  هنوگچ  اه ، یتالابمیب 
هچ داهنشیپ ، اضاقت و  نیا  ربارب  رد  تشاد و  رارق  یعضو  هچ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوش  روصت  يدح  ات  دنک و  نشور  دشیم  حرطم  نآ 

. دشاب هتشاد  تسناوتیم  یلمعلاسکع 
یـضاران ادابم  هک  نآ  يارب  و  دـشاب ، عناق  دـبای  تسد  تسایر » ناونع   » هب هک  هزادـنا  نیمه  هب  ات  دوبن  ملاظم  ربارب  رد  توکـس  لـها  هک  وا 

! دراذگب دوخ  لاح  هب  ار  اه  يراب  دنبیب و  يهمه  دوش  تسرد 
: مالسلاهیلع یلع  يهتفگ  قبط  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

.« دیآ رد  ياپ  زا  لطاب  ملظ و  ددرگ و  اپرب  قح  هک  تسا  ینتساوخ  تهج  نآ  زا  تموکح  »
هلسلس کی  لصا ، نیا  هب  ندیشخب  ققحت  يارب 

هحفص 30] ]
. دادیم ماجنا  ار  اهنآ  تسیابیم  ماما  هک  دوب  بجاو  مزال و  یساسا  تارییغت  يداینب و  ياهینوگرگد 

یلک تیعقوم  طیحم و  هیـضق ، رگید  فرط  ایآ  اما  تشاد . دوجو  ًاققحم  دوب ، ماما  ینادراک  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  اهراک  نیا  طیارـش  هتبلا 
اب رادهشیر ، تاحالـصا  همه  نآ  ناکما  ایآ  دوب ؟ دعاسم  دح  هچ  ات  یناکم  ینامز و  تاناکما  طیحم و  شریذپ  دید  دیاب  دوبن ؟ هعماج  نآ 

. تسا یفنم  باوج  ًاققحم  تشاد ؟ دوجو  داهنشیپ ، نآ  نتفریذپ 
؟ دیشوک اهنآ  ققحت  لوصح و  هار  رد  دیابن  ایآ  تسین  لصاح  ققحم و  قیمع ، یساسا و  مادقا  کی  يارب  مزال  طیارش  رگا  لاح  ره  رد  اما 

. تسا تبثم  باوج  هتبلا 
لزع و ره  هک  دوش  نشور  دوش ، هداـمآ  اـههنیمز  نیا  هک  درک  يراـک  وا  دـیآیم -  تسد  هب  ماـما  لـمعلاسکع  زا  يزمر  هک  تسا  اـجنیا 

یفرعم لوقعم  یعضو  اب  دوجوم ، هاگتسد  نطاب  تیهام و  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  تسا . هماع  تحلصم  فالخرب  دوجوم ، عضو  نیا  رد  یبصن 
یئزج روما  هب  مدرم  رس  درواین و  رد  رس  مکاح  هاگتـسد  تیهام  زا  مدرم ، يهدوت  هک  دوب  هدش  دومناو  يروط  لاوحا ، عاضوا و  اریز  دوش .

. دنشاب شوخلد  مرگرس و  يوحن  هب  مادک  ره  تاقبط  يهمه  دشاب و  مرگ 
هحفص 31] ]

مالسلاهیلع ماما  يدهع  تیالو  يهلأسم  حرط 

. دریذپن دوب  یحطس  يرایسب  هک  ار  تفالخ  لوبق  داهنشیپ  هک  دید  نیا  رد  ار  نیلوا  تحلصم  مالسلاهیلع  ماما 
تـسد ماما » یفن   » باوج کی  نیمه  اب  تسناوتیمن  ًاـققحم  دوب ، هدرک  هیهت  ار  یحرط  نینچ  دوخ  یکریز  يهمه  اـب  هک  مه  نومأـم  ماـما 

. درادرب
دوش روما  رادهدهع  ًاسأر  يو  زا  دعب  ماما  هک  دوب  داهنشیپ  نیا  نآ  درک و  حرطم  دوب  هدیشیدنا  هک  ار  ياهشقن  زا  مود  يهلحرم  هک  دوب  نیا 

. دشاب دهع » یلو   » هک دنک  لوبق  ینعی  دهد ، رارق  ارجا  دروم  تسا  لیام  هک  ار  ینایرج  ره  و 
مامتا اـب  و  دریگ ! رارق  ماـما  ینمـض  لوبق  دروم  تموکح ، نآ  ندوب  ینوناـق  هک  دوب  نیا  ياهزادـنا  اـت  مه  بلطم  نیا  شریذـپ  موهفم  هتبلا 
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ندـش مامت  ندـش  مامت  اب  و  دوش ! تیاعر  ماما  فرط  زا  تسا  اضر  زا  یکاـح  هک  یتوکـس  دوشیم  هک  ییاـهراک  ربارب  رد  نومأـم ، ناـمز 
ناماس رـس و  تفالخ  ياهراک  هب  هک  تسا  ماما  روضح  اب  نیاربانب  تسا و  راظتنا  تلاح  نآ ، زا  لبق  دـسرب ! ماـما  هب  تبون  نومأـم  يهرود 

!! دوشیم هداد 
؟ دشیمن یقلت  هتشذگ  روما  هکلب  يراج ، روما  بیوصت  هلزنم  هب  ایآ  تلاح  نیا  دید  دیاب  لاح  نیا  اب 

نومأم رارصا  ربارب  رد  ماما  راتفگ  رس  هک  تسا  اجنیا 
هحفص 32] ]

: دومرف هراشا  نومضم  نیا  هب  هک  دوشیم  راکشآ  ياهزادنا  ات 
، بصن لزع و  يوتف ، ءاضق ، تموکح  زا : هطوبرم  روما  زا  يرما  چیه  رد  هک  تسا  نیا  رب  طورشم  مریذپب ، ار  داهنشیپ  نیا  دیاب  راچان  رگا  »

.!« مشاب هتشادن  یتلاخد  تکرش و 
نآ مراد  روضح  هاگتـسد  نیا  رد  نم  هک  نآ  دوجو  اـب  هک  دوش  دادـملق  اـی  دریگ و  تروص  ییاـهراک  نم  ماـن  هب  دـیابن   » رگید تراـبع  هب 

نیاربانب متـسه و  یلاع  یبصنم  بحاص  هک  نآ  هب  هجوت  اـب  متـسه  اـهنآ  رظاـن  نم  هک  دوشیم  ءارجا  یتامیمـصت  دریگیم ، ماـجنا  اـهراک 
.« هجو چیه  هب  هن . تسا !! نم  ینمض  تیاضر  دروم  اهراک 

. تسین مالسا  بیوصت  دروم  نآ  یساسا  روما  هک  دشاب  یهاگتسد  نانچ  رد  هدارایب  ياهرهم  تسناوتیم  هنوگچ  ماما  يرآ 
. تسا هدمآ  شیپ  مالسا  خیرات  رد  هک  تسا  یبیجع  تیعقوم  لاح  ره  هب 

. تسا شیوخ  تیعقوم  تیصخش و  بسانت  هب  يدصقم  فده و  لابند  هب  هنیمز  نیا  رد  سک  ره 
. دوب ناوتیمن  نید  یعقاو  يهرهچ  یفرعم  يارب  یتیعقوم  ره  زا  هدافتسا  نید و  قیاقح  ءایحا  زج  زین  ماما  دصقم  فده و 

( هط هروس  زا  هیآ 138  « ) اوصبرتف صبرتم  لک  لق  »
. دیشاب نایرج  يهجیتن  رظتنم  مه  امش  دوشیم ، هچ  هک  دنراظتنا  رد  همه  وگب 

هحفص 34] ]

تافو ات  یمازلا  يدهع  تیالو  زا 

هماندهع میظنت 

ماـقم زا  لـیلجت  رب  ینبم  ياهماندـهع  نومأـم  دـش  رارق  هرخـالاب  نوگاـنوگ ، ياـه  حطـس  رد  فلتخم  ياـهرظن  لداـبت  تاـثحابم و  زا  سپ 
ات دـیامن ، یفرعم  تسا  تفالخ  ماقم  زارحا  يارب  درف  نیرتهتـسیاش  هک  یـسک  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  انمـض  دـسیونب و  ماـما  يهتـسیاش 

. دنسانشب یمالسا »! هعماج  يربهر  يارب  نومأم  نیشناج  دهع و  یلو   » ار وا  مدرم ، تاقبط  يهمه 
ار دوخ  رظن  هک  هتـساوخ  مامت  رارـصا  اب  مه  ماما  زا  و  تسا ، هداد  رارق  هجوت  دروم  دوخ  یخیرات  هتـشون  رد  نومأـم  هک  ار  یبلاـطم  کـنیا 

. مینارذگیم رظن  زا  دیامن  سکعنم  داهنشیپ  نآ  يهرابرد 
نومأم يهماندهع 

زا  ) دناهدرک سکعنم  دوخ  خیرات  رد  مه  ار  نآ  دـناهدید و  ار  هماندـهع  نیا  یلـصا  يهخـسن  هک  دـناهدرک  اعدا  ناسیون  خـیرات  زا  یـضعب 
(. يرجه لاس 726  رد  همغلا  فشک  باتک  رد  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  هلمج :

ناریا رد  رگا   ) نآ یلـصا  يهخـسن  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یـششوک  اب  تسا و  هدـش  لقن  فلتخم  تارابع  اـب  هماندـهع  نآ  نوچ  یلو 
ترـضح نآ  هب  تسا  هدش  لقن  ماما  لوق  زا  هک  ار  هچنآ  مامت  ناوتیمن  یفرط  زا  دشن . لصاح  ياهجیتن  دمآ ، لمع  هب  دشاب ) هتـشاد  دوجو 
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. دوشیم هراشا  تسا  سکعنم  هماندهع  نیا  رد  هک  یبلاطم  سوؤر  هب  اهنت  تهج ، نیا  زا  داد ، تبسن 
هحفص 35] ]

تسا سکعنم  نومأم  يهتشون  رد  هک  ییاههتکن 

: تسا هدرک  يروآدای  ار  عوضوم  دنچ  یخیرات  يهتشون  نیا  نمض  رد  نومأم 
. دنکیم یفرعم  دناهدوب  مدرم  هب  نآ  غالبا  رومأم  ناربمغیپ  یگمه  هک  ادخ  يهدیزگرب  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  نید   - 1

. دوشیم روآدای  داد ، ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  ار  دوخ  تلاسر  فیلکت  ترضح  نآ  هک  نیا  ار و  مالسا  ربمغیپ  تیمتاخ  هلأسم   - 2
فیلاکت نمـض ، رد  و  درامـشیم . ینیـشناج  تفـالخ و  يربهر و  هلأـسم  ار  یمالـسا  يهعماـج  ياـقب  رد  رثؤم  مهم و  رایـسب  عوضوم   - 3
هاگتـسد لباقتم  قوقح  ندـشن  تیاعر  یگنهآ و  مه  مدـع  تروص  رد  هک  دـنکیم  هراـشا  دـنکیم و  دزـشوگ  ار  مدرم  ناربهر و  لـباقتم 

. دیدرگ دهاوخ  مهارف  نانمشد  يهبلغ  تامدقم  دش و  دهاوخ  لصاح  یگدنکارپ  یعامتجا ، یگدنز  روما  رد  هعماج ، يربهر و 
لوؤسم هک  دشاب  هجوتم  دـشاب و  اشوک  لدـع  يهماقا  هار  رد  اوشیپ  کی  دـیاب  هنوگچ  هک  دـنکیم  حرطم  ار  يربهر  تیلوؤسم  هلأسم   - 4

تلفغ و صوصخ  هب  دریگیم ، تروص  وا  ییاورنامرف  ورملق  رد  هک  دوب  دهاوخ  روما  رد  یهاتوک  متـس و  ملظ و  نیرتمک  هب  ییوگخـساپ 
ای

هحفص 36] ]
. دشاب هماع  حلاصم  فالخ  یهاوخدوخ و  يور  زا  دریگیم و  ماجنا  تما  دروم  رد  هک  يزواجت 

دروم يرادـنامرف ، هاگتـسد  هک  يروط  هب  بسانتم  راتفر  هعماج و  تدـحو  ظفح  يهرابرد  نایاوشیپ ، ناربهر و  ياههمانرب  سؤر  نایب   - 5
. دریگ رارق  هعماج  دارفا  دامتعا 

. دشاب مدرم  يارب  ینئمطم  عجرم  نمأم و  - 
هک دشابن ) یگدـنکارپ  داجیا  ینکفا و  قافن  ددـصرد  شدوخ  ملـسم  روط  هب  و   ) دوش مدرم  نایم  رد  اه  یگدـنکارپ  اهقافن ، داجیا  عنام  - 

. دش دهاوخ  ایند  نید و  نارسخ  بجوم  درومیب ، یلخاد و  ياهتموصخ  اهقافن و  نیا 
. دزادرپیم هفیلخ  ره  زا  دعب  یمالسا  تما  یشم  طخ  نییعت  مهم  هلأسم  هب  سپس 

، هدش روآدای  دشاب  هتشاد  دیاب  اوشیپ  کی  هک  يرورض  مهم و  رایـسب  طیارـش  تفالخ و  راب  ینیگنـس  زا  ار  دوخ  ساسحا  هک  نآ  زا  سپ  - 
هک دوب  نیا  يهشیدـنا  رد  اهتدـم  دراد ، مزال  ییاورنامرف  تماما و  هک  تیحالـص  تیلها و  طیارـش و  نیا  هب  هجوت  اب  وا  هک  دـنکیم  هفاضا 

. دنک یفرعم  یمالسا  يهعماج  هب  ار  يو  فیلکت ، کی  ناونع  هب  ات  دریگب ، رظن  رد  مهم  رما  نیا  يارب  ار  ياهتسیاش  درف 
یمالسا تما  حالص  نآ  رد  تسا و  هدروآ  لمع  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  یتا  عبتت  تاقیقحت و  دوخ و  ياهشـشوک  زا  ياهمـش  رکذ  زا  دعب  - 

هک یسک  ناونع  هب  ار  اضر »)  ) رفعج نب  یسوم  نب  یلع  : » هک دنکیم  هصالخ  تهج  نیا  رد  ار  دوخ  شالت  لصاح  تسا  هتفرگ  رظن  رد  ار 
یگتسیاش تهج ، ره  زا 

هحفص 37] ]
. دنک یفرعم  دراد » دوجو  هملک  قافتا  وا  دروم  رد  لیاضف  ریاس  شناد و  ملع و  يرادنید و  عرو و  تهج  زا  دراد و 

، نانآ هنوگچ  هک  دـنکیم  نایب  ماما  ینیـشناج  دروم  رد  ار  دوخ  نادـناخ  ءاضعا  ناـگرزب و  يهمه  تعیب  ناـیرج  هتـشون ، نآ  ناـیاپ  رد  - 
. دنداد حیجرت  یگلیبق  يدرف و  تحلصم  هب  ار  هماع  تحلصم  دندش و  اریذپ  ار  نآ  هنادازآ  هناهاگآ و 

تیدض عفر  اه ، یگدنکارپ  زا  ندش  عمج  سوفن و  ظفح  یمالـسا ، ینابم  تفلا  داجیا  رد  عوضوم  نیا  هک  دـنکیم  يراودـیما  راهظا  و  - 
. دوب دهاوخ  رثؤم  اهراک  نتفای  تماقتسا  قح و  نانمشد  تسکش  نید ، تیوقت  اهزرم ، ماکحتسا  زین  اه و 
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تعیب دهعیلو ! ناونع  هب  اضر  ماما  اب  دـنریذپب و  ار  رما  نیا  زین  نانآ  زاب  یـشوغآ  اب  رتدوز و  هچ  ره  هک  دـهاوخیم  ناگمه  زا  هرخالاب  و  - 
. دنشاب رازگرکش  دنیامن و 

. دنریگ یشیپ  رگیدکی  رب  دوخ ، يهفیلخ  ادخ و  زا  تعاطا  دروم  رد  رتدوز  هچ  ره  و 
هحفص 38] ]

نومأم هماندهع  مالسلاهیلع و  ماما 

مه ماما  هک  تسا  هدوب  یناوارف  دیکات  رارـصا و  و  تسا . هتفر  راک  هب  ياهداعلاقوف  تقد  تیانع و  هماندـهع  نیا  میظنت  رد  هک  تسا  ملـسم 
! دبای راشتنا  زور  نآ  یمالسا  روشک  یحاون  راطقا و  مامت  رد  ادعب  ات  دنک . نایب  ماقم  نیا  شریذپ  يهنیمز  رد  یبلاطم 

. تسا هجوت  لباق  ساسح و  فلتخم ، تاهج  زا  تیعقوم ،
هچ یمالـسا  تفالخ  ناونع  تحت  ، دنـشاب هجوتم  هک  دوش  دزـشوگ  یمالـسا  يهعماج  ءاضعا  مدرم و  هب  زاـتمم  تیعقوم  نیا  رد  یتسیاـب  - 
هک تسا  هدـش  ییاهیهاتوک  هچ  موصعم  يهتـسیاش  ناماما  ربمایپ و  تیبلها  دروم  رد  صخالاب  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  یبساـنمان  ياـهراک 
. دناهدوب هرهبیب  هتسیاش  نایاوشیپ  زا  اهنرق  هک  تهج  نیا  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  اهمتس  تیمورحم و  نیا  لومشم  ًارهق  زین  یمالسا  يهعماج 
زا البق  هک  نآ  لاح  دوشیم و  زاربا  تهج  نیا  رد  یلودـع  یمـسر ، ماقم  کی  فرط  زا  هک  تسا  هدـش  دـعاسم  يروط  هنیمز  هک  زورما  - 

دروم نانآ  نارادفرط  قح و  رب  يهمئا  هکلب  دـشیم ، اه  ییانتعایب  اهنت  هن  یمالـسا  تما  ناگتـسیاش  دروم  رد  ناشیا  لامع  ماکح و  فرط 
رادیب رد  مه  زاب  هک  دشاب  يروط  دـیاب  دـنک  يروآدای  ار  یبلطم  ماما ، تسا  رارق  رگا  نیاربانب  دـنتفرگیم ، رارق  راتـشک  هجنکـش و  رازآ و 
تـسد هب  یلعف ، تیعقوم  رد  یهاگآ و  زا  هلحرم  کی  رد  راـک ، نیا  دـشاب و  رثؤم  اـههنیمز  نیا  رد  مدرم  فیلکت  نییعت  هعماـج و  نتخاـس 

. دریگ ماجنا  مکاح  هاگتسد  دوخ 
هحفص 39] ]

: تسا هدش  يروآدای  ریز  بلاطم  ادخ  يانث  دمح و  زا  دعب  ماما  هب  بوسنم  رصتخم  يهتشون  رد  اذل 
: راگدرورپ يانث  دمح و  زا  دعب 

دای تسا  اههنیـس  رد  هک  یناهنپ  ياههشقن  اههدید و  تنایخ  زا  ادخ  قلطم  یهاگآ  زا  بلاج  رایـسب  يوحن  هب  ادـخ  زا  یتافـص  رکذ  هرابرد 
: دناهتشون تسا و  هدش 

 … ءاشی امل  لاعفلا  دمحلا هللا  »
.« رودصلا یفخت  ام  نیعالا و  ۀنئاخ  ملعی  »

نینچ رد  بلطم  نیا  ساـکعنا  هب  هجوـت  اـب  هک  تسا  هدـش  داـی  ربماـیپ  تیبلـها  هب  تبـسن  هتـشذگ  ملاـظم  زا  هتـسیاش  يوـحن  هب  سپـس  - 
هب اهنآ  ندرک  موکحم  هتـشذگ و  رد  اه  يرگمتـس  نیا  دروم  رد  تفالخ  هاگتـسد  زا  ینمـض  فارتعا  رارقا و  کی  یخیراـت ، ياهماندـهع 

داجیا سوفن و  فالتا  تینما و  بلـس  تابجوم  هتـشذگ ، ياهتموکح  لامع  نارادـمامز و  هنوگچ  هک  دوشیم  هراـشا  و  دـیآیم . باـسح 
. دناهدروآیم مهارف  ار  موصعم  ناماما  تیبلها و  نارادتسود  دروم  رد  اهتیمورحم  اهتیدودحم و 

(. تسا هدش  حرطم  تلادع ، قح و  نارادفرط  تیمورحم  رقف و  فالتا -  سوفن -  عزف  محر -  عطق  يهلأسم  )
نیملـسم عضو  ندش  لزلزتم  نید و  یگدنکارپ  زا  سرت  هلأسم  نومأم ، زا  دعب  تفالخ  لوبق  داهنـشیپ  لصا  دروم  رد  همدـقم  نیا  زا  دـعب  - 

: دناهتشون تسا و  هدش  هیکت 
(. نیملسملا لبح  بارطضا  نیدلا و  تاتش  نم  افوخ  )

.« داد دهاوخ  نانمشد  تسد  هب  ییاهتصرف  دز و  دهاوخ  یمالسا  هعماج  تیثیح  هب  ياهمطل  هچ  یلخاد  فالتخا   » هک
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هحفص 40] ]
هک نیا  رب  ینبم  دوب  هدـش  حرطم  البق  اهافـش و  هک  نومأم  ماما و  نیب  هک  یطیارـش  رب  هوالع  تسا -  بلاج  زین  نآ  يروآداـی  هک  یبلطم  - 

: درک هفاضا  اضر  ماما  هک  تسا  یطرش  نیا  تفرگ -  دهاوخن  هدهع  هب  ار  یبصن  لزع و  چیه  تیلوؤسم  رما  نیا  رد 
«. مشاب هدنز  وا  زا  دعب  نم  رگا  » … 

زا دـعب  ماما  هک  تشذـگن  يزیچ  اریز  تسین ، یتاراشا  تفاطل و  عون  کـی  زا  یلاـخ  شدوخ  هدـعب » تیقب  نآ   » يهلمج هک  تسا  نشور  و 
. دیسر تداهش  هب  تانایرج  نیا 

: هک دهدیم  رکذت  اهراک  يدصت  تروص  رد  ار  راک  شور  زا  یلامجا  نآ  زا  دعب  - 
رب سابعینب  دروم  رد  صوصخ  هب  ناگمه و  دروم  رد  یلصا  یـشم  طخ  تفرگ . رارق  وا  يهدهع  هب  تفالخ  تیلوؤسم  راب  هک  نیا  زا  سپ 

. دوب دهاوخ  لوسر  ادخ و  تعاطا  يانبم 
«. هللا لوسر  ۀعاط  هتعاطب و  ۀصاخ  سابعینب  یف  ۀماع و  مهیف  لمعا  نا  »

. تسا یهلا  ضیارف  دودح و  ظفح  مدرم و  ياهشالت  جیاتن  مارتحا  سومان و  ناج و  ظفح  ساسارب  راک ، یلک  لوصا  - 
تسا همانرب  اهراک و  يهمه  يهحولرس  دالب ، دابع و  شیاسآ  تما و  روما  حالص  یلاعت و  يراب  ياضر  نیمات  - 

ناک دهعلا  نا  دهعلاب  اوفوا   » هیآ رکذ  اب  هرخالاب  دش و  دهاوخ  عقاو  لاؤس  دروم  هک  تسا  يدکوم  دهع  اهنیا  هک  نیا  هب  رکذت  اب  سپس  - 
. دهدیم رکذت  زین  ار  دوهش  روضح  و  دنکیم . مامت  ار  دوخ  يهتشون  ترضح  الوؤسم » هنع 

هحفص 41] ]

هماندهع دوهش 

: تشون نینچ  مثکا » نب  ییحی  ، » رابرد گرزب  ملاع  هماندهع ، تسار  فرط  رد 
اذـه ۀـکرب  نیملـسملا و  ۀـفاک  نینمؤملاریما و  فرعی  نا  هللا  لأسی  وه  هنطب و  هرهظ و  بوتکملا  اذـه  نومـضم  یلع  مثکا  نب  ییحی  دهـش  »

.« قاثیملا دهعلا و 
: همجرت هصالخ 

يهمه هفیلخ و  هک  دراد  تلئـسم  ادـخ  زا  و  تسا . هاوـگ  هدـمآ  نآ  يور  تشپ و  رد  هچ  نآ  هتـشون و  نیا  تحـص  هـب  مـثکا  رـسپ  ییحی  »
.« دنادرگ دنمهرهب  هاگآ و  یبوخ  هب  هماندهع  نیا  تکرب  زا  ار  ناناملسم 

: دوب هدش  يروآدای  نآ  یط  هک  دش  هتشون  لهس  نب  لضف  یهاوگ  پچ ، فرط  رد 
ربمغیپ یحو  غالبا  راتفگ و  لحم  نفد و  لحم  « ) ربنم هضور و   » نیب هنیدم  رد  شاهحفـص  ود  ره  هماندهع  نیا  هک  تسا  هداد  نامرف  هفیلخ  »

ات دـنبای  یهاـگآ  نآ  نومـضم  زا  برع  ناسانــشرس  شیرق و  يهتــسجرب  ياهتیــصخش  مشاـهینب و  یگمه  اـت  دوـش  هدـناوخ  یمارگ )
.« دش دهاوخ  راکشآ  قح  هار  هتبلا  دیاین و  شیپ  ارس  هوای  یتشم  لاهج و  ءاهفس و  تاضارتعا 

.« تسا هتشون  خیرات  نیمه  رد  نینمؤملاریما  هفیلخ  روتسد  هب  لضف  ار  رطس  دنچ  نیا  : » هک داد  رکذت  مه  شرخآ  رد 
هحفص 42] ]

: یتافیرشت ياههمانرب 
هفیلخ روتسد  هب  تشاذگ  ماما  تسد  رد  تعیب  تسد  هک  یسک  نیلوا  دیآ . لمع  هب  ناضمر  هام  مهد  زور  تعیب ، تافیرشت  ءارجا  دش  رارق 
رهاط نب  هللادـبع  ،! » تفالخ هاگتـسد  مظعا  یتفم  مثکا » نب  ییحی  ، » مظعا ریزو  لهـس » نب  لضف   » وا زا  دـعب  دوب و  نومأم » دـنزرف  ساـبع  »

. دنداد ترضح  نآ  هب  تعیب  تسد  دندوب  رضاح  هک  سابعینب  لاجر  فارشا و  مومع  سپس  و  نومأم ) هاپس  هدنامرف  « ) نینیمیلاوذ
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! دنهدب ناشن  يدوخ  حالطصا ، هب  دنهاوخیم  یتیعقوم  ره  رد  الومعم  هک  دش  ءابطخ ! ناقطان و  و  اهزاس !! تبقنم  ارعـش ! تبون  رگید  الاح 
دادعتـسا و كرد و  بساـنت  هب  کـی  ره  دـنهد ! هئارا  تسا  رظن  دروـم  هچ  نآ  تمدـخ  رد  ار  دوـخ  یبدا  رنه  شیوـخ  تمه  بساـنت  هب  و 

! دش ماجنا  اهراک  نیا  و  دنناوخب ! دنزاسب و  ییاههدیصق  دوخ  يهقالع 
. دنتفگیم نخس  ترضح  نآ  يهرابرد  نابیطخ  زین  هعمج  زامن  ياههبطخ  رد 

دـش رارق  دـننک ، ساسحا  ار  يریگمـشچ  سوسحم و  رییغت  دـنوش و  عالطا  اب  يوحن  هب  اـهینوگرگد  نیا  زا  زین  مدرم  يهماـع  هکنیا  يارب 
[. 6 . ] دوش لیدبت  زبس  گنر  هب  دوب  سابعلآ  راعش  هک  هایس  ياهتمالع  سابل و 

هحفص 43] ]

تفلاخم ياههمزمز 

رانک هشوگ و  رد  ییاه  همزمز  مکمک  اما  تفر ، شیپ  یعیبط  روط  هب  تشاد  هک  یـسایس  ياه  یگدـیچیپ  يهمه  اب  اج  نیا  اـت  ناـیرج  نیا 
. دش ادیپ 

نارکیب ياهتورث  زور ، نآ  یمالـسا  عیـسو  ورملق  زا  فلتخم  تایالو  رد  نایاورنامرف  ماکح و  هاگتـسد و  نیا  تیامح  يهیاس  رد  هک  ناـنآ 
تخـس مادـقا ، نیا  راثآ  جـیاتن و  زا  دـندوب ، هداد  بیترت  دوخ  يارب  یتمعن  زان و  زا  رپ  يهدوسآ  هفرم و  ياـه  یگدـنز  دـندوب و  هتخودـنا 

. دنشاب نارگن  دنتشاد  مه  قح  دندوب و  نارگن 
« یلعلآ هب  سابعلآ  زا  تفالخ  لاقتنا  »

؟ تسا هدوب  روصت  لباق  یتح  لمحت و  لباق  زور  نآ  لیماف  رازه  نایچ و  هدافتسا  ءوس  يارب  رما  نیا  ایآ 
اب دـنهاوخیم ، قافن  هدافتـسا و  ءوس  ملظ و  زا  يریگولج  لدـع و  قح و  يرارقرب  يارب  اـهنت  ار  تفـالخ  یلع ، يهشیدـنا  قبط  هک  یلعلآ 

هتـشاد زیمآتملاسم  یتسیزمه  مه  رانک  رد  دنناوتیم  هنوگچ  تسا  هدش  لیکـشت  رز  روز و  يراجم  زا  ناشیگدـنز  دوپ  رات و  هک  یناسک 
!؟ دنشاب

یلعلآ هب  تبـسن  ینیبدـب  مخت  يهعاشا  رد  تسا  هدـش  يوحن  ره  هب  هک  دنتـشاد  یعـس  تحاراـن ، نارگ  هدافتـسا  ءوس  دوسح و  ناـفلاخم 
لمع هب  یتوعد  وا  زا  نومأم  فرط  زا  هک  نیا  ضحم  هب  اریز  تسا . ماقم  هاج و  يهتفیـش  اضر  ماـما   » هک دـندادیم  راـشتنا  یتح  دنـشوکب ،

!« دشاب يونعم  يربهر  دهاز و  يدرم  شنارادفرط ، يهدیقع  قبط  دناوتیم  هنوگچ  نیاربانب  درک . تباجا  ار  وا  دمآ 
هحفص 44] ]

. درک بآ  رب  شقن  رثایب و  ار  نانآ  ياههشقن  ماما ، راتفر  زرط  هتبلا  اما 
. درکیم کمک  تعرس  هب  ماما ، يهبناج  همه  ذوفن  هماع و  تیبوبحم  داجیا  رد  نامز  تشذگ  نانآ ، راظتنا  فالخرب 

يهنیمز رد  ییاه  هیعاد  ناشدوخ  البق  هک  یناسک  دـندیدیم ، ار  ماـما  يونعم  یملع و  تـالامک  دـهاوش  راـثآ و  اـبترم  هک  ییاـه  زوتهنیک 
لزلزتـم ار  دوخ  یحطـس  ياـهبصنم  ياـههیاپ  ماـما  ندوب  اـب  دـندوب و  هدرک  بسک  دوخ  يارب  ییاـهتیعقوم  هتـشاد و  تـالامک  مولع و 

نایدا بهاذم و  ریاس  ياسؤر  اب  ماما  یملع  قیمع  تاثحابم  دهاش  اهراب  اهمثکا ، نب  ییحی  دنشاب !؟ توافتیب  دنتـسناوتیم  ایآ  دندیدیم ،
ار تماهـش  نیا  نانآ  ایآ  دـندرکیم . تراقح  ساسحا  املـسم  دـندیدیم  هدایپ  یلاخ و  تـالامک  لـیاضف و  نآ  زا  ار  دوخ  نوچ  دـندوب و 

هکلب دنشابن ، ملأتم  تحاران و  اهنت  هن  تسا  هتخاس  نشور  عیسو  یعاعش  رد  ار  یمالسا  روشک  طیحم  هک  يدرم  نینچ  دوجو  زا  هک  دنتشاد 
!؟. دننک تیوقت  دییأت و  مه  ار  وا 

مالـسا ناونع  هب  هک  یناسک  ات  دهدیم  هداد و  هزاجا  اه  یبلطهاج  اه و  تداسح  ایآ  زورما  ات  یمالـسا  خیرات  لوط  رد  هک  دید  دیاب  الوصا 
هک دـنریگ  رارق  یتیعقوم  رد  هچنانچ  دنتـسه  هدوب و  دـنمرهب  یتامارتحا  اهتورث و  ایازم و  زا  فلتخم  ياههرهچ  رد  نآ  هب  يهتـسباو  روما  و 
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زا ار  دوخ  دنهدب و  رگیدکی  هب  يراکمه  يردارب و  تسد  دنـشاب  رـضاح  دـنبایب ، مالـسا  هب  تمدـخ  هار  رد  دوخ  زا  رتهتـسیاش  ار  يرگید 
یتسرپ يوه  سفن و  تراسا  یهاوخدوخ و 

هحفص 45] ]
؟ دنهد تاجن  اهیگتسد  دنچ  اهتلفغ و  زا  ار  دوخ  يهعماج  و 

. دوخ يارب  ار  نیملسم  مالسا و  هن  دنهاوخب ،» نیملسم  مالسا و  يارب  ار  دوخ   » رگید تدابع  هب 
عـضو زا  عفنیذ  صاخـشا  نافلاخم و  دوب و  رثؤم  ماما  يونعم  تمظع  هوکـش و  هجوت و  رد  هک  یثداوح  زا  یکی  هب  هنومن  باب  زا  تسین  دب 

ماما طسوت  دیع  زامن  يهماقا  دروم  رد  نومأم  داهنـشیپ  نآ  مینک و  هراشا  دنـشاب  اهتمظع  اهتفرـشیپ و  نآ  دهاش  دنتـسناوتیمن  دوجوم ،
. دوب مالسلاهیلع 

رطف دیع  زامن  يارجا  داهنشیپ 

هک نیا  يارب  ماما  مه  زاب  دریگ . ماجنا  اـضر  ماـما  طـسوت  رطف  دـیع  زاـمن  يارجا  مسارم  دـش  رارق  نومأـم  رارـصا  اـب  يرجه  لاـس 202  رد 
دوـبن رـضاح  درک . عاـنتما  داهنـشیپ  نیا  نتفریذـپ  زا  دـشاب ، تفـالخ  هاگتـسد  دـصاقم  يارجا  يارب  هدارایب  تلآ  تـسین  رـضاح  دـنامهفب 

مسارم و ماجنا  هب  اهنت  یمالـسا  تاررقم  اهتیلوئـسم و  همه  نآ  ناـیم  زاو  دریگب  هدـیدان  تسا  نارگید  تسد  هب  هک  ار  یـساسا  ياـهراک 
رازگرب تمظع  اب  نینچ  يزاـمن  دـنراذگیم و  یمارتحا  اـم  هب  هک  تسا  تمینغ  مه  رادـقم  نیمه  دـیوگب  دـنک و  تعاـنق  یتحلـصم  روما 

.! دوشیم
ار زامن  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  رد  تحلصم  بیترت ، ره  هب  هک  درک  رارصا  ماما ، فاکنتسا  ربارب  رد  نومأم  اما 

هحفص 46] ]
. دنک رازگرب 

: داتسرف ماغیپ  ماما  دعب ، يهلحرم  رد 
.« درک دهاوخ  ارجا  تسا  هدرکیم  رازگرب  ار  دیع  زامن  مالسا  ربمغیپ  هک  هنوگ  نامه  هب  نیاربانب  »

زامن و دندرکیم و  تعانق  تافیرـشت  هب  طقف  هک  مه  اهنآ  دندنارذگیم . افلخ  اب  ار  مسارم  نیا  مدرم  دوب  اهتدم  اریز  دوب ، یبلاج  داهنـشیپ 
. تشادن ار  یمالسا  لیصا  حور  ناش ، هبطخ 

. تسا هدرکیم  لمع  هنوگچ  هنیمز  نیا  رد  ربمغیپ  هک  دنتشادن  عالطا  مه  مود  نرق  نیملسم 
رپ ياههاگتـسد  مد و  سابل و  شوخ  نالوارق  حلـسم و  نانابهگن  تبقارم  يهیاس  رد  رویز و  رز و  اب  هک  دندوب  هدید  ار  نایلاو  افلخ و  نانآ 

دشیم هدناوخ  یصاخ  تاملک  رارکت  اب  یتحلصم ، یحطـس و  ياهبطخ  مه  نآ  زا  دعب  دندناوخیم و  يدیع  زامن  دندمآیم و  تافیرـشت ،
. دنتفریم دنتشادیم و  شوخلد  نیمه  هب  و 

زامن هب  لـماک  لـالج  هوکـش و  اـب  همه  اـت  داتـسرف ، اـضر  ترـضح  يارب  لـلجم  بکوم  صوصخم و  بکرم  روصت ، نیمه  هب  مه  نومأـم 
، هتـسارآ ياهبکرم  رب  راوس  ماقم ، لاح و  روخارف  هب  کی  ره  ناگرزب  نادنمـشناد و  املع و  ماقم  یلاع  تاـضق  هاپـس ، ناهدـنامرف  دـنورب !.

مه اب  همه  دتفیب و  ولج  دوش ، راوس  تسا  هداتسرف  هفیلخ  هک  یللجم  بکرم  رب  دیآ و  نوریب  هباشم  یعـضو  اب  مه  اضر  ماما  ات  دندوب  رظتنم 
.! دنهد ماجنا  ار  مسارم  دنورب و 

هحفص 47] ]

؟ درک هچ  مالسلاهیلع  ماما  اما 
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: داد ماغیپ  نومأم  هب  ماما  میتفگ ، هک  هنوگ  نامه 
.« درکیم لمع  دروم  نیا  رد  مالسا  ربمغیپ  هک  درک  مهاوخ  لمع  روط  نامه  نم  منک ، هماقا  نم  ار  دیع  زامن  هک  يراد  يرارصا  رگا  »

هک یلمع  رد  ار  وا  تنـس  يهرطاخ  تسا و  هدرکیم  لمع  هنوگچ  مالـسا  ربمغیپ  دنادب  تشاد  تسود  اعقاو  مه  دیاش  تفریذپ ، مه  نومأم 
هدش هتفاب  هبنپ  زا  هک  ياهداس  دیفس و  نهاریپ  دوب ، هدرک  لسغ  هداد و  وشتسش  ار  دوخ  البق  هک  ماما  دنک . هظحالم  دهدیم  ماجنا  اضر  ماما 

. درک نت  رب  دوب 
ياپ اب  دز . رمک  هب  ار  نهاریپ  نماد  تخاس . رطعم  ار  دوخ  دوب . نازیوآ  رس  تشپ  هنیس و  زا  نآ  فرط  ود  هک  تسب  رـس  رب  دیفـس  ياهمامع 

دندیـسر هناخ  نحـص  طسو  هب  یتقو  دنداتفا . هار  هب  ماما  هارمه  دـندرک و  لمع  بیترت  نیمه  هب  مه  وا  کیدزن  نایفارطا  داتفا . هار  هب  هنهرب 
. دندرک رارکت  ار  هلمج  نیمه  مه  اب  همه  ربکا . هللا  تفگ : دنلب  يادص  اب  درک و  دنلب  نامسآ  هب  رس  ترضح 

. دندرک دنلب  ربکا » هللا   » هب ادص  همه  مه  زاب  دندمآ  نوریب  هک  هناخ  زا  دندوب  وا  اب  هک  يرفن  دنچ  ماما و 
ار ماما  دوخ ، راظتنا  فالخرب  یتقو  دندوب ، ترضح  نآ  ندمآ  نوریب  راظتنا  رد  دندوب و  هدمآ  هوکـش  لالج و  همه  نآ  اب  هک  موق  ناگرزب 

راچان دندمآ ، نیئاپ  اهبسا  زا  رایتخایب  زین  نانآ  دندید ، شیاریپیب  هداس و  عضو  نآ  اب 
هحفص 48] ]

ریبکت يادص  زاب  دنتفریم ، هک  یمدق  دنچ  ره  دش و  دنلب  تیعمج  ریبکت  يادص  موس  راب  يارب  عقوم  نیا  رد  دـمآ . رد  اهاپ  زا  مه  اهـشفک 
. دشیم رتشیب  تیعمج  ماحدزا  مکمک  داتفا و  هار  هوبنا  تیعمج  دوب . هدش  داجیا  یصاخ  يونعم  هوکش  هرظنم و  دشیم ، دنلب 

رما نیا  يهمادا  هک  دـندرک  ناشن  رطاخ  وا  هب  ینیریـش ، دوخ  ای  یـشیدناریخ و  هار  زا  انمـض  دـنداد و  شرازگ  نومأم  هب  ار  نایرج  ياهدـع 
! دشاب لکشم  نآ  يهراچ  ددرگ و  یبالقنا  داجیا  هب  رجنم  اههبطخ  زامن و  نایاپ  ات  تسا  نکمم 

نیا هب  یماغیپ  ترـضح  يارب  هک  دوب  نیا  دـنکادیپ ، همادا  عضو  نیا  اب  راک  دـیدن  تحلـصم  تشذـگ  شرطاخ  هب  هک  یلیلد  هب  مه  نومأـم 
: داتسرف نومضم 

شیب ار  دوخ  رگید  امش  نیاربانب  دش ! دهاوخ  امش  طرفم  یگتسخ  تمحز و  یتحاران و  بجوم  دباییم ، همادا  بیترت  نیا  هب  هک  راک  نیا  »
!!« داد دهاوخ  ماجنا  ار  نآ  يرگید  دیزادنین  تمحز  هب  نیا  زا 

. دوب هدش  ادیپ  تیعمج  نآ  يارب  ترضح و  نآ  يارب  یتلاح  هچ  الصم ، هار  همین  زا  ترضح  نآ  تشگزاب  رد  هک  درک  روصت  دیاب  لاح 
شدـج نیـشتآ  ياههبطخ  يهرطاخ  هک  ترـضح  نآ  ياههبطخ  هب  دـنرازگب و  زامن  ماما  اـب  تیعمج  هوبنا  همه  نیا  دوب  رارق  هک  یلحم  رد 

رد تشگرب  هناخ  هب  هار  يهمین  زا  مه  ماما  داد . ماـجنا  ار  زاـمن !! مسارم  رگید ! یکی  دـنهد ، ارف  شوگ  درکیم  هدـنز  ار  بلاـطیبا  نب  یلع 
تهبا و هک  یلاح 

هحفص 49] ]
. دوب هتفای  اهلد  رد  رگید  صاخ  تلالج 

تنس قبط  نابایب ، رد  ار  زامن  ، دوشیم رت  مکارتم  تیعمج  ابترم  هک  عضو  نیا  اب  ماما  رگا  هک  دنتفایرد  ینشور  هب  شنایفارطا  نومأم و  يرآ 
يارب نآ ، راثآ  جیاتن و  هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  یمهم  لئاسم  اسب  هچ  دیامن ، داریا  نآ  لابند  هب  هبطخ  ود  سپـس  و  دـیامن ، هماقا  مرکا  ربمغیپ 

. دوبن دنیآ  شوخ  دندوب ، هدرک  بسک  یتلزنم  دوجوم ، عضو  يهیاس  رد  دوب و  ناش  تورث  ماقم و  ناش  لامآ  هلبق و  هک  نانآ 
. دش عورش  رانک  هشوگ و  زا  ییاه  همزمز  لاح  ره  رد 

. درک روهظ  يداح  تروص  هب  همزمز  نیا  دادغب  رد 
نادنمهرهب درک ! تورث  ماقم و  نابحاص  عفانم و  لها  دزشوگ  ار  رطخ  درک و  عورـش  ار  تفلاخم  گنهآ  نومأم  يومع  يدهم ، نب  میهاربا 

. دندمآ رد  تکرح  ادص و  هب  اج  کی  همه  دنتفای و  یکرتشم  فده  دوجوم ، لاوحا  عاضوا و  زا 
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موش ياههشقن 

هراشا

هک ياهعجاف  دنتسناد - . لتق  هب  موکحم  هتخانش و  هعجاف  نیا  یـساسا  لوؤسم  ار  رفن  هس  هک  دش  حرط  نیا  هب  یهتنم  تانایرج  نیا  يهلابند 
ءوس باسح  هب  یگدیـسر  نآ ، لابند  هب  دنتـسنادیم  اریز  یلعلآ .» هب  سابعینب  زا  تفالخ  لاقتنا   » ینعی دوب  لمحت  لباق  ریغ  نانآ  رظن  هب 
نب یلع  مه  یموس  لهـس و  نب  لضف  شمظعا  ریزو  يرگید  نومأم و  یکی  رفن  هس  نآ  تسا . راک  رد  زین  نایچهدافتـسا  ءوس  اههدافتـسا و 

.! دوب اضرلا  یسوم 
تصرف دصرتم  دندش و  هدامآ  تیبرت و  مه  ياهدع 

هحفص 50] ]
تافیرـشت يادـتبا  زا  هک  یلاـح  رد  دـندرک ، نییعت  دـحاو  ناـمز  رد  هشقن ، نـیا  يارجا  يارب  ار  نابعـش  موـس  هـعمج  زور  دـندوب . بساـنم 

. دوب هتشذگ  هام  دودح 11  طقف  يدهعتیالو 
اج نامه  هشقن  نیا  ءارجا  يارب  بسانم  لحم  نیرتهب  ایآ  نیارباـنب  دنـشاب . مه  اـب  سخرـس  فورعم  ماـمح  رد  رفن  هس  ره  زور  نآ  دوب  رارق 

!؟ دوبن
اب هک  لهس  نب  لضف  اما  دنهد ، رییغت  ار  همانرب  دش  رارق  دمآ  تسد  هب  هک  ینئارق  اب  تسا . یثداوح  نتـسبآ  عاضوا ، هک  دشیم  هدز  سدح 

تعاس رد  یلبق  رارق  قبط  درکیم ، راهظا  هک  هنمزا  تاعاس و  صاوخ  موجن و  ملع  زا  یهاگآ  ياـعدا  يهمه  اـب  تشاد و  هک  یکریز  همه 
. دش مامح  دراو  ررقم 

. دندرک هعطق  هعطق  ار  وا  هنهرب  ندب  نامجاهم ، تفرگ و  رارق  هشقن  يارجا  دروم  هراچیب  اما 
. داتفا هار  هب  يدایز  يادص  رس و  ورم  رد  نایرج  نیا  زا  دعب 

. تسا هدوب  نومأم  دوخ  روتسد  هب  هشقن  نیا  يارجا  دیاش  هک  دوب  نایم  رد  مه  همزمز  نیا 
دـنک و تفـالخ  هدوسآ  لاـیخ  اـب  تسناوـت  دـهاوخ  وا  دـیآیم و  شیپ  هشقن  نیا  يارجا  اـب  درکیم  رکف  نومأـم  هک  یعـضو  لاـح  ره  رد 

. دروخ مه  هب  دهد ، ماجنا  ار  رظن  دروم  ياهراک 
شیوخ هئربت  ددصرد  اه و  یئاضران  نیا  زا  یئوج  هراچ  رکف  رد  رادمامز ، هفیلخ و  ناونع  هب  وا  تسا  یهیدب 

هحفص 51] ]
. دش مومسم  يدنچ  زا  سپ  مه  اضر  ماما  هک  دیسر  اج  نیا  هب  راک  ماجنارس ، لاح  ره  رد  اما  دوب .

. دنتشاد هاگن  موتکم  ار  هیضق  مه  بش  کی  زور و  کی 
! دنیامن نفد  نوراه  ربق  رانک  رد  ار  ترضح  نآ  ندب  مامت  مارتحا  اب  داد  روتسد  درک و  رثأت  راهظا  نایرج  نیا  زا  ادیدش  مه  نومأم 

مه ار  رمع  رخآ  ياههام  تشاد . تماقا  سخرـس  رد  هام  هب 7  کیدزن  ورم و  رهش  رد  لاس  دودح 2  ترضح  نآ  دناهتشون : هک  يروط  هب 
. دیسر تداهش  هب  هک  دوب  اج  نامه  رد  درب و  رس  هب  سوط  دابآ » انس   » رد

. دناهتشون زور  هام و 19  لاس و 3  تداهش 54  ماگنه  ار  ترضح  نآ  رمع  رفص و  هام  زور 29  ار  ترضح  نآ  تداهش 
. تسا ترضح  نآ  نادنمقالع  نایعیش و  زاین  زار و  اهدمآ ، تفر و  زکرم  هاگترایز و  دهشم  رد  ترضح  نآ  ربق 

دهشم

: تشادن دوجو  دهشم »  » مان هب  يرهش  مالسا  لیاوا  رد 
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. دوب سوط  یضارا  ءزج  دنتفگیم و  دابانس »  » ار نآ  هک  دوب  یمانمگ  يهدکهد  رهش ، نیا  یلعف  لحم  رد 
رد تفر و  ایند  زا  هدـش و  رامیب  رفـس  ءانثا  رد  دوب ، هدرک  رفـس  ناریا  هب  ناسارخ  یحاون  عاضوا  حالـصا  شاـشتغا و  عفر  يارب  هک  نوراـه 

. دش هدرپس  كاخ  هب  تشاد  رارق  هیحان  نیا  رد  هک  هبطحق » نب  دیمح   » رصق
. دنهد رارق  نوراه  ربق  رانک  رد  ار  ترضح  نآ  نفدم  دش  رارق  اضر  ماما  تداهش  زا  سپ 

هحفص 52] ]
هداد اضرلا » دهشم   » ناونع يدنچ  زا  سپ  لحم ، نآ  هب  هک  نآ  ات  تشاد  يداع  یعضو  لکش و  لاس 500  دودح  ات  مه  رانک  رد  اهربق  نیا 

(. اضر دوهش  ای  اضر  تداهش  لحم  ینعی   ) دش
رود يارب  دوب ، هدشن  ناملسم  زونه  دوب و  یتشترز  هک  ناریا  یلاها  زا  يدرم  طسوت  ياهرقن  حیرض  کی  راب  نیلوا  دناهتـشون  هک  يروط  هب 

راهظا لیلجت و  روظنم  هب  دوب و  هتفای  دوبهب  تشاد  هک  یجالعلا  بعـص  يرامیب  زا  ترـضح  نآ  هب  لسوت  رثا  رد  يو  اریز  دش ، تسرد  ربق 
. دوب نایقوجلس  تموکح  نامز  رد  نیا  و  دز . تسد  یمادقا  نینچ  هب  راوگرزب ، ماما  نآ  هب  مدرم  هجوت  بلج  زین  ترضح و  نآ  هب  هقالع 

یقودنـص تروص  هب   » هک تسا  هدرک  ندـید  يوـضر  میرح  زا  يرجه  رد 734  هک  تسا  هدـش  روآداـی  دوخ  يهماـن  رفـس  رد  هطوطب  نبا 
.« دوب هدش  هدیشوپ  هرقن  زا  یتاحفص  زا  دوب و  نیبوچ 

. دش بصن  هیهت و  ربق  نآ  يارب  بوکالط  یحیرض  راب  نیلوا  يارب  دش ، دایز  روما  هنوگ  نیا  هب  هجوت  یتاهج  هب  هک  هیوفص  نامز  رد 
، هدـش تراغ  ءایـشا  هلمج  زا  هتفرگ و  رارق  تراغ  موجه و  دروم  نایکبزا »  » زا یکی  طسوت  یتمیق  ءایـشا  حیرـض و  نآ  یتدـم  زا  دـعب  هتبلا 

. هدوب غرممخت  کی  هزادنا  هب  نآ  یگرزب  دناهتشون  هک  دوب  يدرف  هب  رصحنم  ساملا  هکت 
یباسحیب تافوقوم  ایاده و  تسا و  هدوب  نادنمقالع  هجوت  دروم  ربق  نیا  ابترم  مه  دعب  هب  زور  نآ  زا  لاح  ره  هب 

هحفص 53] ]
. دراد زاین  ياهناگادج  لیصفت  ثحب و  هب  دوخ  هک  دوشیم  هدش و  میدقت  ربق  نآ  بحاص  ناونع  هب 

هچ تسا و  هظحالم  لباق  رایـسب  تسا ، هدـنام  یقاب  اضر  ماما  يهفوقوم  ناونع  هب  نونک  ات  میدـق  زا  یتالغتـسم  عتارم و  عرازم و  یـضارا و 
زونه هک  نیا  وگ  دوش ، هتفرگ  ياهرهب  زین  شاهیلاع  فادها  ماما و  نآ  نتخانش  رتهب  هار  رد  راشرس ، تادیاع  همه  نیا  زا  هک  تسا  هتـسیاش 

يهرابرد یلماک  عماج و  رثا  دوشیم ، وگزاب  مه  ررکم  هک  رـصتخم  رایـسب  خـیرات  کـی  زا  هتـشذگ  تسا و  هدـش  هجوت  هتکن  نیا  هب  رتمک 
رئاز نویلیم  دـنچ  زا  شیب  هنایلاس  روضح  ریظن -  مک  تیعقوم  نیا  زا  ات  دریگ . رارق  سرتسد  رد  هیهت و  اضر  ماـما  يهبناـج  همه  تیـصخش 

یقالخا و یملع و  راثآ  اضر و  ماما  یگدنز  صوصخ  هب  هعیـش و  قطنم  ندناسانـش  رتهب  هار  رد  دـنیآیم -  ناهج  فانکا  فارطا و  زا  هک 
هناخاقـس و و  هناخهراقن ! حیرـض و  یبور  كاخ  قرب و  قرز و  هب  رـصحنم  راک ، دـیآ و  لمع  هب  ياهتـسیاش  رثؤم و  مادـقا  باـنج ، نآ  … 

!!! دشابن اهنآ  رئاظن  اه و  يرادشفک  یلفقرس 
هحفص 54] ]

ترضح نآ  ینید  یملع و  تامدخ 

هشوگ و زا  هک  بهاذم  نایدا و  مامت  يهتسجرب  نادنمشناد  ترضح و  نآ  نایم  وگتفگ  ثحب و  يهلیسو  اهراب  یمالـسا  تفالخ  زکرم  رد 
. دشیم مهارف  دندمآیم  زور  نآ  ناهج  فورعم  یملع  زکارم  رانک و 

نتـشاد ببـس  هب  ای  دـندوب و  فلتخم  ياهتیلم  زا  هک  رظن  لها  ناگرزب  نیمز و  يور  فلتخم  نادنمـشناد  اـب  اـضر  ماـما  تاـسلج ، نآ  یط 
. دناهتشاد یبلاج  ياهوگتفگ  ینید  یملع و  نوگانوگ  بلاطم  يهرابرد  دندوب ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  بصاخ  ءارآ  دیاقع و 

نیا دـندرکیم و  نشور  نارظن ، بحاص  فلتخم و  بهاذـم  ياملع  يارب  زین  ار  مالـسا  نید  قیاقح  اهوگتفگ  نآ  نمـض  رد  ترـضح  نآ 
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. تسا هتشاد  یمالسا  فراعم  مولع و  رشن  غیلبت و  رد  یقیمع  تارثا  اهوگتفگ 
نامه اب  مه  موزل  عقاوم  رد  هک  ترـضح -  نآ  یملع  يهطاحا  يراوگرزب و  هب  فلتخم ، ءارآ  راکفا و  نابحاص  بهاذـم و  ياـملع  يهمه 

. دناهدرک فارتعا  رارقا و  درکیم -  تبحص  نانآ  دوخ  نید  عبانم  زا  یتح  صاخ و  تاحالطصا  نابز و 
. تسا تیعقاو  نیا  نیبم  هک  هدش  يروآعمج  ترضح  نآ  تاجاجتحا  يهنیمز  رد  ییاهباتک 

هحفص 55] ]
: زا دوب  ترابع  تفاییم  بیترت  نومأم  تساوخرد  هب  ابلاغ  هک  ثحابم  نیا  زا  یتمسق 

. دندرکیم حرطم  ار  نایتشدرز  دیاقع  زا  یبلاطم  هک  ناریا  زا  ینادنمشناد  ینعی  هیونث »  » اب ترضح  نآ  يوگتفگ  جاجتحا و  - 
.« درادن يداعم  أدبم و  شنیرفآ   » دنتشادیم راهظا  هک  نییدام » نییرهد و   » زا يروهشم  نادنمشناد  اب  جاجتحا  - 

. تسا هدش  هضرع  تیرشب  يهعماج  هب  مالسلاهیلع  ماما  فرط  زا  دیحوت »  » يهرابرد رثؤم  هدنز و  رایسب  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد 
هک دناهتشاد  زور  نآ  نایحیسم  ناربهر  اب  مالـسا ، ربمایپ  تلاسر  ءایبنا و  توبن و  یمالـسا و  دیحوت  يهنیمز  رد  ترـضح  نآ  هک  یتانایب  - 

. دشیم هدرب  مان  نانآ  زا  کیلوتاک ) « ) قیلثاج  » بقل هب 
بلاطم حرط  يارب  نانآ  زا  نومأم  دنتـشاد و  تولاـجلا » سأر   » بقل هک  دوهی  تلم  ناـگرزب  نادنمـشناد و  اـب  هک  یتاـجاجتحا  نینچمه  - 

. درکیم توعد  ماما  رضحم  رد  دوخ 
بوشم یمالـسا  قیاقح  هب  تبـسن  ار  مدرم  ناهذا  یتاداریا ، تالاکـشا و  يهعاـشا  اـب  هک  تفرگیم  تروص  هقداـنز »  » اـب هک  یتاـثحابم  - 

. دزاس باجم  عناق و  ار  نانآ  ناشدوخ  قطنم  اب  دناوتب  هک  دوبن  یسک  دنتخاسیم و 
. تسا هجوت  لقتسم و  یسررب  نایاش  دوخ ، ياج  رد  اهنیا  زا  کی  ره 

دوب نیا  دوب  ریگمشچ  دراوم  نیا  يهمه  رد  هچ  نآ  اما 
هحفص 56] ]

زج دـندشیم و  میلـست  ماما  يونعم  تالامک  ربارب  رد  دـندادیم  ماجنا  یتاثحابم  دـندشیم و  وربور  ترـضح  نآ  اب  هک  یناـسک  ماـمت  هک 
. دنتشادن ياهراچ  دومرفیم ، هک  یبلاطم  تحص  ماما و  یملع  خماش  ماقم  هب  فارتعا  رارقا و  قح و  لوبق 

يربهر رظن  زا  بناج  همه  یگتـسیاش  یملع و  لماک  يهطاحا  يهنیمز  رد  ترـضح  نآ  يهداـعلا  قوف  ترهـش  بجوم  دوخ  هلأـسم  نیا  و 
. دشیم

شالت زور  نآ  یمالـسا  يهعماج  رد  هچ  دوب ، هدـنزرا  ساسح و  رایـسب  یعاـمتجا ، طیارـش  نیا  رد  يرکف  يداـقتعا و  ياـهثحب  هنوگ  نیا 
باجیا یملع  قوش  روش و  و  دوب ، هدیسر  نوگانوگ  بتاکم  ءارآ و  دروخرب  فیلأت و  همجرت و  نارود  دروخیم و  مشچ  هب  یملع  ناوارف 

هک دوب  مزال  ساسح  تاظحل  نیمه  رد  تسرد  و  دوش ، هداد  راکفا  ءارآ و  رشن  هدیقع و  زاربا  يدازآ  فلتخم ، نادنمـشناد  هب  هک  درکیم 
، دوشن مگ  قح ، هار  راکفا ، دروخرب  ياغوغ  رد  ات  دـننک  هضرع  تسه  هک  روط  نآ  ار  قیاقح  دـنزیخ و  اـپ  هب  هاـگآ  كاـپ و  نادنمـشیدنا 

. دیامنن هبلغ  اهیگریت  اه و  یهارمگ 
. داد ماجنا  یبوخ  هب  نادنمشناد -  عمجت  زکرم  رد  مه  نآ  اهشالت ، نیا  جوا  رد  تسرد  ار -  دوخ  يهفیظو  ماما 

هحفص 57] ]

شناتسود هب  اضر  ماما  زا  یمایپ 

دوخ مهـس  هب  نانآ  زا  کی  ره  هک  دـندش  تیبرت  ياهتـسیاش  هدـنزرا و  نادرگاش  بانج  نآ  اب  ترـشاعم  اضر و  ترـضح  تامیلعت  رثا  رد 
يارب دوب  دـنناوتیم  مدرم  یناگدـنز  لمعلاروتـسد  هک  ار  ماما  رادرک  راتفگ و  دـناهدوب و  یمالـسا  يهعماج  يارب  یتاکرب  تاریخ و  ءاشنم 
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. دناهدرک لقن  ناگدنیآ 
. تسا میظعلادبع » ، » دناهدرک لقن  ترضح  نآ  ياهشرافس  اضر و  ماما  يهرابرد  یثیداحا  هک  یناسک  هلمج  زا 

مهد مهن و  ماما  زا  هدرک و  كرد  ار  متـشه  ماما  نامز  رخاوا  تسا ، مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ناـگداون  زا  هک  میظعلادـبع  ترـضح 
. تسا هدرک  یفرعم  قوثو  دروم  راگزیهرپ و  راوگرزب و  يدرم  ار  وا  قودص  موحرم  تسا . هدومن  ینایاش  ياههدافتسا 

، تسا هتـشاد  دوجو  هعیـش  ناربـهر  نادنمـشناد و  دروـم  رد  مکاـح  يهقبط  فرط  زا  هک  ییاـه  يریگتخـس  هب  رظن  اـت 255  لاـس 250  رد 
. تسا هتفر  ایند  زا  يدنچ  زا  سپ  اج  نامه  هدرک و  ترجاهم  ير  رهش  هب  میظعلادبع  ترضح 

هحفص 58] ]
: تسا هدش  لقن  میظعلادبع  ترضح  طسوت  اضر ، ماما  لوق  زا  هچنآ  يهصالخ 

ناسرب مناتسود  هب  ارم  مالس  - 
تیاعر اهراتفگ ) لقن  و   ) راتفگ رد  هک  نک  رما  نانآ  هب  دنهدن - . هار  دوخ  هب  دنتـسه ) وا  يدایا  هک  یناسک  و   ) ار ناطیـش  وگب : نانآ  هب  - 

. دنشاب دامتعا  دروم  نیما و  تهج ) ره  زا   ) شیوخ روما  رد  دنیامنب و  ار  یتسرد  یتسار و 
. دننارذگن ار  دوخ  زیزع  رمع  لصاحیب  ياه  وگوتفگ  رمثیب و  لئاسم  رد  هک  وگب  - 

. دنشاب هتشاد  وکین  طباور  دمآ و  تفر و  سنا و  رگیدکی  اب  وگب  - 
. درکدهاوخ مهارف  ارم  رطاخ  تیاضر  بلج  بجوم  اهنیا 

نارـسخ اـیند و  رد  تبکن  باذـع و  بجوم  هک  دـننک ، فرـص  ار  دوخ  تقو  رگیدـکی  يارب  ینکـشراک  ییوـج و  بیع  هب  دـیابن  ناـنآ  - 
. دیدرگ دهاوخ  يورخا 

اضر ماما  زا  رگید  یشرافس 

. تسا هدوب  ترضح  نآ  قیال  دادعتسا و  اب  نادرگاش  زا  رگید  یکی  بیعش ، نب  یلع 
: متفر مالسلاهیلع  اضر  ماما  رادید  هب  يزور  دیوگیم : وا 

! یلع ای  دندیسرپ : نم  زا  - 
؟ تسا مدرم  نیرتهب  یگدنز  رظن  زا  یسک  هچ 

بلطم نیا  هب  امش  نم ، ياقآ  رورس و  يا  مداد : باوج 
هحفص 59] ]

: دندومرف ترضح  دوخ  نآ  زا  دعب  دیرتاناد .
هشاعم یف  هریغ  شاعم  نسح  نم  یلع ، ای 

. دوشیم وکین  وا  يهیحان  زا  نارگید  یگدنز  هک  یسک 
. تسا رتدب  مدرم  همه  زا  یگدنز  رظن  زا  یسک  هچ  ینادیم  دنداد : همادا  سپس  و 

: دومرف دیرتاناد . امش  مداد : باوج 
.« درادن ياهرهب  وا  یگدنز  زا  نارگید  هک  یسک  »

. دینک یسانشردق  وکین  دیراد  هک  ار  ییاهتمعن  یلع  يا  داد : همادا  زاب 
. دنامب رارقرب  امش  يارب  هشیمه  هک  دیشاب  هتشادن  نانیمطا 

. ددرگیمن زاب  اسب  هچ  تفر  تسد  زا  رگا  و 
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دهدیمن و هار  دراد  یتجاح  وا  هب  هک  ار  یـسک  ای  نامهم  دوشیمن ، دنمهرهب  وا  يهیحان  زا  یـسک  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدب   » یلع يا 
.« ریگتخس نیگمشخ و  دوخ  ناتسدریز  هب  تبسن  تسا و  راوخ  اهنت 

هحفص 60] ]
وگتفگ نتم 

: لاق بیعش  نب  یلع 
؟ اشاعم سانلا  نسحا  نم 

: لاقف ینم  هب  ملعا  تنا  يدیس  ای  تلق 
. هشاعم یف  هریغ  شاعم  نسح  نم 

یلع ای  لاقف :
؟ اشاعم سانلا  ءوسا  نم 

ملعت تنا  تلق :
. هشاعم یف  هریغ  شعی  مل  نم  لاق 

، یلع ای 
ۀیشح اهناف و  معنلا  راوج  اونسحا 

. مهیلا تداعف  موق  نع  تأن  ام 
، یلع ای 

. هدبع دلج  هدحو و  لکا  هدفر و  عنم  نم  سانلا  رش 
هحفص 61] ]

ماما يونعم  یملع و  ياهراگدای  زا  یتمسق 

سرتسد رد  زورما  تسا ، هدش  يروآعمج  یمالسا  راوگرزب  نادنمشناد  طسوت  هک  ترـضح  نآ  يهدنزومآ  بلاطم  اهسرد و  زا  یتمـسق 
. دراد رارق  ام 

. تسا هدش  عمج  هدش  لقن  اضر  ماما  زا  هک  یثیداحا  نآ  رد  تسا و  اضرلا » رابخا  نویع   » باتک اهنآ  يهلمج  زا 
زا اهنآ  راثآ  دئاوف و  مالسا ، یملع  ياهروتسد  ماکحا و  دروم  رد  هک  یحلاصم  تمکح و  زا  نآ  رد  هک  عیارـشلا » للع   » باتک رگید  یکی 

هدوب يرمق  يرجه  شتافو 381  لاس  هک  تسا  هیوباب » نبا  قودص  خیش   » موحرم زا  ود  ره  باتک  ود  نیا  تسا . هدش  دای  هدیـسر  ع )  ) ماما
. تسا نوفدم  ير  یکیدزن  رد  و 

ار ترـضح  نآ  ياهیراوگرزب  تالامک و  دوخ ، ياج  رد  کی  ره  هک  تسا  ترـضح  نآ  راگدای  اضرلا » بط   » دـننام زین  يرگید  ياهباتک 
. دنکیم یفرعم 

یط 14 اجنیا  رد  دشابیم ، حیحص  یگدنز  کی  يارب  هدنزومآ  ییاهسرد  تسا و  هدیسر  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یبلاطم  زا  یتمـسق  کنیا 
. میروآیم راتفگ 

دوخ دح  رد  ام  زا  کی  ره  اهنآ ، هب  لمع  يهیاس  ردو  دریگ  رارق  ترـضح  نآ  نایعیـش  تلیـضف و  نارادتـسود  هجوت  دروم  هک  دیما  نادـب 
. میشاب یمالسا  یناسنا و  لیاضف  زا  ياهدنزرا  يهنومن 

هحفص 63] ]
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مالسلاهیلع ترضح  نآ  میلاعت  زا  راتفگ  هدراهچ 

صلاخ مالسا  یفرعم 

: زا هک  نآ  زا  سپ  راتفگ  نیا  نمض  رد 
، دوش هدناوخ  تقو  لوا  هک  نیا  يهرابرد  شرافس  زامن و  - 

، ارجالا مزال  طیارش  تعامج و  زامن  زا  زین  و 
. هداوناخ رما  هب  طوبرم  تاررقم  یضعب  - 

. دشابن ادخ  ینامرفان  نآ  رد  هک  مادام  نانآ  تعاطا  موزل  نیدلاو و  مارتحا  - 
هدرک و ياهراشا  رایتخا  ربج و  هلأسم  هب  سپـس  دـهدیم و  رارق  هجوت  دروم  ار  نادـنزرف  دروم  رد  ردام  ردـپ و  فیاـظو  زا  یـضعب  زین  و  - 

: دیامرفیم
، ضیوفتلاو ربجلاب  لوقن  ال  - 

. ءابآلا بونذب  لافطالا  هللا  بذعی  ال  - 
. يرخا رزو  ةزرا  زرت و  ال  - 

. مهیوغی مهلضی و  هنا  ملعی  نم  ۀعاط  سانلا  یلع  هللا  ضرفی  ال  - 
: همجرت يهصالخ 

. میتسه ناشاهراک  رد  ناگدنب  رایتخا  بلس  ربج و  هب  لئاق  هن  هعیش ) ناملسم و  ناونع  هب   ) ام - 
اهراک تاهج ، مامت  زا  هک  میاهتفریذپ  ار  نیا  هن  و 

هحفص 64] ]
. دشاب هدش  راذگاو  نانآ  هب 

(، میاهدرک لوبق  ار  ود  نیا  نیب  يرما  هکلب  )
. دنریگیمن رارق  شنزرس  باذع و  دروم  ناردپ  هانگ  هب  نادنزرف  ام  رظن  زا  - 

. دریگیمن شود  رب  يرگید  ار  یسک  راب  و 
. دوب دهاوخن  تسا  هدرک  ششوک  نآ  هار  رد  هچ  نآ  زج  يزیچ  یمدآ  يارب 

 … درک دهاوخن  هدرکن و  بجاو  دنکیم  هارمگ  ار  مدرم  وا  دنادیم  هک  ار  یسک  يرادربنامرف  ادخ 
: بیترت نیدب  دنکیم ، یفرعم  نامیا  راثآ  ناونع  هب  هدرمش و  صلاخ  مالسا  مزاول  زا  ار  اهتبقارم  اه و  يرازیب  هلسلس  کی  نآ  لابند  هب  و 

. رئابکلا عیمج  بانتجا  ۀنامالا و  ءادا  وه  نامیالا :
. دمحم لآ  اوملظ  نیذلا  نم  ةءاربلا  - 

. نیقراملاو نیطساقلا  نیثکانلا و  نم  - 
: مهدرش رایخالا و  یفن  نمم  ةءاربلا  - 

. ءانعللا ءادرطلا  يوآ  و 
، ءاینغالا نیب  ۀلود  لاومالا  لعج  و 

(. صاع رمع و  هیواعم و  لثم   ) ءاهفسلا لمعتسا  و 
مهعابتا نم  ةءاربلا  - 
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راثیتسالا لها  نم  و 
: همجرت هصالخ 

 … گرزب ناهانگ  مامت  زا  يرود  تناما و  ءادا  زا  تسا  ترابع  نامیا :
متس دمحم  نآ  يهرابرد  هک  نانآ  زا  يرود  يرازیب و  - 

هحفص 65] ]
: زا دنترابع  هک  دندرک 

( نیثکان ، ) تادهعت ناگدننک  ضقن  - 
( نیطساق ، ) لدع زا  نانادرگور  ناگدننک و  روج  - 

( نیقرام ، ) هارمگ نازادنا  هقرفت  - 
ناش رام  رات و  هدومن ، مورحم  بسانتم  لغـش  زا  رود ، دوخ  راید  رهـش و  زا  ار  نانآ  دـنداد  رارق  یفن  دروم  ار  ناکین  هک  ناـنآ  زا  يرازیب  - 

رد دنانیرفن  نعل و  دروم  دنوش و  هدـنار  یتسیاب  هک  ار  ياهدـع  دـنراد ، ار  روما  هرادا  يارب  لماک  یگتـسیاش  هک  نانآ  ياج  هب  و  دـندرک .
ءاینغا زا  ياهدع  راصحنا  رد  ار  هعماج  ياهتورث  هک  یناسک  زا  ترفن  يرازیب و  دـنداد - . هاگیاپ  هاگیاج و  تلزنم و  برق و  دوخ  هاگتـسد 

(. صاع رمع و  هیواعم و  لیبق  زا   ) دنتفرگ اهراک  هب  ار  تسرپيوه  هیفس و  یتشم  دنداد و  رارق 
دوخ هب  ار  یتـعفنم  تیزم و  ره  هداد و  حـیجرت  نارگید  رب  ار  دوخ  ناگتـسب  دوـخ و  هک  یناـسک  زا  ناـشیا و  ناوریپ  زا  يرود  يرازیب و  - 

. دناهدش نارگید  دشر  عنام  هدرک و  رصحنم 
یگدنز رد  نانآ  شالت  هک  دنتـسه  یناگدش  لافغا  نانآ  دنانشور . نآ  رادتـسود  هورگ و  نآ  زا  هک  یناسک  اهيرعـشا ، یـسوم  یبا  زا  و 

هدیدنسپ نانآ  لامعا  تسا و  تسرد  ایند  رد  نانآ  ياهراک  هک  دننکیم  نامگ  نانچ  تسا و  یناسنا  ریغ  یحطس و  تاهج  هب  رصحنم  ایند 
. تسا

. دناهتفرگ رارق  هدننکهارمگ  ياهیمرگرس  يهلیسو  هچیزاب و  ای  هدش و  هداد  رارق  هجوت  دروم  دیلپ  ياه  روظنم  هب  هچنآ  زا  يرازیب 
هحفص 66] ]

ادـیپ اهدـعب  ای  دنتـسه و  هک  نانآ  هچ  دـناهدوب و  لیاوا  رد  ادـتبا و  هک  نانآ  هچ  ناـنآ  يهمه  يراکمتـس ، ناراد  ملع  یهارمگ ، ناـیاوشیپ 
. دش دنهاوخ 

لیدـبت رییغت و  ار  مالـسا  دـنداد و  همادا  ار  دوخ  هار  ناشربمایپ  فدـه  شور و  تیبرت و  رب  هک  نانآ  یلع و  ناـنمؤمریما  تیاـعر  یتسود و 
. دندادن

رامع و…  رادقم و  رذابا و  ناملس و  دننامه 
هک دـندرک  لابند  ناشطیحم ) دوخ و  بسانت  هب   ) ار نانآ  هیور  دـندرک و  يورهار  هار  نامه  يانبم  رب  هک  یناسک  ناـنآ و  ناوریپ  یتسود  و 

[. 7 . ] داب نانآ  رب  ادخ  ياضر 
هحفص 67] ]

هریبک ناهانگ  دروم  رد 

: یه رئابکلا و  … 
، هللا مرح  یتلا  سفنلا  لتق  - 

، انزلا - 
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، ۀقرسلا - 
، رمخلا برش  - 

، نیدلاولا قوقع  - 
، فحزلا نم  رارفلا  - 

، ۀنیبلا دعب  ابرلا  لکا  - 
، تحسلا و  - 

، رامقلا رسیملا و  - 
، نازیملا لایکملا و  یف  سخبلا  - 

، املظ میتیلا  لام  لکا  - 
، ریزنخلا محل  مدلا و  ۀتیملا و  لکا  - 

، … ةرورض ریغ  نم  هب  هللا  ریغل  لها  ام  و  - 
، مهیلا نوکرلاو  نیملاظلا  ۀنوعم  - 

ةرسعلا ریغ  نم  قوقحلا  سبح  - 
، بذکلا - 

، ربکلا - 
، فارسالا - 

، ریذبتلا - 
، … ۀنایخلا - 
هحفص 68] ]
همجرت يهصالخ 

گرزب ناهانگ  نایب  رد 
، دـشاب لتق  بجوم  هک  يداسف  ای  سفن  لتق  بکترم  هک  یـسک  . ) تسا مزال  تاـیح  قح  رظن  زا  شتمرح  تیاـعر  هک  یناـسنا  نتـشک   - 1

(. تسا هدشن 
، نارگید سیماون  هب  زواجت  يراک و  انز   – 2

، نارگید یلام  قوقح  هب  دربتسد   - 3
، هدننکتسم تابورشم  هب  یگدولآ   - 4

، ردپ ردام و  رازآ  ندیناجنر و   - 5
. نتشاذگ یلاخ  وا  يارب  ار  نادیم  نمشد و  لباقم  زا  ندرک  رارف   - 6

. یهاگآ زا  دعب  يراوخابر   - 7
. نداد رارق  یگدنز  نارذگ  تشیعم و  هار  ار  مارح  ياهراک   - 8

، يزاب رامق  تخاب و  درب و   - 9
، دتس داد و  رد  يرادربهالک  یشورف و  مک   - 10

هحفص 69] ]
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، میتی لام  ندرب  نیب  زا  ندروخ و   - 11
، كوخ تشوگ  نوخ و  رادرم و  زا  ندروخ   - 12

يارب یترورـض  رابجا و  هک  نآ  نودـب  ددرگیم ، میـسقت  مدرم  نایم  هدـش و  هتـشک  ادـخ  ریغ  ماـن  هب  هک  یتاـناویح  زا  ندروخ  زین  و   - 13
. دشاب هتشاد  دوجو  نآ  زا  يهدافتسا 

. نارگمتس ناملاظ و  هب  يراک  کمک   - 14
. نداد رارق  هاگهیکت  هناوتشپ و  ار  نانآ  و 

. ندش دوخ  قح  هب  نانآ  ندیسر  عنام  ندرک و  سبح  ار  نارگید  قوقح  یتسدگنت  ترسع و  دوجو  نودب   - 15
، يزادرپ غورد   - 16

، يدنسپدوخ ربکت و   - 17
، راک ره  رد  يورهدایز  يراک ، فارسا   – 18

. درومیب ياههار  رد  اهنآ  ندرب  راک  هب  دیفم و  زیچ  ره  لام و  نتخاس  عیاض  ریذبت و   - 19
. ندش تنایخ  بکترم   - 20

هحفص 70] ]

نمشد ربارب  زا  رارف  بقاوع  تارطخ و 

، فحزلا نم  رارفلا  هللا  مرح 
نیدلا نهولا  نم  هیف  امل 

، ۀلداعلا ۀمئالا  لسرلاب و  فافختسالا  و 
ءادعالا یلع  مهترصن  كرت  و 

: نم هیلا  اوعدام  راکنا  یلع  مهل  ۀبوقعلا  و 
. ۀیبوبرلاب رارقالا 

. روجلا كرت  لدعلا و  راهظا  و 
. داسفلا ۀتاما  و 

. نیملسملا یلع  ودلا  ةأرج  نم  کلذ  یف  امل  و  - 
. لتقلا یبسلا و  نم  کلذ  یف  نوکی  ام  و 

. هللا نید  لاطبا  و 
نویع ج 2 ص 92» ، » داسفلا نم  هریغ  و 

زا تسا . ناوارف  لمأت  ربدـت و  يهتـسیاش  هک  تسا  هدـش  لقن  اضر  ماما  فرط  زا  یبلاطم  یمالـسا ، تاررقم  ماکحا و  لـلع  ناـیب  ماـقم  رد 
: تسا هدومرف  نینچ  گنج » زا  رارف   » يهنیمز رد  گرزب  ناهانگ  ندش  مارح  تلع  نایب  نمض  رد  هلمج 

. دش دهاوخ  يراوخ  نید و  رد  یتسس  بجوم  هک  تهج  نآ  هب  تسا ، هدرک  مارح  ار  هزرابم  داهج و  نادیم  زا  رارف  ادخ 
هحفص 71] ]

. دناهدرک لمحت  تیرشب  تاجن  يارب  ناهج  لداع  نایاوشیپ  ادخ و  ناربمایپ  يهمه  هک  تسا  یتامحز  ندرمش  زیچان  يهناشن  زین  و  - 
تسا نانآ  يرای  كرت  راک  نیا  - 
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راک نیا  دراد ، رب  رد  یتخـس  بقاوع  تسا و  ادـخ  دـیدش  باذـع  تبکن و  يراـتفرگ و  بجوم  هزراـبم ، نادـیم  زا  رارف  ینعی  لـمع  نیا  - 
. تسا هناگی  يادخ  تیبوبر  هب  رارقا  یلمع  راکنا  مزلتسم 

نکهشیر موزل  روج و  ملظ و  كرت  تلادـع و  موزل  يهرابرد  ناملـسم  درف  کی  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  یلمع  ینمـض و  راکنا  نینچمه  - 
. دنکیم راهظا  نابز  هب  داسف  ندرک 

مالـسا و رب  نمـشد  نتفاـی  تأرج  بجوم  مادـقا ، نیا  هک  تسا  مارح  تهج  نیا  هب  نانمـشد  اـب  هزراـبم  نادـیم  زا  رارف  هتـشذگ  اـهنیا  زا  - 
: لیبق زا  دروآ  دهاوخ  راب  هب  ییاهیتخبدب  دش و  دهاوخ  نیملسم 

. نتفرگ رارق  نارگید  تسد  ریز  ندمآ و  رد  تبکن  تراسا و  هب  - 
. ندیسر لتق  هب  نانمشد  تسد  هب  - 

. ددرگ ءارجا  هعماج  رد  دیاب  هک  ار  یهلا  تاررقم  - 
. نتخاس رثا  یب 

سرت ار  نآ  يهنیمز  هک  یطلست  تسا . یمالسا  هعماج  رب  نمشد  طلـست  هلمج ، زا  . ) تسه راک  نیا  رد  زین  اهنیا  زا  ریغ  يرگید  ياهداسف  و 
.( دزاسیم مهارف  هزرابم  زا  رارف  و 

هحفص 72] ]

يراوخابر ياز  تبکن  راثآو  للع 

: ۀلعل عیابلا ، یلع  يرتشملا و  یلع  لاح  لک  یلع  سک  هئارش و  ابرلا و  عیب 
، فورعملا باهذ  - 

، لاومالا فلت  و  - 
، حبرلا یف  سانلا  ۀبغر  - 

، ضرقلا مهکرت  - 
، فورعملا عیانص  و 

، داسفلا نم  کلذ  یف  امم  و 
، ملظلا و 

عیارشلا ج 2 ص 167» للع  ، » لاومالا داسف  و 
: دیامرفیم يداصتقا  ياه  هطلس  داجیا  يراوخابر و  راجنهان  راثآ  نایب  ماقم  رد 

. دوشیم مامت  فرط  ود  ره  ررض  هب  دوب و  دهاوخ  تبکن  بجوم  لاح  ره  رد  دشاب ، شورف  دیرخ و  تروص  هب  هچ  رگا  يوبر  تالماعم  »
، دریگیم رارق  فلت  ضرعم  رد  لاوما  نواعت ) داصتقا و  رظن  زا   ) مدرم يهدیدنسپ  طباور  - 

یگدنز رد  طباور  تلوهس  يهلیـسو  هک  تورث  دوشیم و  فرحنم  دشاب  یعامتجا  يداصتقا و  عضو  دوبهب  هک  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  لام  )
رارق یگدنز  یلصا  فده  دوب ،

هحفص 73] ]
(. دش دهاوخ  بلط  عفن  دنمتورث و  یتیلقا  عفن  هب  مدرم  تیرثکا  ياهشالت  جیاتن  نتفر  داب  رب  بجوم  دریگیم و 

. دننکیم ادیپ  یبای  دوس  هب  دیدش  یلیامت  مدرم  - 
. دوشیم كرت  هرهب ، حبر و  عقوت  نودب  يرگید  هب  نداد  ضرق  دریگیم ) دوخ  هب  یتسرپ  دوس  يراجت و  يهبنج  همه  اهراک ، )
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. دوشیم لیطعت  هعماج  رد  درادن  يدام  دوس  يهبنج  هک  ریخ  ياهراک 
. تسا لاوما  ندش  دساف  و  ملظ ، داسف و  مزلتسم  راک  نآ  هرخالاب  و 

هحفص 74] ]

زامن

، نمؤملا نم  ارعذ  ناطیشلا  لازی  ال  فلا :
، سمخلا تاولصلا  یلع  ظفاح  ام 

. مئاظعلا یف  هعقوا  هیلع و  أرجت  نهعیض  اذاف 
نویع ج 2 ص 28» »

، ۀیبوبرلاب رارقا  ةالصلا : ۀلع  ب :
، دادنالا علخ 

، هقلاخ هربدم و  هدیس و  دبعلا  یسنی  الئل 
، یغطی رطبیف و 

، یصاعملا نع  هل  أرجاز 
، داسفلا عاونا  نم  اعنام 

هیقفلا ج 1 ص 139» ::: »
باب فالآ  ۀعبرلا  اهل  ةالصلا  ج :

هیقفلا ج 1 ص 124» »
هحفص 75] ]

زامن يهرابرد  فلا :
. تسا زامن  دروم  رد  دوخ  هفیظو  ماجنا  بقارم  هک  مادام  دراد ، يدیمون  تشحو و  عون  کی  نمؤم  صخش  زا  هتسویپ  ناطیش 

ياه هاگترپ  هب  مکمک  ار  وا  دوشیم و  يرج  وا  هب  تبـسن  ناطیـش  دـش ، انتعایب  اـهنآ  هب  تخاـس و  عیاـض  ار  دوخ  ياـهزامن  یـسک  یتقو 
. دزادنایم گرزب 

: زامن تمکح  تلع و  ب :
. راگدرورپ تیبوبر  هب  رارقا 

قلاخ ربدـم و  یلـصا  تمعن  بحاص  یمدآ ، هک  نیا  يارب  دـننیبیم . رثؤم  روما  رد  ار  اهنآ  مدرم ، عون  هک  يروما  كرـش و  نتـشاذگ  رانک 
. دتفا یشکرس  نایغط و  هب  دوش و  يراج  یگدنز  هب  مرگرس  ات  دنکن . شومارف  ار  دوخ 

. درادیم هاگن  كاپ  رود و  ناهانگ  زا  ار  ناسنا  زامن ،
. دنکیم يریگولج  اهیهابت  داسف و  عاونا  زا  و 

. دراد باب  رازه  راهچ  زامن  ج :
هحفص 76] ]

تاکز
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« دحا جاتحا  ام  مهلاوما  ةاکز  سانلا  جرخا  ول  »
: ةاکزلا ۀلع  نا 

، ءارقفلا توق  لجا  نم 
، ءاینغالا لاوما  نیصحت 

، يولبلا ۀنامزلا و  لها  نأشب  مایقلا  ۀصحلا  لها  فلک  لجوزع  هللا  نال 
. مکسفنا مکلاوما و  یف  نولبتل  لاق : دق  امک 

يهیآ 184» يهروس 3  »
. ةدایزلا نم  هیف  ام  عم 

ۀفأرلا و 
، فعضلا لهال  ۀمحرلا  و 

، ۀنکسملا لها  یلع  فطعلا  و 
ةاساوملا یلع  مهل  ثحلا  و 

، ءارقفلا ۀیوقت  و 
. نیدلا رما  یلع  مهل  ۀنوعملا  و 

هحفص 77] ]
: دناهدومرف تاکز  تیعقوم  يهرابرد 

. دنام دهاوخن  جاتحم  سکچیه  دنزادرپب  ار  دوخ  یلام  قوقح  تاکز و  مدرم  هک  یتروص  رد 
، تاکز بوجو  دناهدرک : دای  اههتکن  نیا  زا  نآ  ياهتمکح  راثآ و  دروم  رد 

، نادنمزاین یگدنز  نیمأت  تهج  هب 
. تسا نادنمتورث  لاوما  ندنام  ناما  رد 

، نایالتبم اههلیـسو و  یب  ياهزاین  عفر  يارب  هک  تسا  هدرک  فظوم  فلکم و  دندنمهرهب ، تحـص  تمعن  زا  هک  ار  یناسک  گرزب ، يادخ 
. دنهد ماجنا  ار  بسانتم  تامادقا  دنشاب و  اپرب  هدامآ و 

: هلمج زا  تسه  زین  يرگید  راثآ  دئاوف و  تاکز ، رما  يارجا  رد  هتشذگ  اهنیا  زا 
(. دنزادرپیم ار  نآ  هک  یناسک  يارب  یتح  و   ) هعماج رد  لاوما  ندش  دایز 

. فلتخم تاقبط  نایم  رد  ینابرهم  تبحم و  داجیا 
. نافیعض هب  تبسن  زیمآ  تفوطع  ياهتلاح  ساسحا  و 

. نانآ ياهیدنمزاین  يهنادنموربآ  نیمأت  و  ناگداتفا . راک  زا  ناگدناماو و  هب  تبسن  فطاوع  ءایحا 
. نانآ لاح  هب  یگدیسر  هار  رد  اهورین  جیسب  و 

هحفص 78] ]
. ناراد ان  هب  ندیشخب  ورین  تاساوم و  تلاح  داجیا  هب  هعماج  هب  دارفا  قیوشت 

. تیونعم نید و  هب  هطوبرم  روما  يریگارف  رد  نانآ  هب  ندرک  يرای 
: تسا هدرک  يروآدای  زین  نآرق  رد  هک  نانچ 

. میروآیم شیامزآ  هب  یناج  یلام و  ياهورین  دروم  رد  ار  امش 
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هیآ 184» هروس 3  نآرق  »
هحفص 79] ]

رطف دیع  زا  یفرعم 

موی نوکیف  مهیلع ، نم  ام  یلع  هنودـجمی  و  لجوزع ، هللا  نوزربی  و  هیف ، نوعمتجی  اعمتجم  نیملـسملل  نوکیل  دـیعلا ، رطفلا  موی  لـعج  اـمنا 
. برشلا لکالا و  هیف  لحی  ۀنسلا  نم  موی  لوا  هنال  عرضت ، موی  عامتجا و  موی  دیع و 

. ناضمر رهش  قحلا  لها  دنع  ۀنسلا  روهش  لوا  نال  و 
: همجرت هصالخ 

. دننک دای  ار  ادخ  ياهتمعن  دنوش . عمج  رگیدکی  رود  هک  دشاب  ناناملسم  يارب  یتصرف  ات : تسا  هدش  هداد  رارق  دیع  رطف  زور 
. دنیاتسب یگرزب  هب  ار  ادخ  تسا ، هدش  ینازرا  نانآ  هب  مالسا  نید  يهلیسو  هب  هچ  نآ  و  نامیا ، تمعن  هب  و 

. تسا راگدیرفآ  اب  زاین  زار و  زور  عامتجا ، زور  دیع ، زور  زور  نآ  نیاربانب 
. تسا لالح  هام  کی  زا  دعب  ندیماشآ  ندروخ و  هک  تسا  لاس  زا  زور  نیلوا 

. تسا لاس  هام  نیلوا  ناضمر  هام  نیب ، قح  مدرم  رظن  زا  و 
هحفص 80] ]

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندرک  راذگاو 

: نتسشن نارگید  یحالصا  تامادقا  راظتنا  هب  نارگید و  هب 
: دومرف هک  دناهدرک  تیاور  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  اضر  ماما 

. یلاعت هللا  نم  عاقوب  اونذایلف  رکنملا ، نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  تلکاوت  یتما  اذا 
یفاک ج 5 ص 59» »

بیذهت ج 6 ص 177» »
: همجرت هصالخ 

راـظتنا هب  ياهتـسد  اـی  یـصخش  ره  دـنزادنیب و  نارگید  ندرگ  هب  ار  راـک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروـم  رد  نم  تما  هـک  یناـمز  »
یگدنز کی  هب  ندش  راتفرگ  یهلا و  باذع  ندیـسرارف  راظتنا  رد  دیاب  تروص  نیا  رد  دـنوش ، رادهدـهع  ار  راک  نآ  نارگید  هک  دننیـشنب 

.« دنشاب راب  تبکن 
.( تسا اهیکین  تفرشیپ  عنام  قح و  اب  يهبراحم  نالعا  يهلزنم  هب  راک  نیا  (و 

هحفص 81] ]

لام تیثیح و  سومان و  زا 

؟ لتقلا هسفن  یلع  فاخ  ناو  ذخؤی  نا  نم  هتیراج  عنمیا 
. معن لاق :

: همجرت هصالخ 
: دندیسرپ ترضح  نآ  زا 
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هب هناگیب  دراذگن  دزادرپب و  عافد  هب  تسا  فلکم  صخش  ایآ  ار -  يراکتمدخ  دنچ  ره  دنیابرب - ، ياهناخ  زا  روز  هب  ار  ینز  دنهاوخب  رگا 
؟ دشاب هرطاخم  ضرعم  رد  شناج  هچ  رگا  دنک ؟ تنایخ  وا  سومان 

. يرآ داد : باوج  ترضح 
هحفص 82] ]

یتفعیب انز و  ندش  مارح 

انزلا میرحت 
، باسنالا باهذ  ۀلعل  - 

، لافطالل ۀیبرتلا  كرت  - 
ثیراولا داسف  - 

. داسفلا هوجو  نم  کلذ  هبشا  ام  و  - 
عیارشلا ج 2 ص 165» للع  »

اضرلا ج 2 ص 92» رابخا  نویع  »
: همجرت يهصالخ 

، نآ رثا  رد  هک  نیا  ببس  هب  تسا ، اوران  مارح و  یلمع  یتفعیب ، انز و 
(. دوشیم لزلزتم  طباور  . ) دوریم نیب  زا  اهبسن  - 

.( دوشیم كرت  مهم ، رایسب  راک  نیا  و   ) دهدیمن ناشن  هتسیاش  تبغر  ناکدوک ، حیحص  تیبرت  هب  یسک  - 
. دشاپیم مهه  زا  دروخیم و  مه  هب  یثرا  طباور  - 

. دراد زین  يرگید  نوگانوگ  ياهداسف  هتشذگ  اهنیا  زا 
هحفص 83] ]

ریغ هب  تبسن  يراکادف  نازیم  یبایزرا 

: دناهدومرف تشاد ، يراکادف  تشذگ و  نانآ  دروم  رد  دیاب  هک  ناردارب  ناتسود و  هب  يرای  دودح  نایب  ماقم  رد 
.« مهل هعفن  نم  رثکا  کیلع  هررض  ام  کسفن  نم  کناوخال  لذبت  «ال 

هیقفلا ج 3 ص 103» هرضحی  نم ال  »
دربیم يراکادـف  نآ  زا  ردارب  تسود و  نآ  هک  ياهجیتـن  اـب  دوـشیم  لـمحت  هار  نیا  رد  هک  یتاـمیالمان  رادـقم  هک  تـشاد  رظن  رد  دـیاب 

هب هک  ياهرمث  زا  رتشیب  دوشیم  لمحت  هک  يررـض  هک  دریگ  ماجنا  يروط  نارگید  هب  تمدـخ  هار  رد  يراکادـف  نازیم  و  دـشاب . بساـنتم 
. دشابن دیآیم  تسد 

(. دشاب هتشادن  يرگید  زا  ار  اهررض  لمحت  هنوگ  نیا  عقوت  مه  یسک  انمض  (و 
هحفص 84] ]

یگدنز رد  لمعلاروتسد  دنچ 

، ندش نوبغم  دروم  رد  فلا :
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. روجأم دومحم و ال  نوبغملا ال 
اضرلا ج 2 ص 42» رابخا  نویع  »

یسک نینچ  دوش ، هدافتـسا  ءوس  وا  ندرک  یهاتوک  يربخیب و  لهج ، زاو  دوش  ررـضتم  ات  دنک  تلفغ  مدرم ، اب  دوخ  طباور  رد  هک  یـسک 
. تسا یشاداپ  رجا و  يهتسیاش  هن  و  تسا ، هدیدنسپ  هن 

: دناهدومرف یگدنز ، نارذگ  شیع و  دروم  رد  ب :
، لزنملا یف  ۀعسلا  شیعلا :

، مدخلا یف  لضفلا 
یفاک ج 6 ص 526» ، » نیبحملا ةرثک  و 

: دومرف تسا ، نآ  هیهت  لابند  هب  ياهعماج  درف و  ره  هک  مارآ  یگدنز  کی  ققحت  يارب  اهوزرآ  زا  ياهشوگ  نایب  دروم  رد 
. دشاب هتشاد  تعسو  لزنم ، - 

. دنشاب نوزفا  ناراکمه  دنمهرهب و  نارازگتمدخ  - 
. ناوارف نارادتسود  و  - 

هحفص 85] ]
. فارسا دروم  رد  یبطم  ج :

، فرسلا وه  اذه  نا  »
« انوذرب عدت  ارانید و  رشع  ۀثالثب  ارامح  يرتشت  نا  »

یفاک ج 6 ص 536» »
، دوب هدیرخ  رانید  هب 13  ار  یغالا  هک  دمآ  نایم  هب  یسک  زا  نخس 

: دندومرف اذل  تسا ) هتشاد  دوجو  رادیرخ  روظنم  اب  بسانتم  يرت  تردق  رپ  ناویح  هیهت  ناکما  غلبم  نیا  اب  ایوگ  (و 
فارـسا زا  یعون  دوخ  راـک ، نیا  ینک ، يرادـیرخ  يرطاـق  ـالثم ) ، ) نآ اـب  یتسناوتیم  هک  نآ  لاـح  يرخب و  تمیق  نیا  هب  ار  نیا  وت  هکنیا 

. تسا
: دناهدومرف يریذپ  موجه  ینوبز و  شریذپ  مدع  دروم  رد  د :
« لتاقی هتیب و ال  یف  هیلع  لخدی  الجر  ضغبی  لجوزع  هللا  نا  »

رد مه ) زونه  درکیم ، يریگشیپ  تسیابیم  البق  هک   ) وا یلو  دوش  هلمح  موجه و  وا  یگدنز  لحم  هناخ و  هب  هک  یـسک  زا  گرزب  يادخ 
. تسا ادخ  ضوغبم  دیاین  رب  عافد  هلباقم و  ماقم 

هحفص 86] ]

اهراک هب  نداد  شزرا  رد  یبلق  شیارگ  تین و  شقن 

: تسا هجوت  لباق  زین  ثیدح  نیا  ترضح ، نآ  نامز  عضو  هب  ياهراشا  زین  اهراک و  رد  یبلق  تین  دصق و  شقن  هب  نداد  هجوت  ماقم  رد 
. دندش ایوج  مامت ، ای  دنناوخب  رصق  هب  ار  ناشزامن  دیاب  ایآ  هک  نیا  يهرابرد  دندش و  ماما  سلجم  دراو  رفن  ود 

: دومرف درک و  نانآ  زا  یکی  هب  ور  تفای  یهاگآ  نانآ  یلصا  كرحم  دصق و  زا  هک  ماما 
« ینتدصق کنال  ریصقتلا  کیلع  بجو  »

.( یناوخیم رصق  هب  ار  دوخ  زامن  ياهدمآ  نم  رادید  دصق  هب  هک  وت  )
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: دندومرف هدرک  يرگید  هب  ور  هاگنآ  و 
.« ناطلسلا تدصق  کنال  مامتلا  کیلع  بجو  »

. یناوخب مامت  ار  دوخ  زامن  تسا  بجاو  يدمآ  هفیلخ  رادید  دصق  هب  صاخ ) یضرغ  يارب   ) هک وت  رب 
.( مارح هن  دشاب  عورشم  ترفاسم  هک  تسا  نیا  ترفاسم ، رد  زامن  رصق  طیارش  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اب  )

هحفص 87] ]

ناکما دودح  رد  هداوناخ  ءاضعا  یگدنز  نداد  هعسوت  يراتفرشوخ و  دروم  رد 

. هتوم اونمتی  الئل  هلایع  یلع  عسوی  نا  لجرلل  یغبنی  فلا :
هیقفلا ج 2 ص 239» »

. دنیامن مهارف  ار  مزال  تالیهست  هلئاع  دارفا  دروم  رد  مدرم  تسا  راوازس 
. دننکب رتشیب  تعسو  شمارآ و  ساسحا  وا  دوبن  رد  دنوش و  تحاران  وا  هداوناخ  ءاضعا  هک  دشابن  يروط  نانآ  راتفر  و 

. هلایع یلع  ۀعسوتلا  هیلع  بجی  ۀمعنلا  بحاص  ب :
یفاک ج 4 ص 11» »

يارب یفاک  لئاسو  دروآ و  دوجو  هب  یشیاشگ  دوخ  يهداوناخ  دارفا  یگدنز  رد  هک  تسا  بجاو  وا  رب  تسا  رادروخرب  یتمعن  زا  سک  ره 
. دزاس مهارف  نانآ  حیحص  دشر  یگدنز و 

نایاپ
هحفص 88] ]

: راظتنا يروآدای و 
. تسا هدوب  راصتخا  هب  راک  يانب  هتشون  نیا  رد  دش ، هراشا  همدقم  رد  هک  هنوگ  نامه 

صوصخ هب  ترضح ، نآ  رـصاعم  يهناگ  هس  يافلخ  زا  کی  ره  يرادمامز  هرود  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  یلیـصفت  یگدنز  حرـش  يارب 
یتامدـقم يدـهعتیالو و  دروم  رد  نومأم  بوتکم  لماک  نتم  هرابرد  ثحب  یـسررب و  راوگرزب ، نآ  رمع  ریخا  يهلاس  هس  لاوحا  عاضوا و 

يرتشیب لاجم  هدـمآ ) هصالخ  روط  هب  اجنیا  رد  هک   ) هماندـهع نآ  يهرابرد  ماـما  يهتـشون  یماـمت  زین  دوب ، هدـش  هیهت  نآ  میظنت  يارب  هک 
ماقم رد  هچنآ  راوگرزب ، ماما  نآ  تامدخ  زا  ياهمش  اهنیا  رب  هوالع  ات  دیآ . تسد  هب  اهنآ  كرادت  يارب  یتصرف  تسا  دیما  هک  تسا  مزال 

، دناهدرک هضرع  تیرشب  هب  یناسنا  لئاسم  ریاس  مالسا و  يدیحوت  ینیبناهج  ینید و  قیاقح  نایب 
هحفص 89] ]

. دوش دای  هتسیاش  روط  هب  دناهداد ، ماجنا  یبهذم  تلم و  ره  زا  نارظنبحاص  ناربهر و  اب  هک  یتاجاجتحا 
. دشاب هدش  يرازگساپس  شترضح  مراکم  لئاضف و  رشن  قیرط  زا  ماما  تامدخ  زا  يدح  ات  دیاش 

. تشاد دنهاوخن  ياهقیاضم  حالصتسا ، روظنم  هب  دوخ  دیفم  مزال و  ياه  يروآدای  زا  رظن  لها  نادنمقالع  لاح ، ره  رد  تسا  یهیدب 
رتهب رد  دوخ  ینید  راوگرزب  راکادـف و  نایاوشیپ  هریـس  زا  ماهلا  اب  میتسه  هک  یعامتجا  يهلحرم  رد  یگمه  هک  تسا  دـنموزرآ  رگید  راـب 

. لیکولا معن  انبسح و  وه  و  میشاب . هتشاد  يرثؤم  مهس  يراکوکین  یکاپ و  هب  هبناج  همه  نواعت  اهناسنا و  يرادیب  قیرط  زا  یگدنز  نتخاس 
هدعقیذ 1394 موس  نارهت - 

یقرواپ
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هحفص 19. لوا  دلج  یفاک  لوصا  [ 1]
. تسا يرمق  لاس 1394  هک  خیرات  نیا  ات  [ 2]

. دنتشاد تسد  رد  مالسا  مان  هب  ار  تموکح  ات 654  يرجه  لاس 132  زا  هک  دندوب  نت  سابعینب 37  يافلخ  [ 3]
هفیلخ روصنم  شردارب  وا  زا  سپ  دوب ، حافس  دمحا )  ) هللادبع سابعینب ، یمسر  يهفیلخ  نیلوا  هیماینب ، يافلخ  هیلع  ملـسموبا  مایق  زا  سپ 

. دنوشیم بوسحم  نانآ  نیمتفه  ات  نیموس  نومأم  نیما و  نوراه ، يداه ، يدهم ، بیترت  هب  دعب  و  درک ، انب  ار  دادغب  هک  دش 
قودص ج 1 ص 108. موحرم  نویع  باتک  [ 4]

هب دنراد  يواسم  قوقح  اهنآ  رد  نیمزرس  کی  مدرم  یمامت  هک  ار  مومع  هب  قلعتم  لاوما  یضارا و  هک  تسا  نیا  یشخب  هعیطق  زا  دارم  [ 5]
دریگ و رارق  سانشرس  زاتمم و  ياهقبط  راصحنا  رد  یمومع  راشرـس  عفانم  دوش و  راذگاو  رظن  دروم  ياه  یمـشچ  رون  صاخ و  صاخـشا 

. دننامب هرهبیب  مورحم و  اهنآ  زا  نارگید 
راک لامع و  زا  یـضعب  هب  هنالداع  ریغ  تامادقا  ربارب  رد  توکـسلا  قح  انایحا  ای  اهیراکمه و  دزمتـسد  ناونع  هب  روصنم  نامز  رد  هلمج  زا 

. دتفین قافتا  يراج  تامادقا  هیلع  ینایصع  نایغط و  دنشاب و  هتشاد  یهار  هب  ور  عضو  ات  دشیم  راذگاو  یعیسو  یضارا  ناراد ،
رـصم ماکح  زا  یکی  هک  دوب  لاس  نآ  رد  دنتـشاد و  یلومعم  سابل  نارگید  دننام  زین  نایولع  يرجه ، لاس 773  ات  دناهتشون  هک  نانچ  [ 6]

. داد نایولع  تدایس  يهناشن  ار  زبس  سابل 
. دنچیپ هب  زبس  ياهتشر  دوخ  هالک  رب  يولع  تاداس  داد  روتسد  رصم  رد  فیرش » دمحم  دیس   » هک دوب  لاس 1004  رد  زین  و 

. دندوب هدرک  باختنا  دوخ  ییاسانش  يارب  ار  دوبک  گنر  نایحیسم  درز و  گنر  دوهی ، اریز 
زا ناناملسم  يهمه  تسا  هتسیاش  هک  دنکیم  رکذ  ار  یمالسا  لوا  يهرود  راکادف  ناناملسم  زا  ياهدع  مان  مالسلاهیلع  ماما  اج  نیا  رد  [ 7]

نیا رد  تسا  دیما  دنهد و  رارق  دوخ  یگدنز  قشمرـس  ار  نانآ  تمه  تماقتـسا و  دنـشاب و  عالطا  اب  نانآ  يراکادف  یگدنز و  يهچخیرات 
. دریگ رارق  سرتسد  رد  هدش و  هیهت  یبسانتم  ياههتشون  هنیمز 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
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هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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